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Høring over forslag til første generation af kriterier for Svanemærkning 

af emballage til flydende fødevarer 

Dansk Erhverv har modtaget en høring fra Miljømærkning Danmark over forslag til første gene-

ration af kriterier for Svanemærkning af emballage til flydende fødevarer og har følgende be-

mærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv bakker ikke op om forslaget om Svanemærkning af emballage til flydende fødeva-

rer med følgende begrundelser:  

  

Dansk Erhverv anerkender, at Svanen, af hensyn til klimaet ønsker at fremme brugen af biobase-

rede materialer i emballage, men vi mener ikke, at løsningen skal findes gennem et ensidigt fokus 

på at fremme biobaserede materialetyper frem for andre, som via en livscyklus vurdering (LCA) 

kunne blive udpeget som bedre materialetyper. Svanen risikerer at underminere sig selv ved ikke 

at følge ISO 14024-standarden om at fastlægge helhedstænkende kriterier og forhindre utilsigtede 

miljøbelastninger. Et ensidet fokus på biobaserede materialetyper kan således fremme brugen af 

emballage lavet af et materiale, der er mere skadeligt for miljøet, end hvis emballagen var lavet af 

fx almindelig fossilt baseret plast.  

Denne problemstilling har Dansk Erhverv allerede drøftet gennem længere tid med Miljøstyrelsen 

i forbindelse med diskussionen om plastbæreposer i detailhandlen. Uddeling og salg af plastbære-

poser i detailhandlen er under kraftig forandring bl.a. som følge af klimadagsordenen, det øgede 

fokus på mikroplast og emballagedirektivets krav om at nedbringe forbruget af plastbæreposer i 

EU’s medlemslande. Af disse grunde er der flere og flere detailhandelsvirksomheder, der vælger 

at skifte over til bæreposer af andre materialetyper, og denne tendens vækker bekymring hos både 

Dansk Erhverv og Miljøstyrelsen, fordi skiftet kan medføre en øget miljøbelastning.  

Netop derfor har Miljøstyrelsen afsat penge til et LCA-projekt, der skal vurdere hvilke af 6 materi-

aletyper i plastbæreposer, som er mindst miljøbelastende. Ved at afsætte midler til dette projekt 
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har Miljøstyrelsen vist forståelse for Dansk Erhvervs holdning om, at en omstilling til et mere bæ-

redygtigt forbrug af bæreposer skal baseres på fakta og solid viden, der kan pege på den materia-

letype, der er miljømæssigt mest korrekt. Det forventes, at rapporten fra Miljøstyrelsens LCA-pro-

jekt udkommer i starten af 2018 og den vil sandsynligvis konkludere, som andre nationale under-

søgelser har gjort, at plast er et miljømæssigt forsvarligt materiale, der er 11 gange bedre end pa-

pir og pap, jf. konklusionerne fra en fransk undersøgelse. Det er der flere gode grunde til, når man 

inddrager miljøbelastende faktorer ved papir (også Svanemærket), som fx relativt højt kemikalie- 

og vandforbrug ved produktion, samt mere miljøbelastende transport pga. tungere og mere fyl-

digt materiale sammenlignet med plast. Finland og en række andre lande har foretaget lignende 

vurderinger. 

 

Miljøstyrelsens forestående LCA-rapport vil indgå i Miljø- og Fødevareministerens kommende 

danske plaststrategi, som bl.a. skal pege på, hvordan den danske detailhandel kan nedbringe for-

bruget af plastbæreposer. I Sverige har man indført en informationsforpligtelse for plastbærepo-

ser, der har halveret forbruget på mindre end et halvt år i 2017. Forbruget af plastbæreposer base-

ret på en LCA har alle muligheder for at blive mere miljøforsvarlig end poser af papir. Det skal 

derfor understreges igen, at Dansk Erhverv er stærkt bekymret over, at Svanen med sine kriterier 

for mærkning af emballage til flydende fødevarer risikerer at fremme brugen af mere miljøbela-

stende materialetyper, som papir og pap sammenlignet med almindelig plast.  

 

Det danske affaldssystem arbejder målrettet på at styrke ren genanvendelse af plast, hvorved den 

miljømæssige fordel ved plast frem for papir og pap øges. Dette fordi Miljøstyrelsens kommende 

LCA-rapport med stor sandsynlighed viser, at genanvendeligt plast er mere miljøvenligt end jom-

fruelig plast. Det er uheldigt, hvis Svanens krav fremmer klimapolitiske synspunkter og smalle 

industriinteresser i fx Sverige frem for at koncentrere sig om at skabe en korrekt miljømæssig til-

gang til valget af materialetyper. Svanens tilgang risikerer at give forbrugerne den opfattelse, at 

papir og pap er det bedste materiale og hermed at forbrugerne misinformeres og bidrager til en 

forbrugerdrevet miljøbelastning. Dansk Erhverv opfordrer derfor på det kraftigste til, at Svane-

mærket fremlægger korrekt dokumentation, dvs. med en fuld LCA-vurdering baseret på ISO 

14024, for at papir og pap med Svanens kriterier er bedre end plast og genanvendt plast.  

  

Dansk Erhverv er desuden i tvivl om, hvorvidt det vil være tydeligt nok for forbrugeren, at Svane-

mærkningen på emballage til flydende fødevarer kun vedrører emballagen og ikke indholdet, dvs. 

selve fødevaren. Vi frygter, at mærket vil forvirre forbrugerne, når det bruges på fødevarer, såle-

des at forbrugerne gives det indtryk, at selve fødevaren har nogle særlige karakteristika, jf. Sva-

nens hjemmeside hvor der bl.a. står, at mærket er ”til gavn for miljøet og din sundhed”. For at 

undgå vildledning af forbrugeren ville det som minimum være nødvendigt at opstille ernærings-

profiler, dvs. kriterier for indhold af fx salt, fedt og sukker, for de fødevarer, der kan opnå en Sva-

nemærkning af emballagen. At opstille fælles europæiske ernæringsprofiler for fødevarer har ind-

til nu vist sig at være en svær opgave. Ifølge Kommissionens forordning om ernærings- og sund-

hedsanprisninger af fødevarer (1924/2006), skal der etableres ernæringsprofiler, som fødevarer 

skal overholde, for at kunne anvende en ernærings- eller sundhedsanprisning. Arbejdet har været 

i gang siden januar 2009, og man er stadigvæk ikke nået til enighed. 
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Som en sidste bemærkning skal det nævnes, at Dansk Erhverv arbejder på at fremme re-design af 

produkter og emballager, så de kan indgå i cirkulær økonomi. Dansk Erhverv har sammen med en 

række andre aktører fået tildelt midler fra Miljøstyrelsens ”Pulje for design af plastemballage” til 

at udvikle dogmeregler, der skal fremme mere bæredygtige emballager, herunder emballager til 

fødevarer. Det er oplagt, at dogmereglerne kommer til at fraråde, at bruge bionedbrydelige plast-

materialer til emballager, fordi de spænder ben for effektiv genanvendelse. Det er derfor også helt 

uforståeligt, at Svanens krav ikke har forstået denne problemstilling og derved underminerer sig 

selv, som værende et mærke, der fremmer klimavenlig emballage og cirkulær økonomi.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Saoirse McKeever Eriksen 

Fødevarekonsulent 


