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Genstart efter covid-19 

Covid-19-krisen bør i vores øjne benyttes til at gentænke hele tilgangen til vores (ressource- 

og) klimaudfordringer. I Forbrugerrådet Tænk ser vi gerne en ”genstart” frem for 

”genopretning”. Vi mener, at bæredygtighed bør tænkes ind i vækstbegrebet fra ”start”.  

Krisen har vist, at enkelte borgeres adfærd gør en forskel. Det kan bruges som inspiration til, 

hvordan den enkelte forbruger kan gøre en forskel med sit forbrug. Det er essentielt at 

bemærke, at der politisk er sat klare rammer op under krisen, så den enkelte faktisk har haft 

mulighed for at gøre en forskel. Fx blev der sat krav til afstand i supermarkedet, samtidig 

med at der blev nudget med fysiske linjer i gulvet. (Ligeledes har det været ønsket politisk, at 

forbrugere sprittede hænderne af ved besøg i supermarkeder, og det har ladet sig gøre, da der 

er sat håndsprit frem ved indgangen. Beslutningerne er altså blevet fulgt til dørs. Politikerne 

har samlet adresseret og kommunikeret gennem krisen, at der er en vigtig udfordring, og at 

vi alle har skullet bidrage til at løse den.) Dette illustrerer, at forbrugerne er villige til at 

ændre adfærd, hvis der sættes klare rammer op, og hvis man fra politisk hold ønsker, at 

forbrugere bidrager til grøn omstilling, så er det vigtig læring at tage  med sig. Det er 

essentielt, at rammerne skabes, så et bæredygtigt forbrug er nemt at udøve, og at vigtigheden 

heraf italesættes politisk.   

På EU-plan er den grønne dagsorden kommet under pres på grund af krisen. Meget af det 

danske forbrug er bestemt af EU-regler, og derfor er det vigtigt, at  vi stiller høje krav til de 

europæiske forbruger- og miljørettigheder. I Danmark har vi tidligere været kendt for en 

grøn førerposition. Et krævende hjemmemarked har således stimuleret danske virksomheder 

til at udvikle grønne og bæredygtige produkter, som nu også kan eksporteres til udlandet i 

takt med en stigende efterspørgsel. I landbruget har vi også set, at en økologisk produktion i 

dag kan give overskud i en tiltrængt kombination af tilgængelige produkter til rimelig lav 

merpris, et solidt og troværdigt rødt Ø-mærke og en produktion, der er blevet forfinet og er 

kommet op i gear. Således er danske forbrugere førende i køb af økologiske fødevarer. 

Alligevel har stemmer i det danske erhvervsliv omdøbt dele af forbruger- og 

miljøbeskyttelsen til ”byrder” for erhvervslivet, hvorfor der ofte henvises til EU's 

minimumskrav. Det gør det væsentligt, at EU's minimumskrav er høje. For at disse krav 

sættes højt må demokratiske og rige velfærdssamfund gå i front. Derfor bør den danske 

regering sørge for, at barren sættes højt, når der forhandles miljø- og forbrugerbeskyttelse i 

EU-regi. Fx bør den danske regering presse på for, at intentionerne med EU's Green Deal 

fastholdes. Regeringen bør også benytte anledningen til at komme med input til grønne 

modkrav, når EU's budget og hjælpepakker fordeles.  

Hjælpepakkerne er også i en dansk kontekst et godt sted at højne samt stille krav til det 

grønne niveau. Det kan her overvejes, om der er behov for en plan eller strategi for grøn 
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genstart. I den forbindelse vil vi også påpege, at det er vigtigt med alle interessenter som fx 

interesseorganisationer og forbrugerrepræsentanter om bordet, når der lægges en fremtidig 

udvikling. Det har fx ikke været tilfældet i klimapartnerskaberne, der alene præsenterer 

erhvervslivets interesser.  

 

Opsummering:   

 Grøn genstart frem for genopretning, hvor bæredygtighed indtænkes i vækst.  

 Krisen har (igen) vist, at forbrugerne ændrer adfærd, når der sættes politiske 

rammer, så det er nemt, og når en udfordring italesættes entydigt.  

 Det er vigtigt med høje EU-bundniveauer, og at Danmark går forrest for at sætte 

barren højt.  

 Der er behov for dansk pres for den grønne omstilling på europæisk plan. 

 Der bør indlægges grønne krav i hjælpepakker (danske og europæiske).  

 Det vil være godt med en dansk handlingsplan eller strategi for grøn genstart.  

 Alle interessenter skal inddrages, når der lægges nye planer og lovgivning.  

 

Konkrete bidrag til løsninger  

Nedenfor følger en uddybning med vores konkrete bidrag til tiltag, der kan flytte Danmark 
mod 70 % reduktionsmålet inden for Forbrugerrådet Tænks fokusområder: 
 
Bilag 1: Produkter skal produceres ansvarligt ………………………………… 4 
- Følge FNs principper for miljø- og menneskerettigheder, handlingsplan for bæredygtigt 
forbrug / grøn genstart, screene ny lovgivning i forhold til FNs verdensmål samt en ny 
handlingsplan for FNs verdensmål. 
 
Bilag 2: Produkter skal kunne holde og repareres …………………………… 5 
- Levetidsmærke, reparation, skille produkter ad, tilgængelige reservedele, forbud mod 
planlagt forældelse, fjerne undersøgelsesgebyr samt længere reklamationsret.  
 
Bilag 3: Problemkemi ud af forbrugerprodukter ……………………………..  6 
- Forbyd kandidatlistestoffer i forbrugerprodukter og indfør kemisk varedeklaration. 
 
Bilag 4: Certificering og miljømærkning ………………………………………… 7 
- Svanemærket og EU-blomsten har de bedste klimakrav, PEF-data som B2B, billigere 
miljømærkede produkter, ekspertise i Forbrugerrådet Tænk. 
 
Bilag 5: Grønvaskning / greenwashing af produkter ……………………….. 9 
- Klimakompensationsprojekter, fremme alternativer til klimabelastende forbrug, retvisende 
anprisninger, udnytte Forbrugerrådet Tænks ekspertise. 
 
Bilag 6: Fødevarer ……………………………………………………………………….. 10 
- Attraktivt at købe de mest bæredygtige fødevarer, der skal sikres god information særligt i 
købsøjeblikket, skepsis ved klimamærkning, retningslinjer for anprisninger, madspild, klima 
i kostråd og økologi, kampagner/nudging, offentlige køkkener skal gå forrest, 
incitamentstruktur samt forskning.  
 
Bilag 7: Energi ……………………………………………………………………………… 11 
- Fordelingsanalyser der sikrer svage forbrugere, ladestandere til elbiler, energirenovering af 
boliger, opgradering af VVS-intallatører og udbredelse af energimærket. 
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Bilag 8: Mindre tøjspild ……………………………………………………………….  12 
 - Forbud mod destruktion af usolgt tøj, handlingsplan for tøjspild og inddragelse af 
Forbrugerrådet Tænk.  
 
Bilag 9: Etablering af Fair Finance Guide i Danmark ………………………  13 
- Forslag og finansiering. 
 
Bilag 10: Kollektiv transport ………………………………………………………..  14 
- Gøres attraktivt/konkurrencedygtigt, investeringer og bedre rammer, prisstruktur, bedre 
sammenhæng på tværs af transportmidler, tværgående rejsegaranti, nem adgang, fælles mål 
om passagertilfredshed, sammenligne miljøbelastning fra flere transportformer, fremme tog 
i Europa, nemt at købe billet til tog i EU. I relation til corona: Sikre god afstand og god 
hygiejne samt undgå trængsel.  
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Bilag 1: Produkter skal produceres ansvarligt  

I 2019 lavede vi en undersøgelse1 i blandt danske forbrugere om ansvarligt forbrug. (Flere af 
resultaterne herfra ønsker vi at fremhæve, da de er med til at give et indblik i 
forbrugeradfærd, der er relevant for grøn omstilling). Konklusionen på undersøgelsen er 
overordnet, at forbrugerne er klar og gerne vil bidrage til en grøn dagsorden. Men at det 
kræver, at det er nemt og praktisk. Der er behov for retvisende og troværdige oplysninger. Et 
ansvarligt forbrug skal passe til en dagligdag med mange andre gøremål, hvis det reelt skal 
udøves. Det er også derfor, at det ofte påpeges, at forbrugere siger ét, men gør noget andet.    

Undersøgelsen viste, at størstedelen (95 %) af danske forbrugere finder det vigtigt, at deres 
varer er produceret ansvarligt. Det viser sig at være nemmest at finde inden for fødevarer og 
non-food, men sværest inden for småt elektronik, tekstil og husholdningsprodukter. 
Undersøgelsen viser med al tydelighed, at forbrugerne ikke kan gennemskue, om der er taget 
hensyn til forskellige forhold i produktionen. Fx mener kun 9 % at kunne gennemskue, om et 
produkt er klimabelastende, og hele 71 % angiver, at det er svært at finde ud af.  

Forbrugerne peger på, at det er politikere og producenter, der er ansvarlige for, at ansvarligt 
producerede produkter er tilgængelige. Hele 83 % forbrugere forventer, at butikker har styr 
på, at de kun sælger varer, der er ansvarligt produceret. Det vidner om en høj tillid fra 
forbrugere til lovgivere samt en forventning om, at ansvaret ikke overordnet er placeret hos 
forbrugeren selv. Hvis man ønsker, at forbrugere skal købe flere varer, der er ansvarligt 
produceret, så er det vigtigste, at informationen herom er troværdig og tydeligt kan ses. 
Prisen er ikke en afgørende parameter. Faktisk er 8 ud 10 forbrugere villige til at betale lidt 
mere for varer, der er ansvarligt produceret. Beliggenhed er ofte mest afgørende for, hvor 
forbrugeren handler. Vi handler som udgangspunkt, så det er nemt og praktisk for os selv, så 
derfor er det afgørende, at der er et godt og bredt udvalg i butikkerne.  

Verdensmålene er med til at sætte en fælles retning for verdens politiske ledere og 
erhvervsliv. Danmark er på nogle mål godt med, men vi scorer meget lavt på mål nr. 12 om 
ansvarlig produktion og forbrug. Der bør derfor laves en plan for et mere bæredygtigt 
forbrug.  

I den nuværende danske handlingsplan for verdensmålene står: ”Lovforslag og andre tiltag, 
som forelægges til Folketingets beslutning, samt planer og programmer udarbejdet af 
regeringen vil blive vurderet i forhold til verdensmålene, i relevant omfang og såfremt 
konsekvenserne af disse forhold er væsentlige”. Denne screening er, så vidt vi er bekendte 
med, aldrig kommet i gang. Men et godt initiativ. Den danske regering kan med fordel presse 
på for det samme tiltag i EU-regi.  

Vi støtter op om de røster, der fremfører, at der er behov for en ny og mere forpligtende 
dansk handlingsplan for FNs verdensmål.  

 

Forbrugerrådet Tænk foreslår følgende tiltag:   

 Produkter skal som minimum leve op til FNs principper for miljø- (og 
menneskerettigheder), som Danmark har forpligtet sig til.  

 Der bør udarbejdes en handlingsplan eller strategi for at øge bæredygtigt/ansvarligt 
forbrug. Den kan fx lægges under Klimaloven. Vi bidrager gerne til udarbejdelsen af 
en sådan plan.  

 Der bør udføres screening for verdensmåls opfyldelse, hvor det er relevant for ny 
lovgivning. 

 En ny dansk handlingsplan for FNs verdensmål. 

                                                                    
1
 Forbrugerrådet Tænks forbrugerpanelet med 1100 respondenter, nov. 2019 
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Bilag 2: Produkter skal kunne holde og repareres 

Et vigtigt element i ansvarligt og klimavenligt forbrug er, at man forbruger med omtanke og 
ikke køber nye produkter, så længe gamle produkter kan bruges. Det betyder, at de 
produkter, der sælges, skal være holdbare. Mange produkter har dårlig holdbarhed og kan 
ofte ikke repareres, fordi de ikke kan skilles ad, eller der ikke er reservedele eller 
softwareopdateringer. Samtidig er der i nogle brancher monopoltilstande på reparation. 
Resultatet er, at produkter holder kortere tid end tidligere.  

Da den største miljøbelastning under et produkts levetid findes allerede i produktionsfasen, 
bør der indføres tiltag, der kan mindske produktionsbelastningen. Dette indebærer, at der i 
langt højere grad bør sendes holdbare og reparerbare produkter på markedet.  

 

Forbrugerrådet Tænk foreslår følgende tiltag: 

 Forbrugere skal have information om den forventede holdbarhed/levetid på et 
produkt. Det skal oplyses i købet. Man kan fx arbejde for et levetidsmærke eller 
anden mærkning i EU. 

 Reservedele og opdateringer skal være tilgængelige i produktets forventede 
holdbarhed/levetid. 

 Alle væsentlige komponenter og dele skal være mulige at udskifte. Produkter skal 
kunne skilles ad.  

 Der skal indføres et forbud mod planlagt forældelse (”indbygget død”) i produkter.  

 Reklamationsretten skal være min. 6 år for forbrugsgoder med forventet lang levetid 
som fx hvidevarer, biler og møbler, således at flere forbrugere vælger at få 
produkterne repareret frem for udskiftet, idet en reparation under 
reklamationsretten ofte vil være gratis.  

 Der skal ikke være gebyrer for undersøgelse af produkt før reparation i forbindelse 
med udøvelse af reklamationsretten.  
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Bilag 3: Problemkemi ud af forbrugerprodukter  

Mindre CO2-udledning kan opnås ved, at vi genbruger og genanvender vores produkter i 
langt større omfang, end vi gør i dag. Men genbrug og genanvendelse vanskeliggøres, fordi 
der tilsættes uønsket kemi, herunder kandidatliste stoffer (SVHC) til forbrugerprodukter, 
som betyder, at vi ikke kan genbruge og genanvende produkterne, men i stedet må bortskaffe 
dem, i Danmark ved at brænde dem af. 

 

Forbrugerrådet Tænk foreslår følgende tiltag: 

 Første skridt på vejen mod mere genbrug og genanvendelse vil være at forbyde 
stoffer på kandidatlisten i forbrugerprodukter. Det vil forhindre, at vi cirkulerer den 
skadelige kemi i en uendelighed i den cirkulære økonomis navn.  

 Dernæst vil en kemisk indholdsdeklaration, over bevidst tilsatte kemikalier på 
produkterne og i en offentlig tilgængelig database, gøre det nemmere, for i første 
omgang forbrugerne at undgå uønskede stoffer (hjulpet på vej af rådgivning fra 
myndigheder og forbruger- og miljøorganisationer), og senere i 
bortskaffelses/genbrugsfasen vil affaldsselskaberne kunne sortere bedre med 
henblik på genanvendelse. 



 

7 

 

Bilag 4: Certificering og miljømærkning 

Forbrugere navigerer primært efter miljømærker, hvis der skal vælges mellem varer inden 
for samme kategori. Forbrugerrådet Tænk har en liste2 over 16 mærker, som vi anbefaler 
forbrugere at handle efter. Vi går ind for få, men gode mærker.  

Vi mener, det bør være gratis, eller i det mindste billigere for virksomheder at blive 
miljømærkede. Det er ikke alle, der er bekendte med, at miljømærkerne også er klimamærker 
med klimakriterier.  

EU er ved at udvikle PEF (Products Environmental Footprint), der skal kunne kortlægge 
produkters livscyklus. Metoden er ikke uden problemer. Vi mener, at PEF-data med fordel 
kan benyttes i eksisterende miljømærker som Svanemærket og EU-Blomsten. PEF egner sig 
IKKE til forbrugerkommunikation, og vi vil kun anbefale, at dataene bruges B2B.  

Miljømærkerne, Svanemærket og EU-Blomsten ser på hele produktets livscyklus – fra 
råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – når kravene til en produkttype 
bliver fastsat. Den helhedsorienterede tilgang er afgørende for at kunne mindske det samlede 
aftryk på miljø og klima. Svanemærket og EU-Blomsten stiller den type klimakrav, der giver 
størst effekt for den pågældende produktkategori. 

De nuværende mærker har fx klimakrav om: 

- Lavt energiforbrug i de forskellige faser i livscyklus, fx i produktionen og i brugsfasen. 

- Skift fra fossile til vedvarende energikilder, fx i produktionen. 

- Krav om andel recirkuleret materiale, fx høj andel genanvendt plast i emballage. 

- Krav om andel af fornybare råvarer, ofte suppleret af krav om råvarecertificering. 

- Generelt krav om ressourceeffektivitet, herunder grænser for forbrug af vand, energi og 
råvarer. 

- Forlænge levetiden af produkter, fx krav til kvalitet, reparerbarhed og reservedele. 

- Design til sikring af optimal genanvendelse, fx at skille plast og metaldele fra møbler. 

- Krav om CO2-beregning med enten CO2-grænseværdi eller plan for CO2-reduktion. 

Se også: https://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/klima 

I dag skal producenterne af miljømærkede produkter betale for at få mærket. Altså ”de 
betaler for at forurene og klimabelaste mindre end andre producenter”. Det er en slags 
omvendt ’forureneren betaler’ princip. Denne udgift bliver naturligvis lagt oven i prisen, 
hvilket i nogle tilfælde gør produkterne dyrere end ikke-bæredygtige produkter. Prisen på at 
blive miljømærket kan også afholde producenter fra at blive miljømærket, selvom deres 
produkt er blandt de mindst miljø- og klimabelastende. 

Derfor vil vi appellere til, at regeringen gør det gratis eller billigere at blive miljømærket, 
således at prisen på miljømærkede produkter kan blive sænket og i bedste fald være billigere 
end deres ikke-bæredygtige konkurrenter, for på den måde give forbrugerne et reelt billigt 
grønt valg. Det bæredygtige valg bør være det nemmeste og billigste valg.  

Der tales meget om klimamærkning på fødevarer. Dette uddybes i bilag 6 om fødevarer.  

 

Opsummering:  

 Der er ikke behov for nye mærker.  

 Der er klimakriterier i Svanen og EU-Blomsten.  

 De officielle mærker Svanen og EU-Blomsten bør styrkes og fremmes. Der bør 
indføres et ”forureneren betaler”-princip.  

 PEF er ikke egnet til forbrugere, men PEF-data kan indgå i miljømærker.  

 
                                                                    
2  https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/maerker-du-skal-gaa-efter-naar-du-koeber-ind 

https://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/livscyklus
https://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/klima
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/maerker-du-skal-gaa-efter-naar-du-koeber-ind
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Forbrugerrådet Tænk mener:  

 Der er ikke behov for nye mærker eller klimamærkning. Der er allerede gode 
klimakriterier i de officielle miljømærker.  Dette bør kommunikeres klarere til 
forbrugerne fx gennem undervisning eller informationskampagner 

 Indfør ”forureneren betaler”-princippet. 

 Brug data fra PEF i de officielle miljømærker i stedet for til forbrugere.  

 Vi er eksperter i certificering og mærkningsordninger. Derfor bør Forbrugerrådet 
Tænk indtænkes, hvis der skal revideres eller laves nye mærkningsordninger.   

 

Forbrugerrådet Tænk foreslår følgende tiltag: 

 Øget finanslovstilskud til Miljømærkning Danmark (MMD). I dag er tilskuddet 10 
mio. kr. årligt. Budgettet for 2021 er 40 mio. kr. Man kunne hæve tilskuddet med 30 
mio. kr. og dermed gøre det gratis at drive MMD, hvilket ligeledes betyder, at det kan 
gøres gratis at blive miljømærket. Man kunne indføre et gebyr for 
ansøgningsprocessen, som kunne blive tilbagebetalt (evt. delvist), hvis man kommer 
igennem nåleøjet og bliver certificeret. Lykkedes det ikke, skal ansøgningsgebyret 
selvfølgelig ikke tilbagebetales. I dag betaler producenter også et omsætningsgebyr, 
der stiger jo flere produkter, man sælger. Vi foreslår, at dette ligeledes fjernes. 

 Indførelse af et gebyr for de produkter, der ikke er miljømærkede (og hvor der er 
miljømærkekriterier) – altså en forureningsafgift. Pengene kunne samles i en fond, 
som finansierer MMD, og som gør det gratis at blive miljømærket. Igen kunne man 
indføre et ansøgningsgebyr, som kan tilbagebetales (evt. delvist), når certificeringen 
er på plads. Fjern det eksisterende omsætningsgebyr. 
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Bilag 5: Grønvaskning / greenwashing af produkter  

Den stigende interesse fra forbrugere for miljø- og klimavenlige produkter har også ført til en 
stigende interesse for at markedsføre produkter i den retning. Inden for det sidste år har vi 
set rigtigt mange eksempler på såkaldte ”klimaneutrale”, ”CO2-neutrale” eller 
”klimapositive” produkter. Vi har især set flyindustrien markedsføre sig med klimapositive 
flyveture, forstået på den måde, at klimaet har godt af, at vi flyver. Vi ser også CO2-neutralt 
tøj og lignende. 

Mange af disse påstande er baseret på tvivlsomme CO2-kompenserende projekter. En 
rapport fra det tyske Öko-Institut3 viste, at 85 % af disse projekter i bedste fald ikke havde 
nogen effekt. Det samme viste en artikelserie fra Politiken4 i januar 2020. Her blev det vist, 
at den klimakompensation som Ørsted (der på samme tid vandt prisen som verdens mest 
bæredygtige firma) og Novo Nordisk benyttede, kom fra en russisk kemikaliefabrik, der 
øgede deres udslip af gas for derefter at indfange gassen og sælge det som 
klimakompensation. Politiken fandt også, at nogle af disse klimaprojekters kompensation var 
solgt flere gange. Projekter solgt som skovrejsning viste sig ikke at eksistere.    

Vi har lavet en undersøgelse5, der viser, at hvis et produkt er angivet som ”co2-neutralt”, så 
forventer de fleste forbrugere, at der menes: 1. ”at produktet er fremstillet uden at udlede 
CO2”, 2. ”produktet er produceret med vedvarende energi”, 3. ”produktet har udledt mindre 
CO2 end tilsvarende produkter”, 4. ”Ved ikke” samt ”produktet er fremstillet på almindelig 
vis, men der er opkøbt EU's CO2-kvoter”, 5. ”produktet er fremstillet på almindelig vis, men 
der er plantet træer som kompensation”.  

Det vil sige, at når forbrugeren køber et CO2-neutralt produkt, så har forbrugere nogle helt 
andre forventninger til fremstillingen af produktet, end hvad realiteten er. Dette 
sammenholdt med, at mange af disse projekter viser sig slet ikke at kompensere klimaet, 
undergraver forbrugertilliden. Troværdigheden i klimaanprisning er helt essentielt for, at 
forbrugere bidrager til den grønne omstilling.  

Der er også problemer med misvisende grøn markedsføring på fødevarer (se næste afsnit, 
bilag 6 om fødevarer).  

 

Forbrugerrådet Tænk mener:  

 Klimaanprisning skal altid være retvisende. Det bør ikke være muligt at markedsføre 
produkter som fx klimaneutrale alene på baggrund af tvivlsomme 
kompensationsprojekter eller opkøbte CO2-kvoter.  

 Klimavenlige alternativer bør fremmes. Så som tog i stedet for fly. Der bør også 
udvikles mere bæredygtigt brændstof frem for projekter.  

 Forbrugerrådet Tænk har meget viden på området. Den bør udnyttes, når der drøftes 
grønne anprisninger.  

                                                                    
3 Öko-Institut, 2016: How additional is the Clean Development Mechanism  
4 https://politiken.dk/indland/art7614945/%C3%98rsted-k%C3%B8bte-klimaaflad-i-stort-russisk-svindelprojekt-og-endte-
med-at-skade-klimaet-endnu-mere 
5
 Forbrugerrådet Tænks forbrugerpanel, 2016.  

https://politiken.dk/indland/art7614945/%C3%98rsted-k%C3%B8bte-klimaaflad-i-stort-russisk-svindelprojekt-og-endte-med-at-skade-klimaet-endnu-mere
https://politiken.dk/indland/art7614945/%C3%98rsted-k%C3%B8bte-klimaaflad-i-stort-russisk-svindelprojekt-og-endte-med-at-skade-klimaet-endnu-mere
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Bilag 6: Fødevarer  

Der skal målrettet arbejdes for at ændre forbrugernes adfærd, så de spiser mere frugt, grønt, 
nødder og bælgfrugter og mindre kød, især rødt kød, samt at de mindsker deres madspild. 
Som SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) har skrevet i deres helt nye 
rapport ”Towards a sustainable food system”6 er de vigtigste drivere af forandring de 
strukturelle, dvs. regulering og økonomiske virkemidler. Informationskampagner, mærkning 
og frivillige tiltag er også vigtigt, det kan dog ikke stå alene, men skal understøtte den 
ønskede adfærdsændring. 

Det er derfor helt afgørende at sikre, at det bæredygtige valg af fødevarer bliver let for 
forbrugeren, og her er informationen i købssituationen af stor betydning. Som forbrugernes 
stemme har vi naturligvis stort fokus på dette. Vi vil meget gerne bidrage til at skabe gode 
løsninger for information og sikre, at forbrugerne ikke vildledes til at tro, at nogle fødevarer 
er mere klimavenlige, end de reelt er. 

Et klimamærke har mødt stor modstand, da det er komplekst, og der er store variationer i 
klimaaftryk inden for hver produktgruppe. Vi er enige i, at det er kompliceret, og at det 
måske ikke er muligt at udvikle et fornuftigt mærke. Vi mener dog, at det er helt afgørende, 
at man udvikler en løsning, der kan hjælpe forbrugerne til at træffe et bæredygtigt valg, og vi 
bidrager gerne til dette arbejde. 

Ligeledes er det helt afgørende, at man undgår vildledning og greenwashing ved, at 
producenterne overdriver en klimafordel på fødevarer. Vi anerkender, at der er et behov for 
at formidle de mere klimavenlige tiltag i fødevareproduktionen – det er dog vigtigt, at 
formidlingen ikke vildleder forbrugeren. Vi mener, at der er behov for fælles retningslinjer 
for klimaanprisninger på fødevarer, og vi bidrager gerne til dette arbejde med udgangspunkt 
i vores store erfaring med anprisninger og vildledning. 

Vi arbejder aktivt med at mindske madspild hos forbrugerne via projekter og i regi af 
Tænketanken One Third. Vi har bl.a. udviklet en app mod madspild, For Resten app’en. Vi er 
i dialog med Klimaministeriet om deltagelse i relevante kampagner.  

 

Forbrugerrådet Tænk foreslår følgende tiltag:  

 Troværdig mærkning/information i købssituationen. 

 Anprisninger – undgå vildledning og greenwashing. 

 Forbrugerkampagner, herunder nudging gennemføres. Madspild bør begrænses.  

 Kostråd – klima skal tænkes ind i kostrådene.  

 Pres på producenter til at fremme det bæredygtige valg via udvalg, produktudvikling, 
priser, tilbud, space-management osv. 

 Lade offentlige køkkener gå forrest i kostomlægningen, det kan også understøtte 
adfærdsændringen hjemme hos forbrugerne. 

 Arbejde for, at klimakriterier indarbejdes i økologireglerme, og at forbrugerne har et 
stort udbud af økologiske fødevarer at vælge i mellem. 

 Økonomiske incitamenter, der fremmer en omlægning af kosten. 

 Forskning/udvikling – klima skal have endnu større fokus i produktions- og 
promilleafgiftsfondene. 

 

 

                                                                    
6 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-
making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors/towards-sustainable-
food-system_en 
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Bilag 7: Energi  

Når der indføres tiltag, herunder ændringer i afgifter, for at fremme den grønne omstilling, 
bør der hver gang laves ordentlige analyser af fordelingseffekterne. Det skal her sikres, at 
forbrugerne – især de svage – kompenseres, når de rammes urimeligt hårdt.  

Der bør gøres mere for at skabe bedre rammer for udrulning af ladestandere. Forbrugerne vil 
generelt gerne bidrage til en grønne omstilling, og kan gøre en stor indsats ved at gå over til 
elbiler, men de er usikre på, om bilen kan lades op, når der er brug for det. Der bør være 
fokus på at gøre det reelt attraktivt for forbrugerne at vælge en elbil frem for en benzin/diesel 
bil. Det handler også om, at alle biler skal kunne bruge alle ladestandere.  

Forbrugerne bør understøttes i deres indsats for at energirenovere deres boliger. 

a) Usikkerhed om, hvordan man optimerer sin boligs energieffektivitet, kombineret 
med at man skal investere i det, gør, at alt for få forbrugere udnytter de muligheder 
der er for at energirenovere deres bolig. Der bør derfor fokuseres på bedre 
information om energisparepotentialerne og tilbud om gratis energitjek til dem, der 
ikke har råd. 

b) Forbrugerrådet Tænks erfaringer fra bl.a. at følge ECO-Grid forsøget på Bornholm 
er, at det er afgørende for, at forbrugeren vælger den optimale løsning, at den 
konkrete håndværker (VVS-installatøren især), der er involveret, er veluddannet.  
Derfor er en opgradering af håndværkerne, især VVS-installatørernes kvalifikationer 
central for, at forbrugerne får det rette udbytte af energirenoveringen. 

Vi er med i Energistyrelsens følgegruppe for markedsovervågning af energimærker. Vi ved, at 
de fleste forbrugere kigger på energimærket, hvor produktet tilbyder det, før der købes. 
Derfor er det vigtigt, at der er kontrol med markedsføringen af energimærkningen. Vi mener, 
at energimærket er god kommunikation til forbrugere, og det bliver det særligt, når plusser 
fjernes løbende. Energimærket bør udbredes til flere produktgrupper.  

 

Forbrugerrådet Tænk foreslår følgende tiltag:  

 Fordelingsanalyser skal sikre svage forbrugere.  

 Ladestandere til elbiler skal gøres reelt attraktive.  

 Forbrugere skal understøttes i energirenovering af deres boliger.  

 Uddannelse ad VVS-installatører bør opprioriteres.  

 Danmark bør arbejde i EU for, at energimærkningen udbredes til flere 
produktgrupper.  
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Bilag 8: Mindre tøjspild  

Produktionen af tøj er blandt en af de største miljø- og klimasyndere. Beklædning og fodtøj 
er estimeret7 til at producere ca. 8 procent af de globale drivhusgasemissioner gennem deres 
livscyklus. Siden 1975 er den globale produktion af tekstilfibre tredoblet. Prognoser peger på, 
at forbruget af tøj og sko stiger med 63 procent indtil 20308. EU-borgers forbrug af tekstiler 
er steget med 40 % på under 20 år9. Vi forbrugere har i gennemsnit 70 % passivt/ubrugt tøj i 
garderoben10.  

Mode- og tekstilbranchen er et af Danmarks største eksporterhverv. Danske virksomheder er 
med til at udvælge materialer og påvirke fremstillingen11. Tekstilbranchen er relativt 
ureguleret sammenlignet med mange andre sektorer. Der har fx været mange tiltag for at 
minimere madspild, og sidste år blevet der lavet en dansk handlingsplan for mindre 
plastikspild, men vi har ikke set tiltag på dansk plan for at minimere tøjspild. De danske 
tøjproducenter er begyndt at få øjnene op for problemerne i produktionen, men de fokuserer 
primært på materialevalg og arbejdsforhold. Det massive spild i branchen adresseres ikke.  

Tekstilspild er et mørketal, ligesom madspild var engang. Det seneste år har vi set mange 
detailkæder, der er blevet afsløret i at destruere usolgt tøj. Der indkøbes langt mere tøj, end 
der sælges. Det er spild af gode ressourcer. Frankrig har lavet et regelsæt om cirkulær 
økonomi, hvori der blandt andet er et forbud mod destruktion af usolgt non-food. Tyskland 
er på vej med et lignende forbud. Vi ved, at der i klimapartnerskabet for handel i gruppen for 
tekstil var lagt op til et lignende forbud, men at det blev taget af bordet igen. Ligeledes så vi i 
det første udkast af EU's nye plan for cirkulær økonomi, at der var et forbud mod 
ufordærveligt usolgt non-food. Vi mener, at Danmark som minimum bør lave et forbud mod 
destruktion af usolgt tøj, og optimalt set et forbud mod destruktion af usolgt non-food.  

EU har barslet med en handlingsplan for tekstil. Derfor mener vi, at Danmark bør gå foran 
og vise vejen ved at lave en dansk handlingsplan for tøjspild. Det vil danske virksomheder 
kunne drage nytte af på den lange bane.  

 

Forbrugerrådet Tænk foreslår følgende tiltag:  

 Der bør laves et dansk forbud mod destruktion af usolgt tøj. Der kan også arbejdes 
for et sådan forbud på EU-plan.  

 En dansk handlingsplan for mindre tøjspild. Vi bidrager gerne med 
sekretariatsbetjening i forbindelse med udarbejdelse af en handlingsplan.  

 Det er foreslået i Klimapartnerskaberne, at der laves et partnerskab samt et 
videnscenter for bæredygtigt tekstil. Forbrugerrådet Tænk har erfaring med at være 
sekretariat inden for specifikke forbrugsområder. Vi ønsker at blive indtænkt i 
eventuel planlægning heraf.  

                                                                    
7
 (Quantis, 2018). (EEA , 2019, side 2) 

8
 EEA, 2019.  

9
 Dakofa PP, European Parliamentary Research Service (2019) 

10
 Else Skjold, PhD, PP 

11
 Danmark uden affald ii, MST 2018 
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Bilag 9: Etablering af Fair Finance Guide i Danmark 

For at leve op til 70 pct. målsætningen er det en fuldstændig nødvendighed at have den 
finansielle sektor med. Forbrugerrådet Tænk og Oxfam IBIS ønsker at etablere en 
organisation, Fair Finans Guide Danmark, der skal bidrage til at øge den etiske 
gennemsigtighed i banker, pensionsselskaber og andre finansielle institutioner for at fremme 
bæredygtighed i deres politikker og praksis. Gennem dette arbejde kan organisationen 
hjælpe forbrugere, virksomheder og offentlige institutioner med at foretage oplyste valg om 
deres bankforretninger. 

Der er et stigende antal danske forbrugere, der efterspørger etiske banker, der handler 
ansvarligt og bæredygtigt, og at pensionskasser investerer i bæredygtighed. Men samtidig 
giver forbrugerne udtryk for, at de mangler gennemsigtighed om bankernes og 
pensionsselskabernes opførsel. Danmark har nemlig - i modsætning til de fleste lande i 
Nordeuropa - ikke en organisation, der kontinuerligt kan rejse debat om banker og andre 
finansielle institutioners etik, og som samtidig som kan guide forbrugere, foreninger og 
selskaber i en etisk retning, når de vælger bank. I de ni lande, hvor organisationen er 
etableret for nuværende, heriblandt Norge, Sverige, Holland og Tyskland, har de haft gode 
resultater med arbejdet; bæredygtighed er blevet en konkurrenceparameter bankerne 
imellem – et ”race to the top”. 

En dansk Fair Finance Guide vil således kunne hjælpe forbrugerne, offentlige institutioner og 
virksomheder med at tage et bæredygtigt valg, og derved være med til at presse på for en 
hurtigere grøn omstilling af den finansielle sektor. 

 

Økonomisk og organisatorisk fundament: 

Fair Finans Guide Danmark skal finansieres med minimum seks mio. kr. til opstart, 
udvikling og drift i tre år. Målsætningen er en mere stabil og langsigtet bevilling, som det er 
tilfældet i flere andre lande. I tillæg til offentlig finansiering og egenfinansiering arbejder 
Forbrugerrådet Tænk og Oxfam IBIS ligeledes for at rejse midler til initiativet samt 
understøtte organisationens arbejde gennem bidrag til casestudier. 

Forbrugerrådet Tænk og Oxfam IBIS vil udgøre de primære projektpartnere, men det er 
planen at inddrage en bredere koalition af danske civilsamfundsorganisationer, der med hver 
deres fagområde og ekspertise kan bidrage til projektets faglighed og legitimitet. 

 

Forbrugerrådet Tænk foreslår følgende tiltag:  

 Finansiering af en dansk udgave af Fair Finance Guide.  
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Bilag 10: Kollektiv transport  

En grøn omstilling af transportsektoren er afgørende for, at Danmark og resten af verden kan 
nå sine mål for reduktion af CO2-udledninger. En omstilling af bilparken til el er utvivlsomt 
et vigtigt element. Den kollektive transport bør dog også sammen med cyklismen spille en 
væsentlig rolle – blandt andet fordi bus, tog og cykler også kan bidrage til at løse problemer 
med trængsel, luftforurening og skabe bedre bymiljøer.  

Passagertallene i den kollektive transport er over de seneste år faldet flere steder. Ovenpå 
corona-krisen, hvor forbrugerne er blevet opfordret til at begrænse brugen af kollektiv 
transport, er der en risiko for, at endnu flere også på længere sigt, vil fravælge den kollektive 
transport til fordel for bilen. Omvendt har krisen også vist, at mange forbrugere er villige til 
at ændre vaner, også når det gælder transport.  

Genåbningen af samfundet bør være en grøn genstart, også på transportområdet. 
Udviklingen med faldende passagertal skal vendes, og der skal arbejdes for, at flere 
forbrugere vælger bus og tog til. Seks ud af ti danskere vil gerne transportere sig mere 
bæredygtigt. Ofte fravælges det bæredygtige transportvalg dog, fordi det er for dyrt og 
besværligt. Derfor er der brug for investeringer og bedre rammer, der gør den kollektive 
transport mere attraktiv og konkurrencedygtig. Det kræver, at den bliver bedre til at opfylde 
de basale behov i passagerernes behovspyramide for punktlighed, kort rejsetid og 
tilgængelighed. Der skal blandt andet investeres i busbaner, hastighedsopgraderinger på 
jernbanen og sikres tilstrækkelige ressourcer til vedligehold.  

 

Tiltag i forbindelse med corona-krisen 

Selvom samfundet er begyndt at åbne op i kølvandet på covid-19, er mange passagererne 
fortsat - med god grund – bekymrede for smitterisikoen ved at bruge kollektiv transport. 
Mange har desuden fået nye transportvaner og er begyndt at bruge bilen mere. Der er derfor 
en risiko for, at passagererne ikke i samme omfang som før nedlukningen, vil vende tilbage 
til den kollektive transport. Det kan på længere sigt blive et stort problem for klimaindsatsen.  

Derfor er det er nødvendigt, at der fra både politisk side og hos tog- og trafikselskaberne 
gøres en indsats for, at passagererne er trygge ved at vende tilbage. 

Det vigtigste er i denne forbindelse at sikre god kapacitet, så der er plads til at holde afstand. 
Det kræver ressourcer og materiel, og at trafikselskaberne holder tæt øje udviklingen i 
passagertal, så der kan sættes ind med ekstra togvogne og busser, når det er nødvendigt. 

Der er også behov for tiltag på stationer, stoppesteder, i tog og i busser, der sikrer, at folk 
spreder sig ud og holder afstand. Det kræver god skiltning, ensrettede adgangsveje, 
adfærdskampagner og eventuelt ekstra personale til at guide passagererne.  Digitale 
værktøjer, så man kan se, om toget/bussen er fyldt, kan også være en hjælp for passagererne.  

Der er også behov for gode hygiejneforanstaltninger, herunder hyppig rengøring og eventuelt 
uddeling af håndsprit eller dispensere på stationer eller i bus og tog.  

Både når det gælder skiltning, digitale værktøjer og hygiejne gør flere tog- og trafikselskaber 
allerede et stort arbejde, som bør fortsættes og udvikles.  

Corona-nedlukningen har betydet, at mange selskaber står med store økonomiske 
udfordringer på grund af manglende billetindtægter. Dette svækker selskabernes mulighed 
for at gøre det trygt at vende tilbage til den kollektive transport, og svækker desuden dens 
mulighed for at bidrage til klimaindsatsen på længere sigt. Et vigtigt element i en genrejsning 
af den kollektive transport er derfor, at man fra politisk side sørger for, at der findes en 
løsning på tog- og trafikselskabernes økonomiske udfordringer.  

 

Skab bedre sammenhæng på tværs af transportformerne  

Et vigtigt element for at gøre det bæredygtige transportvalg mere attraktivt er at skabe bedre 
sammenhæng mellem transportformerne, så passagerernes rejser hænger sammen fra dør til 
dør. Der skal skabes sammenhæng i blandt andet køreplaner, trafikinformation og 
passagerrettigheder. En landsdækkende, tværgående rejsetidsgaranti på tværs af bus, tog, 
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metro og letbane, vil give passagererne en sikkerhed, hvis et skift går galt. Endelig bør 
sammenhængen mellem cykler og kollektiv transport forbedres, blandt andet via bedre 
cykelparkering, adgangsveje til stoppesteder og stationer samt bedre mulighed for 
cykelmedtagning.  

Generelt bør nem adgang til bæredygtige transportmuligheder spille en vigtig rolle i 
byudvikling og byplanlægning. Der bør være fokus på at skabe nem adgang til virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner med cyklen og kollektiv transport, og de forskellige 
transportformer skal bindes endnu bedre sammen med tog- og busstationer og park’n ride- 
anlæg i udkanten af de større byer.  

For at styrke incitamenterne til, at de mange forskellige aktører arbejder sammen på tværs af 
transportformer, bør der sættes fælles, tværgående mål om større passagertilfredshed og 
flere passagerer.   

I digitale mobilitetstjenester såsom rejseplanen, bør det være muligt at sammenligne miljø- 
og klimabelastningen ved forskellige transportformer. Dette bliver mere og mere aktuelt, 
efterhånden som belastende transportformer såsom indenrigsfly og taxi inkluderes i 
mobilitetstjenester.   

 

Gør det bæredygtige transportvalg prismæssigt attraktivt  

Priserne på den kollektive transport er over de seneste 20 år steget med cirka 30 procent 
mere end det generelle forbrugerprisindeks, mens afgiftstrykket på biler har været faldende. 
Vi foreslår, at der bliver lavet en afgifts- og prisstruktur, der gør bæredygtige transportvalg 
mere attraktive, for eksempel roadpricing eller andre incitamentsordninger. Det skal ske 
uden at forringe mobiliteten for lavt bemidlede og forbrugere i yderområder. Et eventuelt 
provenu ved højere afgifter på nogle transportformer bør anvendes til at mindske 
konsekvenserne for forbrugere med lav indkomst og på at styrke alternativerne såsom den 
kollektive transport. Vi støtter generelt princippet om, at forureneren betaler, og at priser i 
højere grad afspejler de eksterne omkostninger ved forskellige transportformer. Derfor 
støtter vi også, at der bliver indført en passagerafgift på flybilletter, og at skatte- og 
afgiftsfordele for flytransporten udfases.  

 

Gør toget til det oplagte valg til rejser i Europa  

Også på det europæiske plan er der derfor brug for tiltag, der får flere forbrugere til at vælge 
toget og bussen i stedet for bilen og i særdeleshed i stedet for flyet. Det kræver blandt andet 
stærkere passagerrettigheder, der skaber tryghed og tillid hos forbrugerne. Lige nu er 
forordning 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser under revision. 
Desværre er der i det seneste kompromisforslag lagt op til forringelser for passagererne på 
nogle punkter, blandt andet via indførelsen af en force majeure klausul. Revisionen bør 
bruges til at styrke passagerernes rettigheder, blandt andet retten til at tage en anden 
forbindelse, hvis en togafgang ikke nås på grund af en forsinkelse, samt bedre kompensation 
ved forsinkelser.  

Der er ligeledes brug for, at det bliver nemmere at finde den billigste og bedste billet på 
togrejser i Europa. I dag har forbrugerne ikke tilstrækkelig adgang til planlægnings- og 
prisportaler, når det gælder togrejser på tværs af Europas grænser. Det skyldes, at 
togselskaberne ikke er forpligtede til at dele deres dynamiske data om køreplaner, priser og 
billetter. Danmark bør arbejde for, at togselskaberne på europæiske niveau pålægges at 
udveksle data, der gør det muligt at udvikle forbrugervenlige pris- og planlægningsportaler.  

Endelig bør Danmark presse på for, at de europæiske lande målrettet samarbejder om at 
skabe et tværgående europæisk jernbanenet mellem Europas hovedstæder og andre storbyer 
– på sigt som et net af elektriske højhastighedstog. Det kræver blandt andet samarbejde om 
køreplaner og ruter samt stærkere infrastruktur. For at sikre et sammenhængende net, der er 
attraktivt for forbrugerne, kan det i en opstartsperiode være nødvendigt at subsidiere de 
ruter, der ikke kan køres udelukkende kommercielt. I forlængelse heraf bør Danmark 
fortsætte sit arbejde for at sikre udbredelsen af nattog, for eksempel ved at arbejde for, at der 
oprettes en skandinavisk eller europæisk pulje af nattogsmateriel, som togselskaberne kan 
leje fra.  
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Danmark bør støtte op om og bidrage til de indsatser, som andre europæiske lande i disse år 
sætter i værk. Det gælder for eksempel den svenske regerings planer om at etablere nattog til 
Europa via Danmark, og den nederlandske regerings arbejde for at samle flere lande omkring 
en plan for et europæisk net af passagertog. 

 

Forbrugerrådet Tænk foreslår følgende tiltag:  

 I relation til corona-krisen bør der sikres afstand og hygiejne. 

 Økonomiske udfordringer i den kollektive trafik bør sikres. Det skal samtidig 
bemærkes, at prisen skal være attraktiv for passagerer for at undgå fald i rejsende.  

 Det skal være nemt at have en sammenhængende rejse på tværs af transportformer 
og kommunegrænser. 

 Der skal være nem adgang til den kollektive transport. 

 Der bør sættes fælles mål for passagertilfredshed på tværs af transportmidler samt 
indføres fælles passagerrettigheder for alle transportformer og den samlede rejse fra 
dør til dør. 

 Passagerer bør kunne sammenligne miljøbelastningen ved forskellige 
transportformer. 

 Det bør gøres attraktivt og nemmere at rejse med tog inden for Europa.  


