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Landbrug & Fødevarers 
udgangspunkt 

• Landbruget og fødevareerhvervet ønsker at bidrage til en høj 
miljøbeskyttelse, både i Danmark og globalt.  

 

• Ressourceoptimering og miljøteknologiske løsninger, der 
tager udgangspunkt i erhvervets behov og en målrettet 
indsats, er en vigtig del af løsningen.  

 

• Det vigtigt, at der skabes ensartede vilkår på EU-plan, så 
miljøproblemer ikke kun løses i Danmark og at 
konkurrencen bliver fair.  

 

• Der bør i højere grad fokuseres på at skabe bedre EU-regler 
og sikre, at de overholdes 
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Global fødevareudfordring 
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Styrker 
• ”Bæredygtig intensiv produktion” 
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Styrker 
 

”Mere med mindre” 
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Forventninger til de nye BREF 

• Mere ens: 

– Reguleringsprincipper i EU 

– Måde at håndtere teknikker på 

 

• Lettere at omsætte til den enkelte godkendelse 

– Udvikling af tjekliste med udgangspunkt i de konkrete BREF’er 

 

• Mere overskuelig 

 

• Ambitiøse - men realistiske grænseværdier 
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Hvordan griber vi det an? 

• Tæt dialog med: 

– Virksomhederne 

– Miljøstyrelsen 

– Europæiske organisationer 

– Oprustning af området i Bruxelles og 

Sevilla 
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Indput til EU-processen 

• Principper for BREF arbejdet: 

– Danske erfaringer samles op  

– Alle relevante processer er medtaget 

– Helhedsorienteret tilgang 

– Vurdering i forhold til cross-media, kosteffektivitet og 

fødevaresikkerhed 

– Dokumentationskrav er beskrevet og ensartet 
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Udfordringer 

• Ressourceforbrug i virksomhederne 

 

• Bygger på erfaringsudveksling og interessentsamarbejde 

 

• Er de nødvendige data tilstede, og lægges de på bordet? 

 

• Bliver BREF’erne konkrete nok til at fastsætte emissionsgrænserne? 

 

• Bliver BREF’erne dækkende og fleksible nok?  
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Tidsfaktoren 

 


