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Høringssvar til ressourceplanen for affaldshåndtering
Dansk Skovforening bifalder ressourceplanens vision om et Danmark uden affald.

Størst genanvendelsesprocent giver ikke nødvendigvis størst miljøfordel
Indtil den affaldsfrie vision realiseres bør indsatsen prioriteres til de ressourcer og med de målsætninger hvor miljøeffekten er størst.
Det giver fx langt større miljøeffekt at genbruge ikke-fornybare og fossilt baserede ressourcer som
plast, metal og glas end at genbruge fornybare og ikke-fossile ressourcer som papir, pap og træ.
Plast, metal og glas trækker på knappe ressourcer og er typisk energitunge at producere. Her giver
det mening og miljøfordele at sætte høje mål for genanvendelsen.
Papir, pap og træ er let tilgængelige ressourcer der kan genskabes enkelt og hurtigt. Og de kan
bortskaffes med produktion af vedvarende og fossilfri energi. Her giver det ikke samme mening og
miljøfordel at sætte høje mål for genanvendelsen.
Så den største genanvendelsesprocent giver ikke nødvendigvis den største miljøfordel. Ressourceplanen bør derfor også tage stilling til hvilke ressourcer der er størst miljøfordel og bedst økonomi
i at sætte ind over for.
Helt galt bliver det hvis kommuners og selskabers affaldshåndtering bliver styret af at skulle opnå
kvantitative målsætninger om genanvendelse i stedet for fx at forebygge affald. Genanvendelsesmål skal være et middel til optimal affaldshåndtering. Affaldshåndteringen skal IKKE være et
middel til at opfylde kvantitative målsætninger om genanvendelse.
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Vi ser nu frem til regeringens kommende strategi for affaldsforebyggelse og ressourceeffektivitet
Dér forventer vi at finde ressourcestrategiens kobling til den helt store ressourcevision, nemlig et
fossilfrit Danmark:
Et fossilfrit samfund skaber ikke affald. Udtjente produkter er i stedet en ressource der både kan
bruges til genbrug og til vedvarende, fossilfri og forsyningssikker energi.
Et fossilfrit Danmark må bygge på fossilfrie råstoffer, typisk træ og andet plantestof, i stedet for
plast, stål, aluminium, glas, beton og andre olie-, metal- og stenprodukter.
Vi ser frem til regeringens konkretisering af denne vision i byggeriet, i hverdagsprodukter og overalt hvor plantestof kan erstatte fossile og fossilt baserede råstoffer - med alle de affaldshåndterings-, miljø-, klima- og forsyningssikkerhedsfordele det medfører.

Med venlig hilsen

Martin Einfeldt
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