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Temadag: Bedre kvalitet og mindre spild af frisk frugt og grønt med nye emballager

Plastdagsorden og EU’ nye direktiver



EMBALLAGEEmballage har vi altid brugt!

Emballage vil vi altid bruge!
Kan nogen forestille sig et 
emballage-frit samfund?



Undersøgelse af forbrugernes holdning til 
emballage, madspild og miljø



 Formål:
At identificere forbrugernes umiddelbare bevidsthedsniveau ift. forskellige udsagn om 
emballage og hvordan information kan påvirke forbrugernes vurdering af emballage.

 Deltagere:
Fundet via et eksternt bureau (Userneeds)
212 forbrugere, repræsentativt udsnit af befolkningen:
 Køn
 Alder, 16-80 år
 Uddannelse
 Bopæl

Undersøgelse af forbrugernes holdning til emballage, 
madspild og miljø (2017)

Undersøgelsen blev udarbejdet i forbindelse 
med et madspildsprojekt støttet af 
Miljøstyrelsen



De fem informative udsagn

1. Emballage beskytter madens kvalitet
2. Emballage betyder friske portioner
3. Emballage bekæmper madspild
4. Emballage i skraldespanden er ikke affald uden værdi
5. Emballage gør godt for miljøet

Undersøgelse af forbrugernes holdning til emballage, madspild og 
miljø



1. Emballage beskytter madens kvalitet
Emballage har mange funktioner – den skal beskytte maden mod udtørring, harskning, 
misfarvning, stød samt snavs og mikroorganismer, den skal gøre det nemt at håndtere og 
opbevare maden samt informere om ingredienser og næringsindhold. Luft og lys kan 
forringe de fleste madvarer, også uden man kan se det. For eksempel kan appelsinjuice 
miste 90% af c-vitaminindholdet på få dage, hvis låget ikke sættes på flasken. Derudover 
kan emballage beskytte maden så godt, at det ikke er nødvendigt at bruge så mange 
tilsætningsstoffer. Emballagen er derfor vigtig til at beskytte vores mad.
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2. Emballage betyder friske portioner
Ved at portionsopdele mad mindskes madspildet, fordi forbrugeren kun åbner den mængde 
mad, som skal spises. Maden holdes frisk længere, når den opbevares i uåbnet emballage. 
Altså ingen halvtomme pakker i køleskabet, som glemmes eller bliver dårlige på kort tid. 
Madspild er en stor miljøbelastning sammenlignet med emballage alene, og derfor kan det 
give god mening at bruge lidt mere emballage, for til gengæld at få en passende 
portionstørrelse. Minipakker kan derfor mindske madspild
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3. Emballage bekæmper madspild
Emballagen bevarer madens friskhed. En agurk kan bevare sprødhed i mindst to uger frem 
for kun fire dage uden emballage. Ligesom op mod 20% af friske druer går til spilde uden 
emballage, fordi de bliver mast. Kødpålæg undgår at blive brunt og kedeligt, mens nødder 
og snacks kan komme til at smage bittert uden emballage. Ingen har lyst til at spise dårlig 
mad - emballagen bekæmper derfor madspild.
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4. Emballage i skraldespanden er ikke affald uden værdi
Genbrug er det bedste, men ikke al emballage kan genbruges. Den emballage, som ikke 
kan genbruges, kan brændes og ende med at give varme i dit hus igennem fjernvarme. 
Emballage i naturen er et stort problem, mens mademballage i skraldespanden giver værdi 
for samfundet.
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5. Emballage gør godt for miljøet
Madspild er en enorm belastning for miljøet sammenlignet med emballage i sig selv. 
Produktionen af mad kræver gødning, energi og rent vand. Maden skal måske transporteres 
langt og forarbejdes, opvarmes eller måske opbevares på køl. For at disse ressourcer ikke 
skal være spildt er det kun rimeligt, at vi passer godt på maden, indtil den skal spises. Det 
giver derfor rigtig god mening, at bruge emballage til at pakke maden ind i. Uden 
emballage kan op mod en tredjedel af den producerede mad gå tabt. Mad med emballage 
hjælper derfor miljøet.

Undersøgelse af forbrugernes holdning til emballage, madspild og 
miljø



Frit udsagn
Vurderes positivt (Meget enig/Enig) i rækkefølgen:

 Emballage beskytter madens kvalitet (83%) 

 Emballage betyder friske portioner (48%)
 Emballage i skraldespanden er ikke affald uden 

værdi (38%)

 Emballage bekæmper madspild (31%)

 Emballage gør godt for miljøet (5%)

Undersøgelse af forbrugernes holdning til emballage, madspild og 
miljø

Resultater

Udsagn med baggrund
Vurderes positivt (Meget enig/Enig) i rækkefølgen: 
 Emballage beskytter madens kvalitet (84%)
 Emballage bekæmper madspild (75%)
 Emballage betyder friske portioner (69%)
 Emballage i skraldespanden er ikke affald uden 

værdi (62%)
 Emballage gør godt for miljøet (50%)



 Hektisk indkøb med den egentlige købsbeslutning
 Hektisk madlavning med den egentlige adfærd
 Lidt mere fredelig aften, hvor holdningerne måles
 Ikke altid sammenhæng mellem adfærd og holdninger

Forbrugernes holdninger og adfærd er ikke 
identisk

Kl.17Kl.16Kl.15 Kl.18 Kl.21Kl.20Kl.19

Indkøb
Afhentning af børn og indkøb

Middag 
tilberedning og spisning

Aften 
Familien og interview
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EU’s Emballage og Emballageaffaldsdirektiv ++



 Waste framework directive
 Landfill directive
 Packaging and packaging waste directive
 Single-Use Plastics Directive 
 Electronical and electronic waste directive

Emballagedirektiverne



 Trådt i kraft 3. juli 2019
 Skal være implementeret 1½ år senere i 2021

 Vatpinde
 Sugerør og røre-pinde
 Fødevare i EPS
 Oxo-plast
 Engangs-flasker, -bærer, -kopper, -tallerkner, -bestik osv.

 Dette bliver forbudt i 2021

Engangsplastdirektivet



 Oprindeligt direktiv fra 1996 – lov i Danmark siden 1. juli 1997
 Ansvarlig er den der bringer et pakket produkt på markedet
 Minimering af emballagemængden – dokumentation
 Plan for hvordan emballagen genanvendes eller genvindes

 Genbrug
 Genvinding
 Forbrænding med energiudnyttelse (24% af den danske fjernvarme)
 Bionedbrydning eller kompostering

 Nye mål (se tidligere slide)
 Producentansvar

Emballage og emballageaffaldsdirektivet 1



 Affald er i Danmark kommunernes ansvar
 Kunderne betaler for genvinding gennem skatter og afgifter

 Ved producentansvar så bliver det producentens ansvar
 Producenten betaler og sender regningen videre til kunderne – min. 90%

 Producentansvar er kendt i mange lande allerede
 Alle lande skal opgradere, mens Danmark skal starte fra grunden
 Skal senest være på plads 31. december 2024
 Dansk Affaldsforening vil senere have et indlæg om dette

Emballage og emballageaffaldsdirektivet 2



Plastemballage er en udfordring



 Det er naturligt, at der kommer fokus på plastemballage

Emballagematerialerne og målsætning



 27 initiativer fra den gamle regering fra december 2018
 + 11 ekstra accepteret af alle partier i januar 2019
 Relevante initiativer for emballage:

Regeringens og Folketingets 
plasthandlingsplan

• Pantsystemets udvidelse til saft og juice
• Udvidet producentansvar
• Standarder for sortering af plastaffald
• Implementering af engangsemballagedirektivet
• Forbud mod gratis bæreposer med hank
• Forbud mod tynde bæreposer med hank
• Bæreposeforbruget skal reduceres med 50%
• Nationalt center til reduktion af emballagetyper



 TESCO, UK

Supermarkederne sætter regler NU!
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Ikke emballage i naturen



 Emballage er godt for miljøet, MEN!!!:

Emballage og bæredygtighed 1



 Hvad finder man havene

Emballage og bæredygtighed 2



 Hvem???

Emballage og bæredygtighed 3



Emballage og bæredygtighed 4
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Cirkulær plastemballage



 Plastemballage er ofte fremstillet som laminater

 Flere lag af forskellige plastmaterialer
 Metoder til kemisk genvinding kan videre udvikles

Cirkulær plastemballage 1

LDPE

PET

Papir
LDPE



 Mono-plast til emballageformål

 Samme funktioner som laminater er vigtig
 Metoderne for monoplast skal udvikles

Cirkulær plastemballage 2



 Fødevarekontaktmaterialer

 EFSA og EU kan godkende et genanvendelsessystem til fødevarekontakt

Cirkulær plastemballage 3

Virgin PET kan nu 
erstattes med 
godkendt rPET



 Alternativ brug af emballageplast i laminater
 Udvikling af nye produkter, der bruger disse affaldsprodukter

 Nye tekniske produkter
 Kemisk genanvendelse kan udvikles
 Brændstof

 Udviklinger pågår
 De første produktionsanlæg er under opbygning

Cirkulær plastemballage 4
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Substitution med naturlige materialer



Teknologisk Institut satser på denne strategi

• Plastemballage i laminater er meget vanskelige 
at genvinde til tilsvarende formål

• Bio-plast er ikke indsamlet og genvundet
• Bio-plast skaber nogle gange mikroplast
• Mange bio-plaster kan kun komposteres 

industrielt
• Bio-plast smidt i naturen forsvinder ikke men  

danner mikroplast
• Papir- og papemballage med coatings er lige så 

vanskelige at genanvende



• Strategi: Cellulose-baseret emballagemateriale med 
bionedbrydelig og biobaseret barriere coating

• Strategisk mål: Sikre en barriere mod ilt, vand, 
vanddamp, aroma og olie/fedt der er bedre end for 
plastemballage.



Opnåede resultater i laboratoriet 



Udvikling af teknologier til støbning



Forskellige fibermaterialer



Fra laboratoriet til kommerciel produktion



2D Open 3D Closed 3D
Flexibles and sheets   Trays, cups etc. Bottles, jars etc.

Fibre production 1



Tak for opmærksomheden!

Søren Rahbek Østergaard
Mobil +45 7220 3180
sos@teknologisk.dk 


	Dias nummer 1
	EMBALLAGE
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Dias nummer 23
	Dias nummer 24
	Dias nummer 25
	Emballage og bæredygtighed 4
	Dias nummer 27
	Dias nummer 28
	Dias nummer 29
	Dias nummer 30
	Dias nummer 31
	Dias nummer 32
	Dias nummer 33
	Dias nummer 34
	Dias nummer 35
	Dias nummer 36
	Dias nummer 37
	Dias nummer 38
	Dias nummer 39
	Dias nummer 40

