Nedsat af:

Ungeklimarådets anbefalinger
Ungeklimarådet har udarbejdet en række anbefalinger om
klimaafgifter og fødevarer.
Anbefalinger om klimaafgift
Klimakrisen er et globalt problem. Fordi Danmark har verdens 7. højeste klimaaftryk pr indbygger, skal vi være et grønt foregangsland, så vi kan inspirere og
påvirke resten af verden. Vi skal nå de 70 pct. reduktion i 2030, men så
omkostningseffektivt som muligt for at tage hensyn til vores velfærd, lighed,
dansk konkurrenceevne og jobs. Vores klimahandlingsplaner skal ikke blot flytte
vores udledninger uden for vores grænser, og det danske erhvervsliv skal stadig
være konkurrencedygtigt.
For at nå målene foreslår vi at indføre en klimaafgift, der bygger på følgende
principper:
•
•
•

Forureneren skal betale en støt stigende afgift på udledninger af drivhusgasser. Prisen skal være høj nok til at nå klimalovens målsætning.
Afgiften bør kombineres med tiltag, så løsningen ikke rammer socialt skævt
og ikke rammer den almindelige danskers økonomi unødigt.
Afgiften bør kombineres med tiltag, så danske virksomheder ikke behøver
flytte udledninger og jobs til udlandet

Anbefalinger om fødevarer
1. Kostrådene skal tænke klimabelastningen ind
Danmark har 10 officielle kostråd, der har til formål at vejlede befolkningen, om hvordan man
sundest muligt kan ernære sig. Vi foreslår, at klimahensyn tænkes ind som et af hovedformålene
ved udviklingen af kostråd.
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2. Offentlige køkkener skal tilbyde klimavenlig mad
Der er i Danmark 20.000 offentlige køkkener, der tilsammen serverer ca. 800.000 måltider dagligt.
Ungeklimarådet foreslår, at det gøres obligatorisk, at der i alle offentlige køkkener skal være
adgang til et sundt og klimavenligt måltid.
3. Supermarkeder skal tage klimaansvar
Vi foreslår:
1. Supermarkederne skal i højere grad prioritere et stort udvalg af klimavenlige fødevarer
2. Strengere krav til offentlig afrapportering ift. supermarkeders bæredygtige indkøb
3. Krav om, at alt kød solgt i danske supermarkeder skal være bæredygtigheds-certificeret.
4. Mindre madspild hos forbrugerne, supermarkederne og de offentlige køkkener
I Danmark går 700.000 tons mad til spilde årligt. Vi foreslår:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Et nationalt reduktionsmål for madspild
Udvikling af klimavenlige ugemadplaner
Detailkæder og supermarkeder skal ikke tilbyde mængderabat for identiske friske madvarer
Tillad videresalg af mad, der har passeret ”bedst før” datoen
Indsats for længere holdbarhed for mejeriprodukter
I forhold til offentlige køkkener, foreslår vi, at der skiftes til mindre tallerkner, næste gang
der købes nye tallerkner ind
7. Det madspil, som ikke kan undgås, sendes til biogasanlæg eller lignende.
5. Gør det nemmere og billigere at donere mad frem for at smide det ud
Vi foreslår, at momslovgivningen ændres, så supermarkeder ikke skal betale moms af at forære
mad væk.
6. Gør det klimavenlige valg til det billigste valg
Vi foreslår, at man gør det klimavenlige valg til det billige valg, for at forbrugerne bedre kan omstille
deres fødevareforbrug i en mere bæredygtig retning.
7. Cirkulær økonomi
Omstilling til cirkulær økonomi er nødvendig, da den nuværende lineære økonomi bruger langt
flere ressourcer, end vi har til rådighed. I den forbindelse skal man huske prioriteringen: reduce,
reuse, recycle. Ungeklimarådet anbefaler, at der sættes fokus på at fremme bæredygtig cirkulær
økonomi.
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