
Bilag 2: Interview med Malene Møhl fra Verdensnaturfonden  

Status på omstillingen i plastindustrien (efter deltagelse til konference i Holland)  

[...] lige nu er der enormt forbrugerkrav og derfor reagerer virksomheder jo i øst og vest for at 

imødekomme de her forbrugerkrav uden at der nødvendigvis er en samlet tanke bag det [...] De skal 

løse deres problem nu og her. Derfor kom der de sidste år meget i spil om alternative materialer, 

kemisk genanvendelse og alle de her quick fixes, som løser den enkelte virksomheds problemstilling 

nu og her og imødekommer deres forbrugeres krav. Det jeg oplevede i år var, at der i langt højere 

grad er trådt et skridt tilbage og tænkt: "Hmm, vi kan ikke lave den rigtige løsning før vi får hele 

systemet med. Altså langt mere fokus på cirkulær økonomi. Det der med lige at stoppe op og lige 

vente på at leddet før og efter i værdikæden spiller sammen. Der var også fokus på at investorerne 

også kigger efter at man er åben omkring sin plastindsats og at vi faktisk går fra at have en CSR-

strategi til at have en implementeret CER - altså Corporate Environmental Responsibility. Og at de 

vil se målepunkter på hvordan vi implementerer det her, fordi CSR-strategi er sådan en ny ting. Nu 

har alle det, men hvad er det mere end et stykke papir? Så der var fokus på implementering af det her 

og der blev nævnt sådan noget som CER, som jeg synes er enormt spændende. Så det jeg tog med 

var i virkeligheden at - det er ikke fordi virksomhederne er blevet mindre desperate for at finde 

løsninger, men de er blevet mindre indadvendte og prøver i stedet at lægge ud: Hvordan kan jeg spille 

med i værdikæden, og det er enormt værdifuldt for vores arbejde med at omstille til en cirkulær 

økonomi. 

 

 [...] det har været enormt svært at komme igennem med løsninger til de her problemer fordi de kræver 

en anden økonomisk struktur - det kræver en anden måde at se din virksomhed på. Din virksomhed 

er ikke en uafhængig enhed i markedet. Jeg føler i hvert fald, at indenfor de sidste år er der i det forum 

meget mere fokus på at man er et led og vi skal omstille til en cirkulær økonomi. De står stadig og 

tripper, som galopheste: "Vi skal have nogle løsninger!" Og selvfølgelig er de her systemiske 

omstillinger noget sværere at træffe igennem end at man vælger at have sin emballage i pap i  stedet 

for plast, som har været én af løsningerne eller at man kommer med alternative materialer [...].  

   

Markedet kræver at vi rykker hurtigt, men løsningsmodellen, som jeg ser det og som det også er mit 

indtryk er blevet den gennemgående tanke, det er at vi bliver nødt til at vente på at hele systemet kan 

omstilles. Så det er sådan set enormt positivt. Vi har sagt i flere år: "Vent lige med de hurtige 



løsninger, altså at man har unforseen consequences og regretable substitutions. Sådan nogle år som 

vi jo har brugt længe omkring når vi kigger på alternative materialer og alternative 

råmaterialestrømme og sådan noget. Jamen der var virksomheder faktisk begyndt at indse: Hov vent 

lige lidt vi kan ikke bare omstille fuldstændig til biobaseret plast fordi så rykker vi på hele det her 

biomasse-marked. Der er måske et højere mål end vores emballage". Der er kommet fokus på de 

knappe ressourcer.  

 

Bionedbrydelig plast 

 

Jeg vurderer deres potentiale til at være niche. Både den kemiske genanvendelse og den 

bionedbrydelige. Hvis vi skal have bionedbrydelige materialer, så skal vi kigge på hvor det giver 

miljømæssig mening, og det er ret få steder vi kan sikre at det har en miljøpositiv effekt.  [...] Og har 

vi de rette faciliteter til det og vil det fordre at folk smider affald i naturen hvor det ikke nedbrydes. I 

verdensnaturfonden er vi meget skeptiske overfor at erstatte med bionedbrydelige produkter til 

husholdningsaffald.  [...] Der er få steder hvor de giver mening, og der kan det give rigtig god mening.  

 

Kemisk genanvendelse 

Kemisk genanvendelse er enormt spændende. Vi har i Verdensnaturfonden ikke en officiel position 

på det, men vi arbejder på det. Det er fordi vi er en global organisation og plastproblemstillingen er 

en global problemstilling, men løsningerne og også årsagerne er ret forskelligartede rundt omkring 

på jorden, og der må jeg sige at min holdning er, at kemisk genanvendelse kunne have sin berettigelse 

hvis vi snakker pyrolyse for eksempel eller den anden form depolymarisation  sådan så vi får 

polymererne og kan bygge ny plast fra en samsurium af polymerer eller man får monomerer så man 

kan bygge hvad som helst op igen. Det kan måske være en løsning på de jeg kalder det historiske 

plast - altså ude i Asien hvor der ligger årevis og tonsvis som har en akut forureningsstatus. Det er jo 

en problemstilling vi ikke ser her i vesten. Der ville man kunne tage alt det lort og gøre det værdifuldt 

- enten som brændstof, energi eller nye monomerer til ny plastikproduktion. Men jeg ser det ikke som 

en løsning i forhold til fremadrettet  [...] det er enormt energikrævende og kemikaliekrævende at 

bryde det ned for at bygge det op igen.  

 

 

 



Hvem tager styringen på den nye kollektive retning?  

Nogle af de steder man kigger det er i sådan nogle nationale plastic pacts som man fx har i UK eller 

Ellen Mcarthur global commitments 14:57 så man danner nogle tværsektorielle netværk som comitter 

sig og så derigennem opbygger business to business partnerskaber. Sådan: “Vi har det her plastik og 

I har den her genanvendelse osv.” Så det er gennem tværsektorelle partnerskaber at man bygger op 

rundt omkring det. Men der er jo ikke nogen der har en gylden løsning  så vi har jo stadigvæk mere 

at kigge på og der må jeg jo sige at virksomheder særligt de her globale virksomheder de vil gerne 

have løst det fra deres stol. Og det er ret kompliceret for fællestrækket ved plastikforurening for Coca 

Colas side verden over det er colaflasken. Men i nogle lande er det overforburg, i nogle lande er det 

underprioriteret infraststruktur i nogle lande er det uoplysning osv men colaflasken kommer alle 

steder. Men løsningen som Cola skal pege på er nok forskellige fra deres forskellige markeder.  

Så ift hvor man kigger hen så er det de her pacts. Erhvervet har jo også selv lavet et eller andet 

"Recycling alliance" eller "plastic alliance" hvor BASF men også olieselskaber og andre producenter 

af materialerne går sammen i partnerskaber. Men også fordi man har lyst til at bremse hestene lidt, 

for hvis vi laver en pagt sammen, så flytter vi os i samme retning sammen. Lige nu har der været 

enormt meget konkurrence. Sådan: "Vi er i gang med at lave noget kemisk genanvendelse. Skal vi 

holde det for os selv? Hvordan kan vi få investeringer, hvordan kan vi få kritisk masse? Vi er nødt til 

at åbne op - ej det tør vi ikke fordi vi ved de andre laver noget andet.” Så lidt af det der konkurrence 

kommer man ud over ved at lave de her pacts.  

 

Hvilken rolle spiller politik i omstillingen? 

Vi kigger på udvidet producentansvar på emballage. [...] Hvis det bliver gjort rigtig kan det have 

rigtig stor betydning, men nu var jeg lige til - altså ministeriet holdt et høringsmøde, hvor alle 

interessenter var samlet og så kan vi snakke om: Hvordan ser vi det her producentansvar udmyntet 

og hvad vil det have af konsekvenser? Lovforslaget er kommet i høring og det er så bredt at det er 

meget svært at se, at det skulle have en konstruktiv effekt. EU har sat krav om udvidet 

producentansvar med særlige genanvendelsesprocentdele og så må man selv finde ud af hvordan man 

gør. Producentansvar kunne godt bare være en afgift så alt bliver lidt dyrere, og så giver vi pengene 

til kommunerne og så skal de samle mere ind. Men får vi den største miljøeffekt af det? Eller kunne 

producentansvaret også ligge på design til genanvendelse? Kunne producentansvaret tænkes sammen 

med de lande vi udveksler ressourcer og varer med? Fordi hvis man designer emballage på én måde 



til ét affaldssystem i Danmark, men man også sælger til Tyskland og Polen og Frankrig, så kunne 

være det smart, at det var det samme. 19:40  

Der skal være et politisk mod for vi er nødt til at adressere hele værdikæden. Udvidet producentansvar 

kommer tit bare til at handle om affaldsledet. Men det kunne også i høj grad stille krav til, hvad er 

det overhovedet er for nogle produkter vi vil have ud i affaldslivet. Det er begrænset hvad vi kan 

udrette miljømæssigt bare ved at kigge på affaldsledet. [...] Det kræver politisk mod og et mod til at 

pisse nogen af.  

 

Forslag til politiske tiltag 23:41  

Grunden til at vi er kommet i den her situation er at virgin plastik er sindsyg billigt. Så en økonomisk 

barriere er jo at omstillingen er for dyr. Markedet driver jo mod maksimalt output pr. krone. Det er 

ikke det vi skal måle vores succeser i nu. Nu skal vi have minimal CO2 pr. krone eller minimal 

ressource pr. krone. Det er et andet succeskriterie vi skal måle efter. Den er svær at få ind altså - det 

er derfor vi er nødt til at komme ud over det rent markedsdrevne. [...] Derfor er der nødt til at komme 

en ret modig regulering fra politisk side.  [...] For eksempel ved at belønne de virksomheder som gør 

det godt og designer til genanvendelse, reducerer deres ressourcespild osv, mens man gør det dyrere 

for dem der ikke gør det. De penge der bliver betalt ind i det system skal finansiere udvikling i 

virksomheder der har sværere ved at transitionere.  

 

Enkeltvirksomheder kan ikke drive ændret forbrugeradfærd 

Kunne man ændre folks bevidsthed om hvad der skal være tilgængeligt. Det er der det bliver enormt 

svært, og det kan erhvervet ikke drive. For hvis det ene supermarked siger: "Vi har ikke avocadoer i 

Januar", så er det ikke fordi der bliver solgt færre avocadoer i Danmark, det er bare den anden butik 

der sælger flere. Det samme ser vi med tilbagetrækning af engangsplastbestik fx. Det gjorde Føtex 

lang tid før alle andre. De har 67 mio stk plastik de ikke har solgt. Det er også en kæmpe omsætning 

de ikke har haft. Den indbetalte emballageafgift viser, at mængden af solgt engangsplast ikke er faldet 

- det er bare købt i andre butikker. Så derfor er der nødt til at være regulering. Og det kommer der 

også. Så der er level playing field.  [...]  Hvis de andre stadig har frit spillerum så gør vi det der 

økonomisk kan betale sig.  

 

 

 



Kundernes forventninger til virksomheder kontra eget forbrug 27:39  

IPSOS analysebureau som laver meget behaviour analyse. [...] "Who wants change?" Det vil alle. 

"Who want to change?" det er der ingen der vil. Alle vil have en mere miljøvenlig emballage. Men 

vil I også betale mere for det? "Nej for saten!". [...] Folk ville ikke betale mere for at virksomheder 

lever op til gældende lovgivning.  

Jeg tror meget kan hentes i forbrugeroplysning.  

 

Hvis vi kan lave nogle Europæiske standarder for emballage - så kører man ikke bare til Tyskland og 

handler lorteemballage. Jeg ser ikke at vi kan få den største positive miljømæssige konsekvens af det 

her udvide producentansvar på emballage hvis vi kun kigger på danske forhold. Vi er nødt at samspille 

det internationalt. 31:37 Det er dels for vores virksomheder som handler internationalt. Det er jo 

enormt vigtigt at hvis fx Salling Group laver en plastikstrategi for deres emballage at den så passer 

ind i producentansvaret på de andre markeder som de sætter varer på. Det er kun rimeligt. På den 

anden side har vi en virksomhed som Flying Tiger CPH, [...] som skal advare om kvælningsfare på 

18 forskellige sprog. [...] Det er jo også en funktion ved emballagen - at give information om 

produkterne. Men om man skal sige: "Vi kan ikke minimere vores emballage fordi der skal kunne stå 

du må ikke æde en hoppebold på 17 sprog"... 

 

33:28  

 

På en ikke-genanvendelig peanutpose var angivet at den skulle sorteres som plast 

Jeg støtter 100% op om at alle embellager får en anvisning af hvordan de skal sorteres. Og COOP har 

været ret hurtige med det. Rema gør det også Salling Group kommer også til at gøre det så vidt muligt 

på deres egne labels. Det vi har anbefalet Salling group at gøre, det er at følge - Dansk Affaldsforening 

har lavet sammen med kommunerne de her piktogrammer, som også er ude på affaldsspandene og 

genbrugsstationen. [...] Jeg tror desværre det som er sket, det er at COOP har gjort det lidt for hurtigt 

i forhold til at de også er i en emballageomstillingsproces og det vil sige den tekst med indhold og 

leverandør og alt den tekst der er bag på peanutbakken det hører til en særlig batch, men der er ikke 

i deres kontrakt med peanutudbyderen lagt krav om emballage ind endnu  [...]  den kom måske 

tidligere i en plastikpose - men så har leverandøren af en eller anden grund ændret emballage. [...] Så 

jeg tror desværre de er kommet for hurtigt ud. Det kan være årsagen til det (= forvirrede og 

frustrerede forbrugere).  



 

Emballager der ikke kan genanvendes 36:01  

[...] De her funktionelle emballagetyper - fx til chips og peanuts og kiks der skal holde sig sprøde - 

der skal du have en oxygenbarriere så de ikke bliver bløde ved at der kommer ilt til. Det er meget 

kompliceret at lave. Du kan godt lave det i plast men det er meget dyrt. Så skal du lave hele 

emballagen af det her dyre barrieremateriale. Det ville godt kunne genanvendes [...] Men det man gør 

for at skære priserne ned og gøre emballagen lettere, det er at man sætter en tynd folie af 

barrieremateriale på en billig plastik. [...] Der er nogle der siger, når jeg ævler på med det her, at når 

jeg dør så vil jeg blive husket som hendes der gav os de bløde chips. For hvis jeg har succes med det 

her, så skal vi have en anden måde at have chips på. [...] Det har jo en funktion det er jeg ikke blind 

for, men så vil jeg gerne have allokeret vores afgifter til at skabe systemer, og lave innovation så vi 

kan lave genanvendelse - så vi kan lave et system for det her. Altså jeg synes jo det er en menneskeret 

at have en ren og funktionel natur, men jeg synes ikke det er en menneskeret at have sprøde chips. 

(Godt eksempel på NGO-statement) 

 

Optimalt system for mekanisk genanvendelse 37:56  

Vi ved at der er en grænse for hvor meget man kan få ud af, at få borgerne til at sortere Så vi skal 

ikke have flere fraktioner, vi skal nærmere have færre. Fordi det kan ikke være rigtigt man skal være 

kemiingeniør for at gå ned med skraldet. [...] Så der skal ikke være flere fraktioner - det må vi løse 

teknologisk bagefter. [...] Jeg mener bestemt der er potentiale for at Danmark har sit eget 

plastsorteringsanlæg - måske endda 2. Og det er bl.a. på baggrund af den økonomiske analyse 

McKinsey har kommet ud med i år, hvor man kan se at, fordi vi har en stor produktion i Danmark - 

fx af plastprodukter, så importerer vi jo en masse plastik-råmateriale, plus vi håndterer enormt meget 

affald, som vi betaler bl.a. Tyskland for at tage. Der er jo en uoverensstemmelse med at vi betaler for 

at importere råmaterialer og vi betaler for at kommer af med ressourcer. [...]  De har vurderet det til 

1,6 mia vi misser i omsætning, ved ikke at genanvende vores plastik. Så det er jo penge det er værd 

at investere for at sætte snuden efter. Det betyder også at vi kan sikre råmaterialer til vores egen 

industri. Og det betyder, at vi kan sikre at vores eget plastik bliver behandlet under rette forhold. [...]  

Derfor mener jeg helt sikkert vi skal investere i mekanisk genanvendelsesanlæg i Danmark. Jeg mener 

det er en måde at skabe grønne arbejdspladser på, og også sikre vores asvar for vores emballage. Hvis 

vi så kobler det op på en ambitiøs emballage-strategi, hvor man fx laver udvidet producentansvar, 

hvor man designer til genanvendelse til det system - jamen så begynder vi virkelig at optimere på 



ressourcerne så de kan cirkulere i højeste kvalitet. [...]  Hvordan det skal finansieres... Altså jeg tror i 

høj grad på de her kommunal-private samarbejderne. For kommuneren har en helt særlig kapacitet 

og viden til at indsamle affald. Det har de jo gjort i 100 år og det fungerer godt. Men om oparbejdelsen 

og sorteringen og den slags skal være kommunalt - det tror jeg ikke. Det skal ud på markedet og 

drives af effektivisering som markedskræfterne jo kan. Det kan man jo se på retursystemet, som er 

en ret interessant økonomisk konstellation hvor det er non-profit. De må ikke tjene nogle penge og 

de tvunget til at være med til det. Bryggerierne er tvunget til at betale til det, supermarkederne er 

tvunget til at håndtere det ude i butikkerne. Det vil sige at alle der tjener på at sælge sodavand i 

Danmark de betaler til det. Der er en udgift, så de er enormt motiverede til at det materiale de putter 

ind i det her system, det kan sorteres til så høj kvalitet at det kan sælges meget dyrt. [...]  Dvs. der er 

et økonomisk incitament til at standardisere emballagen til den her ensrettede - én type plastik, ingen 

additiver, ikke mærkelige plastiksleeves og underlige lim og glimmer og glitter og lir og lagkage, 

som man ser i andre lande. [...]  For det der bringer deres omkostning til det her system ned, det er at 

de kan sælge det dyrt. Det er altså markedsdrevet. [...] Interessenterne som er blevet pålagt det her 

system - det har de jo brokket sig over i 20 år. [...] Men nu er de jo mega stolte af det, for nu kommer 

det her krav om at nu skal andre industrier også leve op til det her indsamlingskrav. Så det er virkelig 

et godt eksempel på hvordan lovgivning og privat marked kan spille sammen. [...] Nu skal juice og 

saft også være med i pantsystemet. [...] Men du kan jo stadig få juice og saft i tetra-pak, så der er ikke 

det her sektorkrav. [...]  Så derfor er der måske en del der skifter fra PET til Tetra-Pak, for at undgå 

at skulle indgå i det her fællesbetalte system. Man er nødt til at have alle med.  

 

[...] Du kan stille en dåse tomater og en colaflaske op foran en 5-årig og spørge hvilken én der har 

værdi. Så ved de altså godt - at flasken kan man få penge for. Så hvis man kan få den 

ressourceforståelse ind på samtlige af vores materialer... Det handler både om oplysning men 

selvfølgelig også om, at samtlige materialer skal have den værdi som eksempelvis en sodavandsflaske 

har. Og det har den på grund af den meget modige lovgivning der kom omkring pantsystemet. Og så 

også at der er økonomi i den rene fraktion.  

 

Forkerte initiativer 48:02  

Der er efterspørgsel på genanvendt plastik - fordi alle har det sådan "Uh vi må gøre et eller andet". 

Så trækker Änglamark genanvendt PET fra sodavandsmarkedet over i sæbe fx. Så de tager 

fødevareemballage for at løse deres egen problemstilling.  



 

Lige nu er det danske system jo ikke klar til at at husholdningsaffalds-PET bliver sorteres fra som 

husholdning. Dér ville vi kunne vinde enormt meget. [...] Det er det der er en enormt stor barriere: 

Hvordan kan vi sikre at det fødevaregodkendte plastik, kun har været brugt til fødevarer. Udsivning 

fra emballager til fødevarer er et enormt stort problem, og det må vi aldrig gå på kompromis med. 

[...]  

 

Kan vi gøre som i Holland og adskille fødevare-plastik fra ikke-fødevarerplastik? 

Der er nogle udfordringer i det. Dels så har Holland ikke pant på deres PET flasker, dvs der er enormt 

meget PET i husholdnignsaffaldet. Det gør at det at sælge det videre kan betale sig for kommunen, 

fordi PET er det der, lige nu, kan give nogle penge. [...] Med vores pantsystem, som jeg lige har rost 

til skyerne har vi taget den værdifulde plast ud af husholdningsaffaldet. Så der er en udfordring i den 

økonomiske struktur. Men vi snakker jo om at alle kommuner skal have ensrettet deres 

affaldsindsamling. Det er både noget som plastindustrien, de grønne NGO'er, affaldsinteressenterne 

og regeringen er enige om.  [...] Så der kunne man godt i den store udrulning af det sige: "Så lad os 

lave en fødevareemballage"-spand. Men vi har ikke systemet efterfølgende til at håndtere det.  

 

Jeg synes jo det er ærgerligt at der ikke bliver set, at det her ikke bare er noget de grønne NGO'er står 

og råber på - ligesom vi kæmper for urørt skov og mindre landbrugsarealer - det her er faktisk et 

erhvervsøkonomisk win. 53:34  

 

En økonomisk og politisk barriere for at omstille til cirkulær økonomi - der ligger de her: Hvornår er 

det affald, hvornår er det ressource? Hvis vi kalder det en ressoruce må vi gerne eksportere det, hvis 

vi kalder det affald må vi ikke eksportere det. Så bliver det i hvert fald under alle mulige restriktioner 

og basekonventionen osv osv. Så der ligger helt klart noget at vinde ved at gå ind og kigge på politiske 

barrierer. For vi skal snakke ressourcer frem. VI skal snakke affald. Det er derfor det skal have en 

kvalitet. Det er først en ressource når det har en genanvendelseskvalitet. Dvs alt hvad vi høre om 

plastikaffald der sendes til Asien. Det ER affald. Og det er farligt affald, for det ender i et system der 

ikke kan håndtere det. Men var det behandlet på et anlæg i Tyskland og taget vare på der var det en 

ressource - groft sagt. 57:21  

 



Når vi sammenligner hvad for nogle systemer rundt omkring i Europa der fungerer - så er det: Hvad 

koster det? Og hvor meget bliver der samlet ind? Jamen jeg er da ligeglad med hvor meget de samler 

ind. Hvad bliver det til? Og hvilken reduktion effekt har det? [...] Det er altså pga miljøet vi snakker 

om plastik. [...]  

 

Interview formelt set slut. Følgende er uformel snak - kun til os selv 

COOP’s beskrivelser i Samvirke 

De vil jo gerne simplificere det, og det synes jeg også skal gøres. Men ikke til en sådan grad at det 

bliver fejlagtigt. Det bliver farligt. Og det er vildt svært for os at komme efter og forklare 

nuancerne.  [...] COOP appelerer jo til den bevidste forbruger, så de vil tænke: "Jamen det har jeg 

lært af COOP" Det er jo dem der har været garant.   

1:06:39  

 

Det er jo en virksomhed der indtil videre har ville gøre det selv. (COOP). Og så kører de jo bare. Så 

kører de biobaseret plastik. Så kører de græspap som ingen ved hvad de skal gøre med. [...] Alle 

mulige initiativer i øst og vest for at de kan reducere og have en historie at fortælle.   

 


