
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsgruppe 3: 

Vidensportal 
 

Arbejdsgruppen ser på mulighederne for at etablere en webportal, der orienterer objektivt og nuanceret 

om plastemballagen og dens genanvendelsesmuligheder.



 

 
 Side 2 

Deltagere i arbejdsgruppen: 
 Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen A/S 

 Henrik B. Andersen, Færch Plast  

 Gert Wernblad, Stena Recycling  

 Jimmi Olsen, Stena Recycling  

 Birgitte Ettrup, Circle Development  

 Mathias Hvam, COOP  

 Claus Bøgelund Nielsen, De Samvirkende Købmænd  

 Anne-Marie Jensen Kerstens, De Samvirkende Købmænd 

 Christian Pilegaard Jespersen, EKJ  

 Søren Østergaard, TI 

 Maria Schmidt, Pluspack  

 Claus Søndergaard, UPM Raflatac  

 Pernille Haagen Larsen, Plastindustrien  

 Asbjørn Lindsø, Plastindustrien 

 Christina Busk, Plastindustrien 

 Charlotte Merlin, FORCE Technology – observatør  

 Karen Tybjerg, Arla – observatør  

 Sine Beuse Fauerby, Danmarks Naturfredningsforening – observatør  

 Sofie Kastbjerg, Teknologisk Institut – observatør  

 

 

 

 

1. Hvilket problem løser jeres aktivitet og budskaber? 

Vidensportalen løser en række problemer så som: Manglende viden, manglende vidensdeling, 

misinformation og myter, manglende platform for netværk, manglende platform for erfaringsudveksling, 

manglende platform for virksomhedernes og industriens arbejde med plaststrategien og 

plasthandlingsplanen. 

 

I forlængelse af bearbejdelsen af disse problemstillinger vil portalen også fungere som fundamentet for 

forummets videre ageren. 

 

 

2. Hvad er jeres aktivitet og budskaber? 

Aktiviteten er at få oprettet en vidensportal for plast og specifikt plastemballager med henblik på at skabe 

fremtidens løsninger til cirkulære plastmaterialer og -produkter. 

 



 

 
 Side 3 

Miljøstyrelsen ses gerne som ejeren af Vidensportalen med en form for board, der dannes på baggrund af 

deltagerne fra Forum for cirkulær plastemballage, til at udvikle og verificere indholdet. Det er vigtigt, at der 

i boardet er repræsentanter fra både råvareleverandører, plastemballageproducenter, 

fødevareproducenter, detailleddet, genanvendere, affaldsselskaber, NGO’er og vidensinstitutioner.  

 

Deltagerne i boardet underskriver en form for partnerskab eller anden formalia, så det vides hvem der står 

indenfor indholdet.  Boardets rolle bliver at validere den viden som der lægges på hjemmesiden.  Der skal 

også være et fasttrack hvor eksempelvis nyheder med plastemballageinitiativer/tiltag kan komme på 

hjemmesiden. 

 

 

3. Hvad er målet med jeres aktivitet og budskaber? 

Målsætningen er at danne grundlag for forummets videre virke. At skabe en platform, der kan medvirke til 

at katalysere udviklingen af cirkulære løsninger på området, og imødekomme EU’s plaststrategi og den 

danske fortolkning i den kommende plasthandlingsplan.  

 

Både virksomheder (fra hele værdikæden) og forbrugere kan finde viden om plastemballage - alt fra enkelt 

til tung viden jf. rapporter mm. Derved kan de tage de mest miljørigtige beslutninger på et oplyst grundlag. 

 

 

4. Hvordan bidrager jeres aktivitet og budskaber til opnåelse af den overordnede vision for Forum for 

cirkulær plastemballage? 

Vidensportalen er en stor del af løsningen og spiller en hovedrolle i den omstilling branchen velvilligt 

arbejder med i Forum for cirkulær plastemballage. Vidensportalen har selvsagt en særlig rolle at spille i 

relation til vidensdeling og erfaringsudveksling. Ikke blot for forumdeltagerne imellem, men særligt også 

udadtil mod såvel borgere/forbrugere, og virksomheder der ikke deltager aktivt i forummets arbejde.  

 

 

5. Hvilken rolle spiller de forskellige aktører i forummet i udviklingen og implementeringen af jeres 

aktivitet og budskaber?  

 Producenter 

 Fødevareproducenter 

 Supermarkeder 

 Genvindingsvirksomheder 

 NGO’er 

 Videns institutioner (eks. DTU) 

 Politikere (kommunalt og nationalt) 

 Kommuner (ønske fra Ida Auken) 

 Miljøstyrelsen i en form for forankring eller gerne ejerskab 



 

 
 Side 4 

 

Portalen må nødvendigvis inkludere hele spektret af aktører, så alle henviser til siden som det sted, hvor der 

kan findes den rigtige viden om plastemballage, genanvendelse mm. Vidensdelingen skal ske bredt, og 

portalen er et udtryk for det samspil der foregår i forummet, imellem samtlige aktørtyper.  

 

 

6. Hvilke anbefalinger har I til de overordnede rammebetingelser for jeres aktivitet og budskaber? 

Ejerskab hos Miljøstyrelsen. Årlig rotation i netværksboardet. Fast kommunikationskonsulent der har 

ansvar for driften af portalen 

 

 

7. Hvilke 3-5 handlinger vil lede jeres aktivitet og budskaber til succes?  

Finansiering, definering af ejerskab af portalen (rodfæstning), fortsættelse af forummet med henblik på 

content til portalen udvikles og afstemmes, model for contentudvikling og vedligeholdelse. 

 

 

8. Hvad er de 1-3 største barrierer for succes? 

Ingen finansiering, ingen ejerskab, ingen fortsættelse af forummet.  

 

 

9. Hvordan overkommer I de førnævnte barrierer og hvilke interessenter er væsentlige her? 

Ved at realisere ovenstående handlinger. 

 

 

10. Hvad er tidsplanen for succesfuld implementering af jeres aktivitet og hvorfor? 

Opstart af siden så hurtigt som muligt. Gerne som en del af Miljø- og Fødevareministerens lancering af en 

handlingsplan på plast. Siden skal fungere fremadrettet uden afsluttende tidspunkt. 

 


