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Producent Tjek Danmark 2022

Danmarks største plastikforurenere 2022 er fundet i årets Producent* Tjek (Brand Audit). 

Undersøgelsen afslører dels, hvilke plastprodukter, der forurener i den danske natur og hvilke 

producenter, der står bag produkterne. Undersøgelsen er udført af miljøorganisationen 

Plastic Change i samarbejde med en række frivillige. Det indsamlede og analyserede data 

er desuden indgået i Break Free From Plastics globale Brand Audit, som afslører de mest 

plastikforurenende producenter i verden. 

Både 1., 2. og 3. pladsen er i år gået til tobaksindustrien med British American Tobacco 

som sikker vinder. Det er ikke blot cigaretskod, der efterlades i naturen. Nikotinposer og 

plastikæsker hertil, samt cigaretpakker, ender også i naturen. Der er dog ingen tvivl om, at det 

lille undseelige skod tager førstepladsen, og det estimeres, at der globalt ender 4,5 trillioner 

skod i miljøet hvert år. 

Det bliver ikke mindre paradoksalt af, at verdenssundhedsorganisationen WHO påpeger, at der 

ikke er evidens for, at cigaretfiltre har en sundhedsmæssig effekt. Derfor har WHO, på linje med 

de fleste miljøorganisationer, opfordret til at behandle cigaretfiltre som engangsplastik, der 

forbydes for at beskytte miljøet.

I september 2022 blev et bredt flertal af folketingets partier enige om en aftale for det 

udvidede producentansvar. Ifølge de nye regler skal producenterne fremadrettet afholde 

omkostningerne til affaldshåndtering og til oprydning af deres emballage, cigaretfiltre og 

andre engangsprodukter af plastik i naturen. 

Danmark er blandt de sidste lande i EU, som implementerer det udvidede producentansvar. 

Alligevel fravalgte Danmark at indføre nationale mål for reduktion af emballager, på trods 

af, at erfaringer fra vores nabolande viser, at det er den mest effektive vej til at reducere 

emballagemængderne. Erfaringerne fra vores nabolande viser desuden, at der skal en langt 

mere ambitiøs regulering til at forhindre tobaksaffald i at ende i naturen. Da det alene er 

den årlige udgift på 32 millioner kroner til at fjerne tobaksaffald fra naturen, der pålægges 

tobaksindustrien, er det tvivlsomt om det vil få en effekt på mængden af tobaksaffald i 

naturen, da selve oprydningsindsatsen i øvrigt forbliver den samme. Til gengæld vil et forbud 

mod cigaretfiltre endegyldigt og effektivt forhindre forurening med filtrenes små plastikfibre.  

DANMARKS TOP 10 STØRSTE PLASTIKFORURENERE ER FUNDET

ENDNU ET SKODÅR FOR DEN DANSKE NATUR

UDVIDET PRODUCENTANSVAR LØSER NÆPPE PROBLEMET

* Producent er defineret som den juridiske ejer af varemærket. Ved koncernforbundne selskaber er udgangspunktet, at 
moderselskabet, som den ultimative ejer af varemærket, betragtes som producent. 

https://brandaudit.breakfreefromplastic.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935119300787
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935119300787
https://www.who.int/publications/i/item/9789240051287
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Andel af antal fundne plastikemner fra producenten ud af al plastaffald 
med kendt varemærke er vist. Op til tre varemærker med flest fundne 

emner vises for hver producent.

DANMARKS TOP 10 STØRSTE 
PLASTIKFORURENENDE PRODUCENTER
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For første gang nogensinde går både 

første-, anden- og tredjepladsen i årets 

Producent Tjek til tobaksproducenter. 

Globalt estimeres det, at der ender 4,5 

trillioner skod i vores miljø hvert eneste 

år. Kilde: Science Direct

Ligesom de forgangne år er rygeraffald, andet plastikaffald og fødevareemballage mest 

dominerende blandt affaldet i den danske natur. De tre hyppigst fundne typer af plastikaffald 

er cigaretskod, plastikstykker (fra uidentificerbare produkter) og slik/ispapir, der tilsammen 

udgør 57 % af al plastikaffaldet (andel af disse tre affaldstyper er markeret med turkis i figuren 

nedenfor). Herudover blev der også fundet forskelligartede produkter fra husholdningen, 

poser, rebstykker, diverse fødevareemballage (inkl. take-away), flamingostykker, 

RYGERAFFALD OG SLIKPAPIR FLYDER I DEN DANSKE NATUR

Læderstræde 20
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Antal emner af plastaffald

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935119300787


Ud over Plastic Changes eget team har følgende været med til at indsamle affald 
til årets Producent Tjek: Børn og forældre fra Islands Brygge Skole, frivillige fra 

Miljøpunkt Amager og frivillige fra Strandet (Nørre Vorupør ved Nationalpark 
Thy). Plastic Change sender også en stor tak til de frivillige, som hjalp os med at 

registrere og sortere affald under World Cleanup Day 2022.

Data til årets Producent Tjek er som forrige år indsamlet i forbindelse med World 
Cleanup Day i september. Affaldet til Producent Tjekket 2022 blev indsamlet af 
45 personer, der brugte i alt 77 persontimer på indsamlingen. På 12 forskellige 

lokaliteter i byer, park og skov, og ved kyster, blev der indsamlet i alt 55 kg affald, 
hvoraf 33 kg  (60 %) var plastikaffald.

Hvert plastik emne blev undersøgt og registreret for type produkt og varemærke jf. 
Producent Tjek protokollen udviklet af Break Free from Plastic og Plastic Change. 
Også emner uden synlige eller læsbare varemærker blev registreret. I alt blev 4567 
plastik emner registreret. På 1047 emner (23 %) kunne et varemærke identificeres, 

og på 952 emner (21 %) kunne også en producent (ejerselskab) bag varemærket 
identificeres. I alt blev der identificeret 133 forskellige producenter dækkende over 

291 forskellige varemærker i dette års Producent Tjek.

TAK TIL...

BAGGRUND OM ÅRETS PRODUCENT TJEK
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