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Til eksterne høringsparter 
 

København, den 22. februar 2016 

Sagsnr.: 2016-29-35-00246 
 

 

 

Høring over forventet forslag fra Kommissionen til justering af 

økologigennemførelsesforordningens (889/2008) positivlister 

og en 1-årig forlængelse af mulighederne for at anvende ikke-

økologisk fiskeyngel – svarfrist 8. marts 2016 

 

Med henblik på at få jeres bemærkninger fremlægger 

NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen herunder de forventede 

ændringer. Der foreligger på nuværende tidspunkt kun et forslag på engelsk 

fra Kommissionen. 

 

Eventuelle bemærkninger skal sendes til 29@fvst.dk og til 

erhvervsudvikling@naturerhverv.dk senest 8. marts 2016. 

 

Eventuelle spørgsmål til høringsmaterialet bedes rettet til Malene Kjer 

Andersen (man@naturerhverv.dk) eller Robert Lind (rll@fvst.dk) 

 

 

Eksterne høringssvar bliver efter høringsfristens udløb offentliggjort på 

høringsportalen, www.hoeringsportalen.dk. 

  

De væsentligste formål med ændringsforslaget 

Med forslaget forlænges muligheden for at anvende 50 % ikke-økologisk 

fiskeyngel med yderligere 1 år fra 31. december 2015 til udgangen af 2016. 

 

Med forslaget bliver positivlisterne for bekæmpelsesmidler og for foder- og 

fødevaretilsætningsstoffer ajourført i forhold til en evaluering, der er 

gennemført af en særlig økologikyndig ekspertgruppe (EGTOP), som er 

nedsat af Kommissionen. Samtidigt foretages nødvendige tilpasninger til 

horisontal lovgivning. Med forslaget opretholdes store dele af indholdet på 

positivlisterne uændret. 

 

Positivlisten for bekæmpelsesmidler udvidet, så det bliver muligt 

automatisk at bruge basisstoffer af vegetabilsk og animalsk oprindelse af 

fødevarekvalitet, i det omfang, at de er godkendt efter generel 

pesticidlovgivning. Desuden optages CO2 og kieselgur, og anvendelsen af 

kaliumhydrogenkarbonat udvides til også at dække skadedyrsbekæmpelse. 

Positivlisten konsensrettes endvidere ift. generel pesticidlovgivning. Med 

ændringen vil det uden videre godkendelse i Miljøstyrelsen, være muligt at 

anvende basisstoffer og CO2 i Danmark.  

 

Positivlisten for fodertilsætningsstoffer udvides, så det blivermuligt at 

anvende selengær, sporstofferne dikobberchloridtrihydroxid og zinkchlorid 

monohydrat. Positivlisten konsensrettes endvidere ift. generel 

foderstoflovgivning. 
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Positivlisten for fødevaretilsætningsstoffer udvides med bivoks, 

carnaubavoks, Gellan gummi og erythritol (sødestof), og der foretages 

marginale ændringer i anvendelsen af andre tilsætnings- og hjælpestoffer, 

herunder til gærproduktion. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Malene Kjer Andersen – NaturErhvervstyrelsen 

Robert Lind - Fødevarestyrelsen 

 

 

 

 

   
  

 


