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Til høringsparter 

   

 

 

 

Dyresundhed 

J.nr. 2018-14-31-00397 

Ref. HEHE/LFK/SIBZU 

Dato: 03-04-2018 

Høring over udkast til bekendtgørelse om organiske gødningsstoffer og 

jordforbedringsmidler med animalsk indhold 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse organiske gødningsstoffer og jordforbed-

ringsmidler med animalsk indhold i høring. 

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 

onsdag d. 2. maj 2018 kl. 12.00. 

Høringssvar bedes sendt til 14@fvst.dk med kopi til hehe@fvst.dk, lfk@fvst.dk og 

sibzu@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2018-14-31-00397. 

Høringssvar fra eksterne høringsparter vil efter høringsfristens udløb blive offentlig-

gjort på Høringsportalen. Afgivelse af høringssvar er automatisk samtykke til offent-

liggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. 

 

Bekendtgørelsens indhold 

Der er tale om en revision af bekendtgørelse nr. 302 af 12. april 2011, hvor der er 

gennemført nogle ændringer vedr.:  

- Behandling af visse animalske biprodukter, der skal anvendes som organiske 

gødningsstoffer og jordforbedringsmidler (OGJ) i Danmark 

- Behandling af visse animalske biprodukter i biogasanlæg ved ”andre speci-

fikke krav”  

- Anvendelse af kategori 1 glycerin i biogasanlæg 

- Driftslederes registrering af anvendelse af OGJ 

 

1. Behandling af visse animalske biprodukter der skal anvendes som OGJ i 

Danmark 

I forordningerne om animalske biprodukter gives mulighed for, at medlemsstaterne 

må vedtage nationale bestemmelser med supplerende betingelser eller restriktioner 
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for anvendelsen af OGJ, såfremt disse er begrundet ud fra hensynet til beskyttelsen af 

folke- eller dyresundheden. 

Danmarks dyresundhedsmæssige status er meget høj, og for at mindske risikoen ved 

anvendelse af OGJ i Danmark, har Fødevarestyrelsen vurderet, at der var behov for 

strengere krav end dem, der stilles i forordningerne om animalske biprodukter. I den 

gældende bekendtgørelse stilles derfor supplerende krav til behandlingen af animalsk 

materiale forud for anvendelsen som OGJ i Danmark.  

Indtil 2011 var det forbudt at anvende OGJ i Danmark, og dette forbud blev fjernet 

med den gældende bekendtgørelse. Med ændringerne i udkastet til den nye bekendt-

gørelse vil der være yderligere lempelser. 

Med udkastet til den nye bekendtgørelse gives der nu i § 3 mulighed for, at Fødevare-

styrelsen kan tillade, at visse animalske biprodukter behandles ved anvendelse af 

andre behandlingsmetoder end dem, der ellers er tilladt i bekendtgørelsen. Det for-

udsætter, at det er dokumenteret, at behandlingen sikrer samme virkning med hen-

syn til reduktion af patogener som den behandling, der er angivet i bekendtgørelsen.  

 

2. Behandling af visse animalske biprodukter i biogasanlæg ved ”andre speci-

fikke krav” 

I forordningerne om animalske biprodukter gives mulighed for, at medlemsstaterne 

kan tillade, at visse animalske biprodukter kan behandles i biogasanlæg ved ”andre 

specifikke krav”, såfremt disse garanterer samme sikkerhed som hygiejnisering ved 

mindst 70 C i mindst 60 minutter.  

I udkastet til bekendtgørelsen er det tilføjet i § 6, at Fødevarestyrelsen tillader, at 

visse typer animalske biprodukter, der anvendes i biogasanlæg behandles ved ”andre 

specifikke krav”, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.  

 

3. Anvendelse af kategori 1 glycerin i biogasanlæg 

Det er forbudt at anvende kategori 1-materiale til fremstilling af OGJ. Dog er det efter 

forordningerne om animalske biprodukter muligt, at medlemsstaterne kan tillade 

anvendelsen glycerin, som er afledt af kategori 1 materiale ”kategori 1 glycerin” i bio-

gasanlæg.  

Dette tillades med § 7 i udkastet til bekendtgørelsen, hvor det også forudsættes, at det 

fremgår af biogasanlæggets godkendelse.  

 

4. Driftslederes registrering af anvendelse af OGJ 

I forordningerne om animalske biprodukter gives mulighed for at medlemsstaterne 

kan undtage driftsledere (landmænd), der ikke har dyr, fra kravet om registrering. 

I udkastet til bekendtgørelsen fastsættes dette i § 8 som en lempelse i forhold til den 

gældende bekendtgørelse.  
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Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 

Bekendtgørelsesudkastet har været sendt i præhøring hos Erhvervsstyrelsens Team 

Effektiv Regulering (TER), som har vurderet, at bekendtgørelsesudkastet medfører 

administrative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt for erhvervslivet. De bliver derfor 

ikke kvantificeret yderligere. 

 

Miljøkonsekvensvurdering 

Der er ikke foretaget en miljøkonsekvensvurdering af bekendtgørelsen, da Fødevare-

styrelsen har vurderet, at ændringerne ikke påvirker miljøet anderledes end den gæl-

dende bekendtgørelse. 

 

Ikrafttrædelse 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2018. 

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af ved-

lagte høringsliste. 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til undertegnede på e-

mail hehe@fvst.dk.  

  

Med venlig hilsen 

 

Heidi Herkild 

Dyrlæge, Dyresundhed 
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