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Silkeborg, den 2. marts 2018 

Bemærkning til høring af affald til jord bekendtgørelsen, MST-74-00032 

Tak for fremsendt høringsmateriale, og muligheden for at indsende bemærkninger.  

Fiskegødning (dambrugsslam) reguleres i dag efter både dambrugsbekendtgørelsen1, affald til jord (slam-) 

bekendtgørelsen samt bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold2. 

Vi ønsker, at dambrugsslam fjernes fra affald til jordbekendtgørelsen, omklassificeres til fiskegødning, og i 

stedet medtages i husdyrgødningsbekendtgørelsen. I dambrugsbekendtgørelsen indføres samtidig hjem-

mel til, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan stille krav om, at fiskegødning skal analyseres efter 

de parametre, der er opstillet i slambekendtgørelsens bilag 5. De nuværende opbevaringskrav i dam-

brugsbekendtgørelsen fastholdes. 

Grundet til den ønskede ændring er:  

1. at fiskegødning (dambrugsslam) fremkommet ved moderne fiskeproduktion ikke er et affaldspro-

dukt men et genanvendeligt materiale, samt  

2. at kategoriseringen af fiskegødning (dambrugsslam) som affald/slam medfører store vanskelighe-

der for erhvervet for at sikre en tilstrækkelig genanvendelse af gødningen.  

 

Fiskegødning er genanvendeligt materiale og ikke affald 

Af historiske grunde har fiskegødning i mere end 30 år været kategoriseret ”slam”. Det skyldes, at landba-

serede fiskeopdrætsanlæg tidligere var traditionelle jorddambrug med indtag af relativt store mængder 

overfladevand. Her bestod fiskegødning mest af sand opblandet med en mindre del delvist mineraliseret 

fækalier. Mængden af gødning var ofte relativ lille, og der var normalt kun behov for udbringning med 

flere års mellemrum. 

Siden 2005 er store dele af produktionen omlagt til højere grader af recirkulering og samtlige anlæg har 

reduceret deres indtag af overfladevand. Opdrætsanlæggene har forskellige rensningsforanstaltninger i 

dag. Det giver en væsentlig større tilbageholdelse af organisk materiale, og dermed en større mængde 

fiskegødning. Materialet ligner traditionel husdyrgødning og er karakteriseret ved et højt energiindhold og 
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et relativt højt fosfor-indhold. Dambrugsslam består således hovedsageligt af fiskefækalier samt en min-

dre del af foderspild. Der er fuld kontrol med det foder der anvendes både i forhold til ingredienser og 

mængder.   

Fiskegødning er et attraktivt genanvendeligt restprodukt med et højt næringsstofindhold. Fiskegødning er 
således ikke et affaldsprodukt i forhold til affaldsbekendtgørelsens definition, da fiskegødning (dambrugs-
slam) genanvendes direkte uden videre forarbejdning, fremkommer ved fiskeproduktion, og kan videre-
anvendes uden gener for miljø eller menneskers sundhed.  

Affaldsbekendtgørelsens definition3:  

§ 2. Ved affald forstås i denne bekendtgørelse ethvert stof eller enhver genstand, jf. bilag 2, 
som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med. 
Stk. 2. Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er resultatet af en produkti-
onsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, og 
hvis 

1) det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes, 
2) stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere forarbejdning, 
end hvad der er normal industriel praksis, 
3) stoffet eller genstanden fremstilles som en integreret del af en produktionsproces, og 
4) videreanvendelse er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til alle relevante 
krav til produkt-, miljø- og sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse og ikke 
vil få generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed. 

 

Ydermere er fiskefækalier ikke omfattet af reglerne i EU´s Affaldsdirektiv4. Artikel 2 stk. 1 punkt f). 
 
 

Problemstillinger 

Betegnelsen ”slam” medvirker til at give fiskeopdrætserhvervet et dårligt image, det bidrager til øget 

mængde affald, og det begrænser mulighederne for udbringning og genanvendelse, fordi mange land-

mænd ikke ønsker/må anvende slam jf. Arla Foods ”Politik for anvendelse af slam og restprodukter på 

marker” og økologireglerne. Problemet forstærkes af, at der i 2018 indføres skærpede fosforlofter som 

led i den nye husdyrregulering. Det rammer akvakultur hårdt, fordi fiskegødning har et relativt højt fosfor-

indhold på linje med gødning fra fjerkræ og mink.  

 

Fordele  

Ændringen vil betyde, at fiskegødning principielt vil kunne udbringes til genanvendelse på alle landbrugs-

arealer. Dette vil forbedre genanvendelsen, samt minimere affaldsmængden fra dambrug. Bl.a. vil fjer-
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nelse af det obligatoriske krav om analyser i forbindelse med udbringning sikre en mere smidig udbring-

ning. Endelig flugter det med visionerne om at styrke den cirkulære økonomi og hensigten i EU’s affaldsdi-

rektiv.    

Derudover kan oplyses, at Dansk Akvakultur snarest efter aftale vil fremsende et notat vedr. om-klassifice-

ringen af fiskegødning fra affald/slam til genanvendeligt materiale til Departementet.  

 

Vi har følgende specifikke bemærkninger til udkastet 

Vi mener, at bekendtgørelsesteksten stadig er uklar for animalske biprodukter.  

 

Vi tolker § 3 således, at bekendtgørelsens regler stadig gælder for alle animalske biprodukter, der anven-

des i biogas- og komposteringsanlæg. Dette står i modsætning til, at animalske biprodukter nu ønskes 

fjernet fra bilag 1. Efter vores mening er konsekvensen, at man for animalske biprodukter, der ikke er 

dækket af andre områder i bilag 1, fremover skal have en tilladelse fra Kommunen for at biproduktfraktio-

nen kan til jordbrugsformål. Dette drejer sig eksempelvis om selvdøde fisk, mink m.m. og slagteriaffald 

der anvendes i biogasanlæg. Bekendtgørelsesteksten vil endvidere medføre, at sådanne animalske bipro-

dukter for at kunne anvendes i biogasanlæg vil risikere at skulle undergå analyser for eksempelvis tung-

metaller o. lign. Ingen af delene giver ingen faglig mening! 

 

Vi ønsker følgende justeringer: 

 

➢ I § 3 tilføjes at bekendtgørelsen ikke omfatter: 

”Døde dyr, der er døde på anden måde end ved slagtning, herunder dyr, der er aflivet med henblik 

på at udrydde epizootiske sygdomme, og som bortskaffes i overensstemmelse med biproduktfor-

ordning (Forordning 1069/2009).” 

Dette følger EU’s Affaldsdirektiv5. Artikel 2 stk. 2 punkt c). 

 

➢ I kapitel 6 undtages prøveudtagning og analyser generelt for materiale, der er dækket af bipro-

duktforordningen. Dette kan gøres ved, at § 10 indledes på følgende måde: 

”§ 10. Affald, animalske biprodukter undtaget, der skal anvendes til jordbrugsformål osv…….” 

 

➢ I bilag 1 bibeholdes punkt F. Overskriften ændres dog til:  

”Animalske biprodukter og afledte produkter, der er bestemt til anvendelse i biogas- og komposte-

ringsanlæg”.  

Dette vil dække eksempelvis slagteriaffald, som eksempelvis afskær og lign.. Materiale der ikke er 

dækket af andre af de i bilag 1 nævnte områder. 

 

Med hensyn til skemaet i bilag 3 har vi følgende kommentar til kravet i kolonne ”kontrolleret hygiejnise-

ring” i række ”slam m.v. fra dambrug”. Det giver for os ingen mening, at tale om kontrolleret hygiejnise-

ring af slam fra dambrug. Dette sker aldrig! 
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Såfremt at der er brug for yderligere information er I velkommen til at kontakte undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

Dansk Akvakultur 

 
Niels Henrik Henriksen 

Dyrlæge 

Mail: niels@danskakvakultur.dk 

Mobil: 22775570 
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