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1 Sammendrag 
 
Udvælgelsen af biprodukter, der i projektet skulle medtages til den endelige risikovurdering i forhold 
til dyrevelfærd og fødevaresikkerhed, er foretaget i flere faser. Biproduktområdet er stort og kom-
plekst, og det har ikke været realistisk at gennemføre en risikoanalyse for samtlige biprodukter inden-
for dette projekts rammer.  
 
Der har først været gennemført en forundersøgelse med det formål at indsamle eksisterende viden om 
produkterne mht. indhold af fareelementer, toksikologiske effekter på dyr og mennesker samt gæl-
dende lovgivning. Dette førte til den første udvælgelse af biprodukter, der efterfølgende har gennem-
gået en dyberegående risikoanalyse.  
 
For at opnå et større og mere detaljeret overblik over mængder, art og potentielle risikofaktorer in-
denfor området bi- og restprodukter fra produktionen af fødevarer, der afsættes til dyrefoder, blev 
desuden gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt fødevarevirksomheder, der iføl-
ge Fødevarestyrelsens register er leverandører af bi- og restprodukter til foderbrug. Undersøgelsen, 
der er at betragte som en pilotundesøgelse, omfattede 128 engrosvirksomheder, og spørgsmålene om-
handlede oprindelse, art, mængder, kassationsårsager, håndtering, afsætning, geografisk spredning 
samt anvendelse i forhold til dyrekategorier. 
 
42 af de adspurgte virksomheder valgte at deltage, og undersøgelsen giver derfor langt fra et fyldest-
gørende overblik over området, men bidrager alligevel med mange interessante oplysninger om bi- og 
restprodukterne og om deres anvendelse som foder. Undersøgelsen giver også en vis indsigt i fødeva-
revirksomhedernes håndtering af bi- og restprodukterne, virksomhedernes opmærksomhed omkring, 
hvorvidt bi- og restprodukterne er egnet til foderbrug, og de forholdsregler, de har truffet i den anled-
ning. Undersøgelsen giver endvidere et vist indblik i distributionsmønsteret for bi- og restprodukterne 
fra fødevarevirksomhed til slutbruger. Erfaringer projektet har opnået sideløbende med undersøgelsen 
indikerer, at organiseret distribution af bi- og restprodukter via få, store mellemhandlere bliver mere 
og mere fremherskende, hvorfor det anbefales, at der i projektets 3. fase ses nærmere på de forholds-
vis få mellemhandlere, der eksisterer i Danmark p.t. 
 
Projektet har sideløbende med spørgeskemaundersøgelsen rettet henvendelse til nogle af de fødevare-
virksomheder, som valgte ikke at deltage i undersøgelsen. Projektet er i den forbindelse blevet op-
mærksom på, at kartoffelpulp fra industriel anvendelse af lagerkartofler kan indeholde rester af pesti-
cidet chlorpropham (spirehæmmer), og anbefaler derfor kartoffelpulp videreført til projektets 3. fase. 
 
Projektet har endvidere foretaget kemiske analyser af udvalgte fareelementer i prøver af de udvalgte 
biprodukter, hvor der blev vurderet størst behov. De fleste af prøverne er på forespørgsel velvilligt 
blevet fremsendt til projektet fra de relevante produktionsvirksomheder. Prøverne er således ikke ud-
taget i henhold til gældende EU-regler for prøvetagning, og de kan derfor ikke betragtes som repræ-
sentative. Det skal desuden bemærkes, at midlerne, der i projektet var afsat til kemiske analyser, kun 
muliggjorde gennemførelse af undersøgelser i forholdsvis få prøver. 
  
Ideelt set skulle udvælgelsen af biprodukter ske på basis af en klassifikationsmodel, hvor hvert bipro-
dukt bliver tildelt en score for henholdsvis omsat mængde pr. år, forekomst af fareelement og toksi-
kologisk alvorlighed.  Der har imidlertid ikke i alle tilfælde været et tilstrækkeligt datagrundlag til, at 
denne model har kunnet gennemføres fuldt ud, men udvælgelsen af biprodukter er sket med hensynta-
gen til disse tre kriterier. 
 
Til den sammenlignende risikovurdering af biprodukter er der blevet opstillet et antal cases baseret på 
udvalgte biprodukter. I disse cases er der blevet udført modelberegninger, der estimerer dyrs og men-
neskers eksponering af de pågældende fareelementer. På denne baggrund kan det vurderes hvilken ri-
siko, der er for mennesker og dyr ved anvendelsen af biproduktet som dyrefoder.  
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Modellen er baseret på følgende parametre: 
 

1. Indtagelse af foder – daglig foderration (den mængde foder som dyret indtager dagligt). 
2. Biproduktindtagelse – andelen af biproduktet i den daglige foderration. 
3. Indtagelsesperiode. 
4. Koncentration af udvalgte forureninger/uønskede stoffer i biproduktet. 
5. Dyrets vægt. 
6. Vægten af relevante organer/væv, fx mængden af kød og produktion af mælk i dyret pr. dag. 

 
For hver af dyregrupperne slagtekalve, slagtesvin, fjerkræ og malkekøer er der opstillet henholdsvis 
en typisk foderration og en ration med et højest tænkeligt indhold af biproduktet (”worst case”). Rati-
onerne med højt indhold er tænkte eksempler, der skal forsøge at tage højde for, at eksponeringen af 
en forurening i et biprodukt kan øges væsentlig, hvis f.eks. priserne på markedet ændres. I mangel af 
sikre data vedrørende optagelse, omsætning og udskillelse er – som beregningsgrundlag - valgt 100 % 
optagelse og ingen udskillelse eller omsætning på dyreniveau. 
 
Der blev udvalgt tre typer af biprodukter som cases: Citruskvas, hvedekornbærme fra produktion af 
bioethanol samt fiskemel. For hvert af disse biprodukter er der udvalgt relevante forureninger/ 
uønskede stoffer (fareelementer) som beregningsgrundlag. I det følgende er konklusionerne fra case-
beregningerne omtalt summarisk. 
 
For citruskvas er det indholdet af fundne pesticider ved analyserne, der har indgået i vurderingerne. 
Det drejer sig om azoxystrobin (op til 0,391 ppm), imazalil (op til 0,13 ppm), pyroclostrobin (op til 
0,1 ppm) og thiabendazol (op til 0,37 ppm). Konsum af mælk fra malkekøer, som fodres med 5 % ci-
truskvas og som indeholder de målte restkoncentrationer af pesticider, vurderes ikke til at udgøre et 
sundhedsmæssigt problem for konsumenter, idet eksponeringen via mælken vil ligge under ADI-
værdier af de pågældende pesticider. Det vil i øvrigt gælde for alle pesticider, som har ADI-værdier ≥ 
0,007 mg/kg legemsvægt og som har restkoncentrationer < 0,5 ppm.  
 
Hvis kriteriet om restkoncentrationer <0,5 ppm fastholdes, vil der ikke være sundhedsmæssige pro-
blemer for konsumenter ved anvendelse af henholdsvis 20 % og 23 % citruskvas til foder til slagte-
svin og slagtekalve.  For konsum af mælk fra malkekøer vil anvendelse af 25 % citruskvas og opret-
holdelse af kriteriet om restkoncentrationer <0,5 ppm betyde overskridelse af ADI for nogle af pesti-
ciderne, stadig under forudsætning af, at reststof ender i mælk eller kød uden metabolisering i dyr.  
 
Ved analyserne af kornbærme (DDGS) for mykotoksiner blev der fundet deoxynivalenol (DON; op til 
572 µg/kg), ochratoxin (OTA; op til 7,3 µg/kg), enniatin B (ENN B; op til 1830 µ g/kg). 
 
Vurderingen af eksponering af slagtekalve, malkekvæg, svin og fjerkræ for DON og OTA, som følge 
af indtagelse af foder indeholdende forurenet kornbærme, indikerer ingen sundhedsmæssige proble-
mer for dyrene. 
 
For konsumenter, som indtager kød fra kvæg, svin, og fjerkræ samt mælk fra køer, fodret med korn-
bærme forurenet med DON og OTA, viser gennemgangen, at der bør foretages en mere grundig un-
dersøgelse/kortlægning af den potentielle opkoncentrering af OTA i kød og spiselige organer fra svin, 
som bliver fodret med OTA forurenet kornbærme. 
 
ENN B er et fusariummykotoksin, der findes relativt hyppigt i kornarter. Der findes ikke så meget vi-
den om dette mykotoksins toksicitet, så ENN B er ikke blevet vurderet i denne case.  
 
Ligeledes er nye eller oversete mykotoksiner heller ikke indgået i en samlet vurdering af forurenings-
problemstillingen (f.eks. forskellige mykotoksiners effekt i samme fodermateriale eller i form af addi-
tionseffekter). Sådanne nye problemstillinger kan give anledning til sundhedsmæssige genovervejel-
ser omkring mykotoksinforurening. En anden overvejelse er, hvordan, nye/oversete mykotoksiner kan 
blive vægtet på basis af deres toksiske potentiale.  
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Ved fiskemel er det indholdet af tungmetallet arsen, der har indgået i vurderingen. Denne case har 
haft til formål at vurdere betydningen af arsen i fiskemel til fiskefoder og specielt den sundhedsmæs-
sige betydning for mennesker, der konsumerer fisk opfodret med biproduktet fiskemel.  
 
Selvom det ikke fremgår hvilken arsenforbindelse, der er tale om, er det muligt at vurdere, at der ikke 
er sundhedsmæssige problemer i forbindelse med konsum af fisk fodret med ca. 33 % af fiskemel i 
fiskefoderet og med arsenforurening i fiskemelet op til 8,2 ppm. Denne case giver ikke grundlag for 
at gå videre med arsen som muligt sundhedsmæssigt problem i biproduktet fiskemel.  
 
Med hensyn til det videre arbejde med risikovurdering af biprodukter i fase 3 vil det ske inden for de 
områder, der efter fase 2 peger på en særlig problemstilling eller hvor, vi specielt i cases eller ved 
gennemgang af foderbiprodukter fra biobrændstofproduktion, produktion af citruskvas og pektinaf-
fald kan understøtte eller finde relevante nye data. For fiskemel vil det være relevant at se på andre 
fareelementer, herunder bl.a. dioxin, PCB’er og andre organiske miljøforureninger, hvoraf nogle dog 
er omfattet af projektet ”Organiske miljøforureninger i foderstoffer – kortlægning, overførsel fra fo-
der til dyr og matematiske modeller”, og i givet fald tage afsæt i resultaterne herfra. Af andre emner, 
der vil blive undersøgt kan nævnes: 
 

• opkoncentrering/reduktion af mykotoksiner og pesticider fra råvare til biprodukt. 
• carry over af cadmium fra foderbiprodukter til fødevarer og pesticidrester i visse biprodukter 

fra den industrielle produktion af kartoffelprodukter. 
• muligt carry-over fra produktionsdyr til fødevarer. Desuden bør der ses nærmere på distributi-

onsmønsteret for bi- og restprodukter fra fødevarevirksomheder, herunder specielt på de mel-
lemhandlere og produktionsvirksomheder, der aftager disse bi- og restprodukter og med eller 
uden forudgående forarbejdning sælger dem til slutbruger. 
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2 Indledning 

 
Denne rapport er en afrapportering af projektets 2. fase. 
 
Rapporten redegør for den viden, der i forhold til 1. fase er opnået i projektet, og lægger op til det vi-
dere arbejde, herunder med anbefaling om hvilke biprodukter, der bør være genstand for yderligere 
undersøgelser i projektets 3. og sidste fase. 
 

 

3 Formål (fase 2) 

 
I denne fase skulle der foretages en dyberegående analyse af hvert enkelt af de biprodukter/ produkt-
grupper, det i 1. fase var besluttet at videreføre til 2. fase. Formålet var at få yderligere indsigt i hvil-
ke fareelementer, som naturligt forekommer, eller som tilføres biprodukterne tilsigtet eller utilsigtet i 
forbindelse med deres tilblivelse, udgangsråvaren og den videre fremstillingsproces samt oplagring 
og distribution. Dette for at opnå et godt beslutningsgrundlag for udvælgelse af biprodukter til projek-
tets 3. fase. 
 

 

4 Projektforløb 

 
2. fase af projektet blev påbegyndt umiddelbart efter, at styregruppen ved et møde den 26. marts 2008 
havde givet ”grønt lys” for, at projektet kunne fortsætte. 
 
2. fase indledtes med en opdatering af fase 1-rapportens kapitel 6 ”Risikovurdering af biprodukter i 
forhold til dyresundhed og fødevaresikkerhed”. Dette i overensstemmelse med statusopgørelsen for 
projektets 1. fase. Opdateringen omfattede biprodukter af såvel vegetabilsk som animalsk oprindelse, 
herunder en datakvalificering med hensyn til alvorligheden af fareelementer (dyresundhed og fødeva-
resikkerhed) samt en sammenlignende risikovurdering af de pågældende biprodukter, som skulle have 
været gennemført i 1. fase. 
 
Parallelt hermed er der i projektet desuden blevet gennemført en brancheanalyse af biobrændstofom-
rådet. Formålet var at opnå større viden om udviklingstendenser og retninger på dette meget innovati-
ve område og dermed indsigt i hvilke biprodukter, der aktuelt er på markedet i dag, og hvilke nye vi 
kan forvente i fremtiden. Især havde projektet brug for mere viden om de forskellige fremstillings-
processer og råvarer, der anvendes i produktionen af de forskellige typer biobrændstof, herunder om 
de potentielle risici, der kan være forbundet med at anvende biprodukterne fra disse nonfood produk-
tioner som foder. 
 
Desuden blev der, jf. milepælsplanen, udviklet et elektronisk spørgeskema og gennemført en elektro-
nisk spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte fødevarevirksomheder, der leverer bi- og restproduk-
ter fra produktionen til foderformål. Sideløbende hermed har der været taget kontakt til enkelte virk-
somheder, som valgte ikke at besvare det udsendte spørgeskema. 
 
På baggrund af de ovenfor omtalte undersøgelser er udvalgt et antal biprodukter. Efterfølgende er et 
antal prøver blevet analyseret for relevante parametre. 
 
Endeligt er der truffet beslutning om, hvilke biprodukter, herunder fareelementer, der skal anbefales 
bragt i fokus i den 3. og sidste del af projektet. Beslutningen er truffet på baggrund af den viden og 
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 erfaring, der er opnået i projektet, og under afvejninger af forventninger til fremtidig anvendelse af 
de forskellige biprodukter. I beslutningsgrundlaget indgår også de case-studier, der er omtalt i det 
følgende om afvigelser fra projektplanen. Disse case-studier indgik ikke i den oprindelige projekt-
plan. 
 
Det skal endvidere nævnes, at Alicja Mortensen (FI) og Birgitte Broesbøl-Jensen (PD) den 19. og 20. 
november 2008 og Kit Granby den 13. og 14. maj 2009 har deltaget i workshops ”Workshop on the 
carry-over of chemicals from feed to food products of animal origin” i hhv. Haag og Berlin, herunder 
bl.a. med præsentationer af nærværende projekt. 
 
Workshoppen er oprindelig blevet til på initiativ fra Holland, der i første omgang ønskede at samle 
myndighedspersoner og forskere fra Tyskland, Belgien og England til at udveksle viden om området 
carry-over, og delagtiggøre deltagerne i, hvad der er i gang i på dette område i Holland. Målet er et 
samarbejde om carry-over på tværs af EU-medlemslande og på sigt inddragelse af Kommissionen og 
EFSA. 
  

4.1 Afvigelser fra projektplanen 

 
Da det ikke i projektet var muligt at opstille en generel model til sammenlignende risikovurdering af 
biprodukter, blev det besluttet at opstille et antal cases baseret på 3 udvalgte biprodukter (citruskvas, 
kornbærme fra produktionen af bioethanol, fiskemel) og et udvalgt fareelement for hvert biprodukt 
(hhv. pesticider, mykotoksiner, arsen). Disse cases kan ved beregning og vurdering af eksponering via 
foder til dyr og eksponering via dyr til mennesker illustrere, hvilken risiko for mennesker og - om 
muligt - for dyr, der kan være forbundet med at anvende de pågældende biprodukter som foder. 
Der er gennemført case-beregninger i forhold til forskellige dyr/produktionsformer, herunder for slag-
tekalve, slagtesvin, slagtekyllinger, malkekøer og fisk, og for hver dyr/produktionsform ud fra for-
skellige foderrationer indeholdende henholdsvis en ”normal” og ”høj” (worst case) andel af det på-
gældende biprodukt. Beregningerne blev foretaget på grundlag af eksisterende analysedata fra Plante-
direktoratets kontrol samt resultater af de analyser, der blev gennemført i overensstemmelse med pro-
jektplanen. 
 
Valget af citruskvas, fiskemel og kornbærme fra produktionen af bioethanol til de omtalte cases var 
begrundet i, at disse af projektgruppen vurderedes som sandsynlige kandidater til det videre projekt-
forløb. 
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5 Biprodukter – udvælgelse til det videre projektforløb (opsamling 
på fase 1) 
 
Fase 2 indledtes med, at et antal biprodukter skulle fravælges det videre projektforløb. 
 
Fravalget blev gennemført på baggrund af de samme parametre, som modellen til sammenlignende ri-
sikovurdering baserer sig på, det vil sige mængde, forekomst af fareelementer samt farlighed og reel 
eksponering for disse fareelementer 
 
Ud fra projektets budgetmæssige ramme er det kun muligt at videreføre et begrænset antal biproduk-
ter til det videre projektforløb. At et givent biprodukt ikke videreføres i projektet er ikke udtryk for, 
at det betragtes som værende ’uden risici’. Det er nærmere et udtryk for, at det pågældende produkt 
skønnes ’mindre risikofyldt’ end de biprodukter, som er udvalgt til videreførelse. Der er tale om en 
relativ (sammenlignende) vurdering. 
 
Projektet vil i sin endelige form rumme en række anbefalinger og opsummerende fakta, hvor relevan-
te risici for en del af de fravalgte produkter vil søges belyst. 
 
Første fravalgsprocedure blev gennemført på møde mellem Fødevareinstituttet og Plantedirektoratet  
den 11. marts 2009 (se bilag 1) og efterfølgende kommenteret af den øvrige følgegruppe. Medio juli 
2009 blev disse til- og fravalg sammenskrevet under hensyntagen til projektets opsamlede viden fra 
marts til juli. Sidstnævnte indikerer blandt andet, at der inden for det seneste år tilsyneladende er sket 
relevante ændringer i produktions- og distributionsforholdene for specielt bi- og restprodukter fra fø-
devarefremstilling. Frem for at afsætte disse produkter direkte til slutbruger er de fødevareproduce-
rende virksomheder i stigende omfang gået over til at sælge deres biprodukter via mellemhandler el-
ler til produktionsvirksomhed. Disse ændringer i distributionen har givet anledning til fornyede over-
vejelser vedrørende fokus for den egentlige risikovurdering i projektets fase 3 (se også afsnit 7). 
 
Produkterne er vurderet i lyset af ovenstående og fravalg/videreførelse er besluttet med nedenstående 
begrundelser. 
 

5.1 Biprodukter fravalgt det videre projektforløb 

 

5.1.1 Biprodukter af vegetabilsk oprindelse  

 
Majsglutenfoder – ”Majsgluten 60 %”  
Argumentation: Resultater fra Plantedirektoratets kontrol viser ingen fund af toksiner over grænse-
værdierne. Det skal dog bemærkes, at der kun foreligger forholdsvis få resultater. Anvendelsen er p.t. 
begrænset. Hvis i fremtiden større anvendelse af biproduktet baseret på GMO, da formentlig lavere 
indhold af toksiner. Bt majs af typen, der rammer sommerfuglelarver, vil således ofte have en relativ 
lavere koncentration af mykotoksiner, fordi resistensen overfor sommerfuglelarver giver færre insekt-
larveskader, hvilket medfører mindre risiko for svampekontaminering og dannelse af mykotoksiner. 
 
Guarmel 

Argumentation: Ifølge Danmarks Statistik væsentlig import til foderbrug (20.000 tons/år). Dog mu-
ligvis fejlregistrering – forveksling med guar-gummi, da forespørgsel i branchen tyder på, at guarmel 
ikke anvendes og ikke har været anvendt til foderbrug i mange år. 
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Fodermel  
Argumentation: Begrænset anvendelse. Produktet er svært definerbart (restprodukter fra industrimøl-
lerier). 
 

5.1.2 Biprodukter af animalsk oprindelse 

 
Svinefedt  

Argumentation: Tæt undersøgt – også mht. rester af lægemidler. 
 
Blodprodukter  

Argumentation: Formentlig alle af fødevarekvalitet. Sandsynlighed for indhold af kontaminanter lavt 
– lavere end i fedt. Behandlingsfrist i forbindelse med medicinering. 
 
Restprodukter samt foderprodukter fra industriel mejeriproduktion 

Beskrivelse: Restprodukt fra tanke/rør, produktionsrester fra fløde- og friskost (vand, mælk, ost, 
grønsager, krydderier, olie, frugt, stabilisator), restmælk, surrestmælk, returmælk, mælkepulver, val-
le, vallepulver, valleslam, vallepermeat, vallekoncentrat (Perlac 14), valleprotein, laktose m.fl. 
 
Kassationsårsag: Overskydende råvarer, gamle råvarer, for gamle produkter, kvalitetsmæssige afvi-
gelser, produktionsrester fra tanke/rørsystemer (opstart/nedluk samt rengøring af produktionsanlæg). 
Overskud fra produktion opsamling fra ”vallebakker”, centrifugeskud, for højt kimtal, brændte partik-
ler. 
 
Mængde: >600.000 ton/år.  
 
Oprindelse: Danmark, Tyskland, Sverige m.fl. 
 
Fareelementer: rengøringsmidler, harsknede fedtstoffer, mykotoksiner og andre mikrobielt dannede 
stoffer (’for højt kimtal’), brændte partikler. 
 
Argumentation: Mejerisektoren oplyser, at der generelt foretages indgangskontrol af al mælk samt 
kvalitetsstyring af rest- og biprodukters anvendelse. Kun foderegnede produkter afsættes til foder-
brug. Resten afhændes til biogas eller udledes via kloak: 
 

• Kun gamle råvarer og produkter går til foder, 
• vandindhold reduceres ved filtrering – ikke via varmedrevne tørringssprocesser, 
• slam, rengøringsmidler og antibiotikaholdige produkter går til biogas eller kloak, og 
• produktionssystemer renses ved separate processer, og rengøringsmidler (syre base) samt 

skyllevand udledes via kloak inden proceskørsel. 
 
Det vurderes således, at der er lav sandsynlighed for forekomst af fareelementer, og/eller, at der er 
lav sandsynlighed for forekomst af sundhedsfarlige fareelementer i disse produkter. 
 
Bemærk: Denne gruppe af biprodukter medtages i det videre projektforløb i det omfang produktion og 
distribuering fra fødevarevirksomhed til slutbruger involverer mellemhandler eller produktionsvirk-
somhed, jf. afsnit 5. 
 

5.1.3 Biprodukter fra produktionen af biobrændstof 

 
Ingen. 
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5.1.4 Bi- og restprodukter fra fødevareproduktionen  

 
De fødevareproducerende virksomheder oplyser for en stor dels vedkommende, at deres kvalitetssty-
ring også omfatter bi- og restprodukter, der afsættes til foderformål. Ikke-egnede produkter (høje ind-
hold af mykotoksiner, indhold af fremmedlegemer, utilsigtet højt indhold af stoffer eller indhold af 
uønskede stoffer) afsættes ikke til foderformål, men går til biogas, deponering, afbrænding m.v. 
 
Set hver for sig og isoleret vurderes de enkelte biprodukter nævnt nedenfor, såfremt de afsættes direk-
te til slutbruger fra fødevarevirksomheder, ikke at besidde egenskaber eller have indhold af fareele-
menter af væsentlig karakter, risikomæssigt: En del produkter forekommer i små mængder, en del gi-
ves til dyregrupper, hvor en eventuel risiko forbundet med fareelementer ikke vurderes at være væ-
sentlig.  
 
Krydderier og snackprodukter fra fremstilling af oliestegte kartoffelprodukter 

Beskrivelse: Diverse krydderier samt pellets fra majs eller kartoffelbaseret granulat, der bliver til 
snacks ved opvarmning. 
 
Argumentation: Mængde < 200 ton/år. Råvarer af fødevarekvalitet, lav sandsynlighed for forekomst 
af fareelementer. 
 
Anvendelse: Svin 
 
Fareelementer: Pesticider, mykotoksiner, glucoalkaloider (solaniner) 
 
Bemærk: Denne gruppe af biprodukter medtages i det videre projektforløb i det omfang produktion og 
distribuering fra fødevarevirksomhed til slutbruger involverer mellemhandler eller produktionsvirk-
somhed, jf. afsnit 5. 
 
 
Friturestegte jordnødder 
Beskrivelse: Kan evt. være i blanding med fritureolie. 
 
Mængde: < 200 ton/år. Råvarer af fødevarekvalitet, lav sandsynlighed for forekomst af fareelementer. 
 
Anvendelse: Svin. 
 
Fareelementer: Brankestoffer, mykotoksiner. 
 
Bemærk: Denne gruppe af biprodukter medtages i det videre projektforløb i det omfang produktion og 
distribuering fra fødevarevirksomhed til slutbruger involverer mellemhandler eller produktionsvirk-
somhed, jf. afsnit 5. 
 
 
Fejlstyrede (brankede) chips- og snackprodukter samt vegetabilsk olie 

Beskrivelse: Blanding af chips/snacks/andre friterede produkter og den anvendte fritureolie. 
 
Mængde: >700 ton/år. 
 
Anvendelse: Svin. 
 
Fareelementer: brankestoffer, acrylamid, glucoalkaloider (solaniner) 
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Argumentation: Råvarer af fødevarekvalitet, lav sandsynlighed for forekomst af råvarebaserede fare-
elementer. Acrylamid kun relevant, hvis produkterne afsættes til kvæg. Såfremt afsætning sker direkte 
fra producent til slutbruger, kun levering til få (2-3) bedrifter i et begrænset geografisk område. 
 
Bemærk: Denne gruppe af biprodukter medtages i det videre projektforløb i det omfang produktion og 
distribuering fra fødevarevirksomhed til slutbruger involverer mellemhandler eller produktionsvirk-
somhed, jf. afsnit 5. 
 
 
Frasorterede spisekartofler til foderbrug 

Beskrivelse: Kan være såvel friske kartofler som lagerkartofler. 
 
Mængde: >10.000 ton/år 
 
Anvendelse: Kvæg, svin, andet? 
 
Fareelementer (kassationsårsager): Glucoalkaloider, (solaniner), mykotoksiner (rodfiltsvamp, skurv), 
pesticider. 
 
Argumentation: Anvendelse af pesticider på lagrede spisekartofler er begrænset, sammenlignet med 
pesticidanvendelse på kartofler til industriel produktion af chips m.v. Kraftigt svampeinficerede eller 
grønfarvede kartofler anvendes formentlig ikke til foder. Sammenlignet med peels og kartoffelpulp 
vurderes det, at risikoen for forekomst af fareelementer som pesticider og mykotoksiner er lav.  
 
Bemærk: Denne gruppe af biprodukter medtages i det videre projektforløb i det omfang produktion og 
distribuering fra fødevarevirksomhed til slutbruger involverer mellemhandler eller produktionsvirk-
somhed, jf. afsnit 5. 
 
 
Frasorterede læggekartofler til foderbrug 

Mængde: Årlig produktion i Danmark ca. 80.000 ton. En del af disse er i overskud i forhold til efter-
spørgslen og sælges til foderbrug, såfremt kartoflerne er spirede eller af anden grund ikke egnede som 
fødevarer. 
 
Anvendelse: Kvæg, svin, andet? 
 
Fareelementer: Muligvis mykotoksiner fra rodfiltsvamp, skimmelsvamp m.v., glucoalkaloider (sola-
niner), pesticider. 
 
Argumentation: Udgangspunktet er læggekartofler, som kun i ringe omfang behandles med pesticider 
og endvidere er underlagt særlig kvalitetskontrol. Sammenlignet med peels og kartoffelpulp vurderes 
risikoen for forekomst af fareelementer som pesticider og mykotoksiner at være lav. 
 
Bemærk: Denne gruppe af biprodukter medtages i det videre projektforløb i det omfang produktion og 
distribuering fra fødevarevirksomhed til slutbruger involverer mellemhandler eller produktionsvirk-
somhed, jf. afsnit 5. 
 
 
Restprodukter fra industriel produktion af ærteprodukter 

Beskrivelse. Ærtebælge fra høstning, ærteskaller, opfej fra gulve m.v. 
 
Mængde: <10.000 ton/år. 
 
Anvendelse: Kvæg. 
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Fareelementer: Pesticider (skræl - mangler viden omkring hvilke pesticider). 
 
Argumentation: Forholdsvis begrænset mængde og formodentlig begrænset anvendelsesområde geo-
grafisk. 
 
Bemærk: Denne gruppe af biprodukter medtages i det videre projektforløb i det omfang produktion og 
distribuering fra fødevarevirksomhed til slutbruger involverer mellemhandler eller produktionsvirk-
somhed, jf. afsnit 5. 
 
 
Restprodukter fra industriel produktion af løgprodukter 

Beskrivelse: Bunde, toppe og skræller fra løg. 
 
Mængde: <2.000 ton/år. 
 
Anvendelse: Får. 
 
Fareelementer: Muligvis pesticider og mykotoksiner, men formentlig begrænset. 
 
Argumentation: Formodentlig lav sandsynlighed for forekomst af fareelementer, forholdsvis begræn-
set mængde og sandsynligvis begrænset anvendelsesområde geografisk. 
 
Bemærk: Denne gruppe af biprodukter medtages i det videre projektforløb i det omfang produktion og 
distribuering fra fødevarevirksomhed til slutbruger involverer mellemhandler eller produktionsvirk-
somhed, jf. afsnit 5. 
 
 
Restprodukter fra industriel produktion af gulerodsprodukter 
Beskrivelse: Knækkede, revnede, misformede, maskinskadede, for store eller for små gulerødder. 
 
Mængde: Sandsynligvis <2.000 ton/år. 
 
Anvendelse: Kvæg, får, svin m.fl. 
 
Fareelementer: Lav sandsynlighed for forekomst da det er gulerødder af fødevarekvalitet. 
 
Argumentation: Lav sandsynlighed for forekomst af fareelementer. 
 
Bemærk: Denne gruppe af biprodukter medtages i det videre projektforløb i det omfang produktion og 
distribuering fra fødevarevirksomhed til slutbruger involverer mellemhandler eller produktionsvirk-
somhed, jf. afsnit 5. 
 
 
Restprodukter fra industriel produktion af sukker fra sukkerroer 

Beskrivelse: Forskellige produkter produceret på basis af roer (roeaffald) efter udtrækning af sukker.  
 
Mængde: >200.000 ton/år. 
 
Anvendelse: Kvæg, får, svin m.fl. 
 
Fareelementer: Fluorider (formentlig fra produktionsproces). 
 
Argumentation: Sukkerroer er af fødevarekvalitet. Lav sandsynlighed for forekomst af fareelementer. 
Plantedirektoratets kontrolanalyser af sukkerroebiprodukter har alle ligget under den gældende græn-
seværdi på 150 ppm flourid - højeste fund er på 70 ppm.  
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Bemærk: Denne gruppe af biprodukter medtages i det videre projektforløb i det omfang produktion og 
distribuering fra fødevarevirksomhed til slutbruger involverer mellemhandler eller produktionsvirk-
somhed, jf. afsnit 5. 
 
 
Restprodukter fra industriel produktion af øl 

Beskrivelse: Afrensningsbyg og spirer, spirerødder fra malt samt støv, skaller og små kerner som ikke 
kan maltes, brugt malt fra mæskning og humle fra kogning. 
 
Mængde: >100.000 ton/år 
 
Anvendelse: Alle dyrekategorier. 
 
Fareelementer: Et bryggeri har oplyst, at en forsvindende lille del af råvarerne kasseres pga. mistanke 
om fugt/skimmelangreb - anslået mindre end 0,1 %. Resten kasseres pga. risiko for aroma- og/eller 
enzymtab (malt) - dog kun omkring 0,5 %. 
 
Et andet bryggeri har oplyst, at brugt malt fra mæskning og humle fra kogning er biprodukter, der ik-
ke anses som menneskeføde (dvs. kasseres ikke på grund af uønskede stoffer). Alle råvarer kontrolle-
res og er certificerede. Returneres hvis de ikke opfylder de specificerede krav. Hvis et produkt (vild-
gæring) ikke kan a) gå tilbage og genbruges i produktionen, b)afsættes til menneskebrug, så hældes 
det i kloak. Fejlgæringer forekommer meget sjældent. Intet går til foderformål. 
 
Argumentation: Råvarer af fødevarekvalitet og ifølge bryggerierne under streng kontrol. Ved frem-
stilling af bioethanol tyder den eksisterende viden på, at der gennem produktionsprocessen fra råvarer 
til slutproduktet DDGS (tørret bærme) kan ske en opkoncentrering af råvareindeholdte mykotoksiner 
og evt. andre uønskede stoffer (se afsnit 6). Såfremt tilsvarende kan finde sted i forbindelse med 
ølbrygning, og biprodukterne (bærme eller gærfløde evt. forarbejdet til protein) har forhøjet indhold 
af uønskede stoffer sammenlignet med råvarerne, bør dette indgå i vurderingen af mulige risici for-
bundet med anvendelsen til foderformål. Dette vil dog ikke blive yderligere behandlet i dette projekt. 
 
Bemærk: Denne gruppe af biprodukter medtages i det videre projektforløb i det omfang produktion og 
distribuering fra fødevarevirksomhed til slutbruger involverer mellemhandler eller produktionsvirk-
somhed, jf. afsnit 5. 
 
 
Restprodukter samt foderprodukter fra industriel produktion af brød, kager, morgenmadsprodukter 

og lignende 
Beskrivelse: Misformede råvarer, herunder brød, skorper, rasp, mel, kerner, ristede morgenmadspro-
dukter, müesli, ymerdrys, øllebrød, knust rugbrød, bagte kager, wienerbrød, rester (mælkeprodukter, 
fedtstoffer, gær, salt, kokos, nødder, rosiner, cremepulver, dej), returvarer (overskredet holdbarhed, 
ikke-solgt, brækage - sække der er påkørt eller gået op), fejlproduktioner (fejldosering eller -styring, 
maskinnedbrud), produkter med fremmedlegemer, produktskift, gulvopfej, produktionssmuld, melstøv 
(også fra udsug – ’cyklonstøv’), kasserede slutprodukter (brændte, undervægt, deforme m.m.) 
 
Mængde: >25.000 ton/år. 
 
Oprindelse (råvarer): Både dansk samt import fra andre lande inkl. 3. lande.  
 
Foderanvendelse: Alle dyrekategorier. 
 
Fareelementer: Mykotoksiner, acrylamid (brankede eller hårdt bagte produkter, fortrinsvis baseret på 
andre hævemetoder end gær), harsknede fedtstoffer. 
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Argumentation: Det antages, at råvarer og slutprodukter (fødevarer) lever op til kvalitetskriterierne 
for fødevarer, hvorfor der for biprodukterne som udgangspunkt antages at være en forholdsvis lille 
sandsynlighed for indhold af fareelementer. Kontaminanter som følge af brankning, acrylamid og 
PAH’er nedbrydes på dyreniveau, og stofferne vurderes således ikke at udgøre et problem for konsu-
menter af animalske fødevarer (bortset fra mælk). Desuden forventes det ikke, at effekterne af acry-
lamid og PAH’er (kræftfremkaldende) når at manifestere sig i produktionsdyrene på grund af deres 
forholdsvis korte levetid. Stofferne antages derfor ikke at udgøre en risiko i relation til dyresundhe-
den. 
 
Acrylamid og PAH’er kan eventuelt udskilles i mælk, men forudsat biprodukterne ikke anvendes til 
mælkeproducerende dyr, antages det at risici forbundet med anvendelsen af disse biprodukter er be-
grænset. 
 
Bemærk: Denne gruppe af biprodukter medtages i det videre projektforløb i det omfang produktion og 
distribuering fra fødevarevirksomhed til slutbruger involverer mellemhandler eller produktionsvirk-
somhed, jf. afsnit 5. 
 

5.2 Biprodukter tilvalgt det videre projektforløb 

 

5.2.1 Biprodukter af vegetabilsk oprindelse  

 
Citruskvas – tørret skræl og øvrige rester fra fremstilling af citrusprodukter 

Importeres fra Sydamerika samt USA. 
Udvalgt til case-studierne (speciel fokus på pesticider), udvalgt til analyse (se afsnit 8). 
 
Argumentation: I importeret citrusfrugt er påvist høje restkoncentrationer af adskillige pesticider, 
herunder aktivstoffer, som ikke er tilladte i EU. Konserverende phenoler og andre uønskede stoffer er 
påvist. Dioxin og dioxinlignende stoffer er påvist (PD-overvågningsplan). 
 
 
Pektinaffald/pektinfoder 

Beskrivelse: Produkt baseret på citruskvas, hvor de sidste rester af pektin udtrækkes til fødevarebrug. 
Restproduktet (citrusskallen) iblandes op til 20 % cellulosepulp (træmasse) og anvendes på våd form 
til kvægfoder. Kort holdbarhed. 
 
Mængde: >15.000 ton/år. 
 
Anvendelse: Kvæg 
 
Fareelementer: Samme som citruskvas samt eventuelle fareelementer fra cellulosepulp. Ingen viden 
om hvorvidt fareelementer nedbrydes under processerne fra citruskvas til pektinfoder. Udvalgt til 
analyse, men prøvemateriale kunne ikke fremskaffes. 
 
Argumentation: Som for citruskvas. 
 

5.2.2 Biprodukter af animalsk oprindelse 

 
Fisk – samtlige produkter  
Argumentation: Fiskemel udvalgt til case-studierne som repræsentant for fiskeprodukter. Her findes 
oplysninger om mængder, fareelementer og anvendelse. Fiskemel er valgt som repræsentant på grund 
af den væsentlige anvendelse. Projektet om organiske miljøforureninger har fokus på fiskeprodukter.  
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Samtidig viser PD-analyseresultater, at fiskemel kan indeholde flere fareelementer i høje koncentrati-
oner, specielt kviksølv og dioxin. 
 

5.2.3 Biprodukter fra produktionen af biobrændstof 

 
Samtlige produkter, jf. afsnit 6.  
 
DDGS blev udvalgt til case-studierne med speciel fokus på mykotoksiner (se afsnit 6 og 9).  
 
Argumentation: Forholdsvis ny teknologi, område i hastig og kraftig vækst, nye innovationer udvikles 
og ibrugtages, ringe overblik over fareelementer, tilgængelig viden indikerer afsætning af forholdsvis 
store mængder til foder, potentiale for forekomst af fareelementer samt mulig høj grad af farlighed af 
fareelementer. 
 

5.2.4 Bi- og restprodukter fra fødevareproduktionen 

 
Peels (kartoffelskræller/pulp) fra forarbejdning af kartofler til chips, pommes frites m.v. 

Mængde: 1.000- 5.000 ton/år. 
 
Anvendelse: Kvæg, svin, andet? 
 
Fareelementer: Pesticider, herunder chlorpropham og diverse fungicider, mykotoksiner, glucoalkaloi-
der (solaniner). 
 
Distribution: Direkte til slutbruger samt via mellemhandler (eventuelt som fermenteret produkt). 
 
Argumentation: Medtaget i analyseprogram, jf. afsnit 8. De gennemførte analyser af kartoffelpulp har 
vist et højt indhold af chlorpropham. Det skal understreges, at de undersøgte prøver ikke er udtaget i 
kontroløjemed og ikke efter kontrolmæssige forskrifter. Resultaterne kan således udelukkende tages 
som udtryk for sandsynlighed for forekomst af stoffet på udtagningstidspunktet. 
 
Spiringshæmmeren chlorpropham anvendes typisk på lagerkartofler i perioden november til og med 
maj det efterfølgende år. I modsætning til de indsendte prøver til projektet, der blev udtaget i maj og 
som ikke var udtaget i kontroløjemed, forventes prøver udtaget i perioden fra juni til november ikke 
at indeholde chlorpropham. Prøver af kartoffelpulp udtaget fra juni til november forventes at stamme 
fra årets høst af friske (ikke lagrede) kartofler.  
 
Til orientering skal det tilføjes, at Plantedirektoratet har foretaget den nødvendige opfølgning og at 
Fødevareministeriet fra efteråret 2009 og frem vil gennemføre en kontrolkampagne målrettet anven-
delse af spiringshæmmer baseret på chlorpropham. 
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6 Biprodukter fra produktionen af biobrændstof 
 
Indledning 
 
Biobrændstofindustrien er under hurtigt udvikling, og deres biprodukter kan i mange tilfælde bruges 
som foder. Men oplysninger om disse biprodukter og de mulige relaterede bivirkninger på dyr og 
mennesker er spredte. Desuden ændrer hele biobrændstofbranchen sig hurtigt, og derfor er det svært 
at forudse den mængde af biprodukter, der egner sig til foder. Biprodukter fra biobrændstofindustrien 
er både et fokusområde i EU og i Codex Alimentarius, og i Danmark illustreres områdets bevågenhed 
at det forhold, at de store universitetscentre har oprettet hver sin enhed, som forsker i og udvikler 
teknologier og anlæg til produktion af biobrændstoffer. 
 
Det ligger uden for dette projekts rammer at vurdere, hvorledes energiforsyningen kan tænkes at ud-
vikle sig fremover, og dermed hvilke biprodukter der kan tænkes afsat til foderbrug.  
 
Anvendelse af rest- og biprodukter fra fremstilling af biobrændsel vil formentlig være i fokus både af 
økonomiske og samfundsmæssige grunde, og det kan tænkes, at anvendelse af plantemateriale til 
biobrændstof (fx som bioethanol, biodiesel) vil prioritere non-food planteprodukter (f.eks. græsarter) 
frem for fødevare-planteprodukter. I så fald vil det være sandsynligt, at restprodukter fra produktion 
af biobrændstof baseret på non-food råmateriale vil finde anvendelse parallelt med bærme fra food-
afgrøder som korn. 
 

6.1 Brancheanalyse 

 
For at tilvejebringe overblik og detailindsigt har projektet indhentet viden om den aktuelle situation 
og om mulige udviklingstendenser de kommende år. Viden er indhentet dels fra universiteternes 
forskningsenheder, dels fra de virksomhedskonstruktioner, som er etableret/under etablering med 
henblik på storskala-produktion af biobrændstoffer, som projektet har kunnet få kendskab til.  
 
Der har været afholdt møde med en af disse virksomheder med henblik på udveksling af viden og er-
faring. Vidensudvekslingen er søgt gennemført med to formål: 
 

1. At opnå viden om råvarer, produktionsprocesser, afsætning af restprodukter m.m. med henblik 
på en risikovurdering af biprodukternes anvendelse til foderformål. En sådan risikovurdering 
kan danne grundlag for procedurer til minimering af eventuelle risici. 
 

2. At bidrage med viden om risici ved anvendelse af restprodukterne som foder på et tidligt tids-
punkt i planlægningsfasen for udviklingen af disse nye teknologier og anlæg. Tidlig inddra-
gelse af en sådan viden øger mulighederne for at minimere potentielle risici forbundet med 
produktion og afsætning af restprodukterne som foder. 

 
I Danmark synes kun restprodukter fra produktion af bioethanol samt biodiesel indtil videre at have 
relevans som foder.  
 
Restprodukter (DDG, DDGS, CDS, WDG, WDGS) fra bioethanolindustrien har i dag – så vidt vides – 
ikke fundet anvendelse i fødevaresammenhæng, men oplysninger fra de canadiske myndigheder tyder 
på, at der pågår udviklingsarbejde med henblik på afsætning af DDG/DDGS inden for fødevareindu-
strien (Agriculture and Agri-Food Canada).  
 
Restproduktet glycerol fra produktion af biodiesel kan afsættes såvel til foder som til kemiske og 
farmaceutiske formål samt tilknyttede industrier. 
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Biprodukter til foderbrug, som stammer fra produktion af bioethanol, kommer indtil videre overord-
net fra produktion enten på 1. generations- eller 2. generationsanlæg/teknologier. 
 
I 1. generationsteknologierne anvendes korn, majs eller andre stivelses- og sukkerholdige råvarer, der 
normalt opfattes som fødevarer eller fodermidler. Via forgæringsprocesser omdannes stivelse og suk-
ker til ethanol og de øvrige bestanddele resterer som biprodukter.  
 
2. generationsteknologierne er baseret på også at kunne udnytte cellulosefraktionen i vegetabilsk ma-
teriale, hvilket muliggør anvendelse af råmateriale, der ikke er fødevarer. Desuden vil råvarer, der ik-
ke traditionelt opfattes som fodermidler, kunne udnyttes. 
 
Eksempler på råvarer anvendt i 1. generationsanlæg: 
 

• Kornarter (hvede, byg, triticale, rug m.fl.) (EU, USA, Canada) 
• Majs (USA, Canada, Kina) 
• Sukkerrør (Sydamerika)  
• Sukkerroer (Tyskland, Sydamerika, USA) 
• Melasse (Sydamerika, USA) 

  
Eksempler på potentielle råvarer i 2. generationsanlæg (Dong Energy/Inbicon, 2009): 
 

• Halm fra korn og rapsplanter uden frø 
• Bagasse 
• Majsstængler/majshalm 
• Træmasse og andre celluloseholdige råvarer 
• Græs samt majshelsæd og majsensilage 
• Haveaffald 

 
 
Medens 1. generationsteknologier har været under udvikling og i anvendelse gennem en del år og 
producerer betydelige mængder ethanol i storskalaanlæg verden over, er 2. generationsteknologierne 
af nyere dato og befinder sig stadig i udviklingsfasen. Procesteknologien for 2. generationsanlæg er 
mere kompleks og multifacetteret sammenlignet med de kendte 1. generationsteknologier, og der fo-
regår et intenst og omfattende forsknings-, udviklings- og implementeringsarbejde på såvel forsk-
ningsenhederne på højere uddannelsesinstitutioner som i regi af forskellige virksomhedskonstruktio-
ner. Der er i dag ikke etableret egentlig 2. generations storskalaproduktion, men DONG forventer at 
ibrugtage et storskalademonstrationsanlæg i slutningen af 2009. Anlægget er planlagt til at anvende 
halm som råmateriale (30.000 ton/år) og producere ethanol (4.300 ton/år), et fast biobrændstof (8.250 
ton/år) samt stråmelasse (11.100 ton/år). Melassen har et tørstofindhold på 65 %, og produktet tænkes 
afsat til foderanvendelse.  DONG oplyser, at stråmelassen desuden forventes at kunne anvendes som 
råvare til fremstilling af bioethanol eller biogas (Dong Energy/Indbicon, 2009).  
 
Potentielt kan såvel 1. generationsprocesser som de nye 2. generationsprocesser resultere i bi- og 
restprodukter, som kan udnyttes til foderbrug. Som eksempel på et muligt fremtidigt fodermiddel ba-
seret på 2. generationsteknologi kan nævnes strå- eller halmmelasse også kaldet C5-melasse. 
 
Biodiesel fremstilles af vegetabilsk og animalsk olie. Biprodukter baseret på animalsk materiale an-
vendes p.t. ikke som foder i Danmark. 
 
Vegetabilsk olie udvindes især af: 
 

• Majs  
• Tidselfrø 
• Solsikkefrø 
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• Sojabønner 
• Sennepsfrø 
• Rapsfrø 
• Bomuldsfrø 
• Palmekerner 
• Kokos 
• Brugte olier (eksempelvis friture-) 
• Vindruekerner 

 
Animalsk olie kan hidrøre fra: 
 

• Oksetalg, slagteriaffald 
• Brugte olier, vegetabilsk eller animalsk (f.eks. friture) 

 
Fedtstofferne udvindes fra råmaterialet, eventuelt ved presning og eventuel supplerende kemisk eks-
traktion, hvorefter de indeholdte glycerolestre af fedtsyrer omesterificeres til methanolestre og glyce-
rol. Methanolestrene anvendes som brændstof under betegnelsen ’biodiesel’, og glycerol-
restproduktet finder anvendelse som foder. 
 
Alger 
Der foregår udviklingsarbejde, hvor havalger producerer dieselolie, fodermidler og andre produkter. 
Dette projekt har deltagelse af forskere fra højere læreanstalter i samarbejde med regionale udvik-
lingsinitiativer. 
 

6.2 Biprodukter fra produktionen af bioethanol 

 
I det følgende beskrives bioethanolproduktion – processer, produkter af foderrelevans, potentielle fa-
reelementer og mulige risici i forbindelse med produkternes anvendelse som foder. Der søges præsen-
teret et overblik over produktionsmetoder og afsætning af fodermidler og der peges på foderrelevante 
problemstillinger, som vurderes at have behov for yderligere oplysning, undersøgelse og udforskning. 
 

6.2.1 Procesbeskrivelse 

 
Overordnet set er der for 1. generationsteknologiernes vedkommende i litteraturen beskrevet to for-
skellige produktionsprocesser: 
 

1. ’Wet milling’ 
2. ’Dry grind processing’ 

 
Sidstnævnte proces er mest udbredt, men det er sandsynligt, at begge processer anvendes parallelt i 
forskellige variationer af det samlede procesforløb. Desuden anvendes processer, hvor protein ekstra-
heres fra råmaterialet før fermenteringsprocessen. 
 
I forbindelse med forgæringen kan der dannes letfordampelige forbindelser, der kan frasepareres og 
udnyttes som biogas. 
 
Ved ”Dry grind processing” formales råmaterialet, og der tilsættes vand og enzymer, som nedbryder 
stivelsesfraktionen til sukkerarter. Herefter forgæres blandingen uden forudgående fraseparation af 
endosperm, kernemateriale, fibre m.v., og ethanolen afdestilleres. Restproduktet (våd bærme, WDG, 
WDGS) centrifugeres, og den centrifugerede vådkage overføres herefter til tørringsproces. Centrifu-
geafløbet (tynd bærme) inddampes til sirupslignende konsistens (CDS, ’sirup’), og CDS overføres til 
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samme tørringsproces som vådkagen, hvorefter vandindholdet reduceres til 12 %. Tørringen sker ved 
en varmeproces, der gennemføres ved 120–130° C, hvorved gærkulturen dræbes. Det tørrede produkt 
– som er en blanding af vådkage og CDS - benævnes DDGS (’Dried Destillers Grains with Solubles’). 
Såfremt vådkagen tørres uden tilsætning af ’sirup’, benævnes produktet DDG (’Dried Destillers 
Grain’).  
 
Tørringen kan ske på to måder: 
 

• Ved indirekte varmetilførsel, hvor det våde materiale ledes gennem rørsystemer, og varme til-
føres udenpå rørene 
  

• Ved direkte varmetilførsel, hvor varmen (f.eks. røggasser) ledes direkte gennem det våde pro-
dukt 

 
Tørring/fjernelse af vand i procesforløbet frem til DDGS sker således udelukkende via fordampning – 
der indgår ikke afdræningsprocesser. 
 
CDS-sirup blandes ofte med den våde bærme som nævnt ovenfor. Det forekommer dog også, at CDS-
sirup afhændes til foderanvendelse (som ”sirup”).  
 
Samlet set (’procesregnskab’) omdannes én vægtenhed råvare til i alt én vægtenhed ethanol, DDG og 
kuldioxid. De fleste letforgærbare kulhydrater bliver forgæret og DDG indeholder primært protein, 
fibre, fedt og mineraler (1 ton foderhvede giver ca. 335 l bioethanol, ca. 250 kg protein (tør basis), ca. 
160 kg fibre (tør basis) og ca. 225 kg kuldioxid) (Danish Biofuel Holding A/S). 
 

6.2.2 Produktbeskrivelse  

 
De våde produkter indeholder enzymer og levende gærceller, hvorfor de anbefales anvendt inden for 
2–3 dage (Läntmannen, Agroethanol). De anvendes i et vist omfang til husdyrfoder i områder om-
kring produktionsanlægget, hvor transporttid og anvendelse kan holdes inden for det anbefalede tids-
rum.  
 
Produkterne forekommer typisk som to fraktioner fra hhv. tidligt (’vådkage’) og sent (’sirup’) i pro-
cesforløbet. Førstnævnte produkt indeholder meget ’kornmateriale’, herunder en del stivelse, mens 
produktet fra sent i procesforløbet er rigere på proteiner og har et lavt indhold af stivelse. 
  
De tørrede produkter, DDGS og DDG, har lang holdbarhed og anvendes i foderstofindustrien.  
 
I Sverige leveres de våde produkter eksempelvis direkte til husdyrbrug i nærområdet. Når biproduk-
terne skal transporteres over længere afstande som f.eks. til Danmark, er det de tørrede produkter, der 
sælges. 
 
 
Potentielle fareelementer 

Fareelementer kan hidrøre fra: 
 

A. Råvarer (substrat) 
B. Produktionsprocesser 
C. efterbehandling (herunder tørring og oplagring) 
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Ad. A. og B. Råvarer (substrat) og Produktionsprocesser:  
Majs, korn og andre stivelseholdige afgrøder kan bl.a. indeholde pesticider, mykotoksiner og andre 
forureninger som tungmetaller, dioxiner, PAH’er (dannet i forbindelse med tørring af afgrøden efter 
høst eller af produktet DDGS/DGG ). 
 
For flere mykotoksiners vedkommende indikerer de tilgængelige data fra eksempelvis international 
videnskabelig litteratur og tidsskrifter, at sådanne uønskede stoffer kan akkumuleres under produkti-
onsprocessen, således at indholdet af stofferne er væsentligt højere i den resulterende DDG/DDGS 
end i den anvendte råvare (Schaafsma, A.W. et al., 2009; Bennett, G. A. et al., 1981;Lillehoj, E. B. et 
al., 1979; Krogh, P. et al., 1974; Hazel, C. M. et al., 2004; Rodney, J. et al., 1981; Chu, F. S. et al., 
1974; Bothast, R. J. et al., 1991; Abramson, D. et al., 1997; Abed Zeibdawi, 2009; Caupert, J. et al., 
2009; Bothast, R.J. et al., 1997; Murthy, G. S. et al., 2005; Nip, W. K. et al., 1975; Nofsinger, G. W. 
et al., 1981; Böswald, C. C. et al., 1995; Tibelius, C. 1996).  
 
Det fremgår af de tilgængelige data, at mykotoksiner som aflatoksiner, zearalenon, fumonisiner, DON 
(deoxnivalenol) og andre trichothecener, ochratoxin samt meldrøjealkaloider (ergotaminer) er stabile 
i forhold til bioethanol produktionsprocesserne og kan opkoncentreres i rest- og biprodukterne. Litte-
raturen angiver to væsentlige årsager som forklaring på dette:  
 

• De er (meldrøjealkaloiderne undtaget) varmestabile og nedbrydes ikke under de anvendte pro-
duktionsprocesser (EMAN, 2007). 
 

• De er bundet til andre fraktioner i råvarerne end den stivelse, som fjernes under processen 
(Bothast, R. J. et al, 1997). 

 
Også mykotoksiner, som besidder relativt høj vandopløselighed (fumonisiner), er genfundet efter pro-
cesseringen, ligesom der er set højere koncentration i DDG/DDGS-fraktionen end i den anvendte rå-
vare (Hazel, C. M., et al., 2004; EMAN, 2007; Schwarz, P. B. et al., 1995; Scott, P. M., 1996). I tør-
reprocesserne indgår som tidligere beskrevet ikke afdræningstrin, som eventuelt kunne ’udvaske’ de 
vandopløselige mykotoksiner, men udelukkende vandfordampning. 
 
Der er således ikke noget, der tyder på, at tørringsfasen eller opvarmningen af det våde produkt nød-
vendigvis reducerer indholdet af mykotoksiner i det færdige produkt.  
 
En foreløbig sammenfatning af den information, som projektet har haft til rådighed, indikerer, at kon-
centrationerne af de undersøgte mykotoksiner i DDG/DDGS, fremstillet fra hvede eller majs, kan lig-
ge 2-4 gange højere end koncentrationen i det anvendte råmateriale.  
 
På grund af opkoncentreringen kan DDGS indeholde uønskede stoffer over det tilladte størsteindhold, 
selv om råvaren, for eksempel kornet, der bruges til fremstilling af bioethanol, overholdt det tilladte 
størsteindhold.  
  
Nogle mykotoksiner (eksempelvis DON) kan dannes i kornet uden visuelle (umiddelbart synlige) tegn 
på svampeangreb eller skadevirkning. Det er således vigtigt at have hurtige detektionsmetoder til rå-
dighed. 
 
Flere mykotoksiner som vides at forekomme i stivelsesholdige afgrøder, der bliver – eller kan blive – 
anvendt som råmateriale i produktion af bioethanol, er i dag ikke undersøgt med hensyn til opkoncen-
trering (eksempelvis enniatiner, beauvericin). 
 
Det samme gælder den overvejende del af de pesticider, der anvendes samt øvrige potentielle fare-
elementer, eksempelvis PAH’er, metalforbindelser, dioxiner, mulige organiske miljøforureninger. 
Projektgruppen har ikke kunnet finde oplysninger om, hvorvidt pesticider eller andre af de nævnte 
uønskede stoffer opkoncentreres på tilsvarende måde som de nævnte mykotoksiner 
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Set på baggrund af den tilgængelige viden vedrørende mekanismerne bag opkoncentrering af myko-
toksiner under processen, kan det ikke udelukkes, at pesticider og andre fareelementer besidder po-
tentiale for opkoncentrering på linie med de undersøgte mykotoksiner. DDG/DDGS fra 3. lande, her-
under Canada/USA, kan teoretisk set indeholde opkoncentrerede rester af pesticider, som ikke er 
godkendt – eller forbudte - i EU.  
 
Såfremt der ved fremstilling af bioethanol anvendes råvarer, som af kvalitetsmæssige årsager er kas-
seret som fødevare- eller foderafgrøder (f.eks. på grund af for højt indhold af mykotoksiner eller an-
dre uønskede stoffer) bør indholdet af fareelementer i DDG/DDGS derfor være i fokus, hvis bipro-
dukterne tænkes anvendt til foderbrug.  
 
I nogle lande (bl.a. USA og Canada) anvendes antibiotika (f.eks. penicillin, streptomycin, ampicillin, 
virginiamycin, monensinnatrium og tylosintartrat) for at undgå vækst af uønskede mikroorganismer 
under fermenteringsprocessen. Det kan desuden ikke udelukkes, at antibiotika tages i anvendelse som 
nødforanstaltning i forbindelse med en fejlgæring-’emergency-use’ – alternativt til kassation eller 
biogasanvendelse af hele produktionsbatchen. Bærme fra sådanne procesforløb kan indeholde rester 
eller nedbrydningsprodukter af antibiotika.  
 
I canadisk lovgivning skelnes fremover mellem bærme fra produktionen af bioethanol og destillerier-
nes produktion af alkohol til konsum. Desuden er der på baggrund af en risikovurdering af hvert en-
kelt relevant antibiotikum blevet fastsat regler for, hvilke stoffer som det specifikt er tilladt at anven-
de ved fermenteringen samt maksimumgrænser for, hvilke mængder stofferne maksimalt må indgå 
med. Der er for nylig udkommet en ny regulering fra Canada (Regulatory Guidance, 2008), som ind-
skrænker brugen af antibiotika og afstikker retningslinjer. Anvendt efter forskrifterne, vurderer Cana-
dian Food Inspection Agency (CFIA) at Penicillin, Streptomycin, Ampicillin, Virginiamycin ikke vil 
give anledning til restkoncentrationer, der indebærer sundhedsrisici eller risiko for resistensudvikling 
hos mennesker. 
 
Endelig kan DDG/DDGS formentlig indeholde mikroorganismer (gær) og enzymer. 
 
 
Ad. C. Efterbehandling (herunder tørring og lagring): 
For DDG/DDGS-partier kan der være stor indbyrdes forskel på kvalitet og farve. Den foretrukne far-
ve for DDGS-majs er gyldenbrun, men farven kan variere fra gyldenbrun til meget mørk. Forskellen 
kan skyldes forskelle i tørringsmetode og varmeintensitet. Mørkfarvning kan tages som udtryk for høj 
varmeintensitet under tørreprocessen (høj temperatur/lang tid), og flere undersøgelser viser en sam-
menhæng mellem fordøjelighed (målt som udnyttelse af aminosyrer) og farve: Mørkfarvet DDGS har 
lavere fordøjelighed såvel hos svin som fjerkræ (Stein, H.H. et al., 2006; Stein, H. H. et al., 2005; 
Widyaratne, G. P. et al., 2006). Desuden må det forventes, at mørkbranket DDGS har forhøjet indhold 
af eksempelvis acrylamid, furan eller glykotoksiner, ligesom uhensigtsmæssige eller fejlstyrede di-
rekte tørringsprocesser kan forventes at resultere i indhold af dioxiner og dioxinlignende stoffer samt 
PAH’er. Farven kan således tjene som et subjektivt kvalitetskriterium. Kriteriet kan ikke alene udgøre 
en vurdering af kvaliteten, men må sammenholdes med anden viden, f.eks. analyseværdier. 
 
Da produktet afsættes, transporteres og håndteres på tør form indtil slutanvendelsen, vurderes det at 
der ikke er nævneværdig risiko for kontaminering eller introduktion af uønskede stoffer efter at tør-
ringen er afsluttet og frem til slutanvendelsen. 
 

6.2.3 Oprindelse (EU/3. land). 

 
I dag produceres ikke bioethanol i Danmark, og våd bærme fra produktionen af bioethanol anvendes 
p.t. ikke – eller kun i begrænset omfang som foder i Danmark. 
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Der indføres på årsbasis ca. 200.000 ton DDGS/DDG til Danmark, primært fra Sverige, men også 
mindre mængder fra Tyskland. Disse produkter er formentlig alle produceret på basis af kornafgrøder. 
 
P.t. importeres så vidt vides ikke majsbaseret DDGS til Europa. Ifølge foderstofbranchen skyldes det-
te problematikken omkring EU's proces for godkendelse af genmodificerede majssorter. I dag er det 
tilladt at importere produkter baseret på visse EU-godkendte genmodificerede majssorter, men i prak-
sis anvendes i lande som USA og Canada adskillige genmodificerede majssorter i blanding under pro-
cesforløbet, hvoraf kun et fåtal er godkendt af EU. Branchen oplyser, at risikoen for overslæb fra ik-
ke-godkendte GM-majs sorter og den deraf følgende risiko for ikke at kunne få varen ind i EU for-
mentlig afholder alle foderstofvirksomheder i Danmark såvel som det øvrige EU fra import fra f.eks. 
USA og Kina. Branchen forventer ikke umiddelbart, at importen af majsbærme (DDGS/DDG) vil bli-
ve genoptaget i den nærmeste fremtid. Tidligere var importen af DDGS-majs til Danmark af betragte-
lig størrelsesordenen (i 2000 var importen af majsbærme fra USA 136.000 ton + 3.000 ton fra Kina). 
  
Produktion af bioethanol i USA og Canada baserer sig i dag primært på majs som råvare. Begge lande 
forventer massive stigninger i produktionen af bioethanol og DDGS de kommende år. Canada forven-
ter, at produktionen af bioethanol vil nå 2,74 mia. liter med udgangen af 2010, hvor der i 2007 blev 
produceret 0,7 mia. liter (Schaafsma, A.W. et al., 2009). I Canada pågår udviklingsarbejde med hen-
blik på afsætning af DDGS til visse former for fødevarer. 
 
Ifølge foderstofbranchen vil eventuel fremtidig import til Danmark af DDGS/DDG med oprindelse i 
tredjelande formentlig ske via indskibningshavnene i Rotterdam og Amsterdam. Herfra vil produktet 
blive distribueret med vogn til forskellige steder i Danmark eller med coaster til Århus. I modsætning 
til eksempelvis citruskvas vil denne import ifølge branchen overvejende ske via direkte kontakt mel-
lem foderstofvirksomhed og producent (ingen mellemhandler involveret). Oprindelsen af importeret 
DDGS kan på denne baggrund vurderes veldefineret, og sammenblanding af DDGS fra geografisk 
forskellige produktionssteder synes næppe at ville finde sted.  
 

6.2.4 Håndtering/distribution 

 
Produktet transporteres på tør form i BigBags eller uemballeret som skibs- eller vognladninger. Ind-
førsel forestås af 2-3 større virksomheder, og produktet distribueres herfra til foderstofvirksomheder 
(90 %) eller til hjemmeblandere (10 %, primært kvæg).  
 

6.2.5 Anvendelse – hvilke dyr/mængder i foderration 

 
Se afsnittene 6.2.6, 9.3 samt bilag 6, 7 og 8.  
 

6.2.6 Cases 

 
DDG/DDGS indgår, som omtalt i afsnit 9.3, som ét af tre biprodukter i arbejdet med opstilling og ka-
librering af modellen til sammenlignende risikovurdering. For DDG/DDGS er mykotoksiner udvalgt 
til kalibreringsdelen. 
 
Ved hjælp af analyser udført på projektets prøvemateriale af DDG/DDGS er der desuden gennemført 
en vurdering af, hvilken risiko for dyr og mennesker, der kan være forbundet med foderanvendelsen 
af DDGS og DDG. 
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For hver af dyregrupperne slagtekalve, slagtesvin, fjerkræ og malkekøer er opstillet hhv. en typisk ra-
tion indeholdende 4-5 % DDG/DDGS samt en ration med 20 % som højest tænkeligt indhold af bi-
produktet (”worst case”). Indholdet af mykotoksiner estimeres ud fra tilgængelige data vedrørende 
indhold i korn, idet der regnes med en opkoncentreringsfaktor på 4, og der regnes med 100 % opta-
gelse og ingen udskillelse eller omsætning på dyreniveau. 
 
Projektet har modtaget prøvemateriale fra bioethanolproduktionsanlæg i hhv. Tyskland, Sverige og 
Tjekkiet. Fra to af disse lokationer er desuden modtaget prøver af råmaterialet (hvede) samt to slags 
våd bærme (procesmellemtrin i produktionen af bioethanol). Råmateriale, våd bærme og DDGS hid-
rører dog ikke fra samme procesgang (batch). Såvel råmateriale som våd bærme og DDGS anvendes 
som foder. I alt er modtaget 14 prøver. 
 
Såvel tilrettelæggelsen af analyseprogram for de modtagne prøver som valget af, hvilke fareelementer 
der indgår i risikovurderingen, baserer sig på den eksisterende viden i projektgruppen som sådan samt 
indhentet viden fra eksternt ekspertniveau (Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen, producent- og mellem-
handlerniveau, internationale videnskabelige publikationer, samt internationale databaser).  
 
Følgende har været under overvejelse: 
 

• Mulige anvendte pesticider på råvarerne, herunder opkoncentrering fra råvareniveauet til det 
anvendte biprodukt. 

• Mulig forekomst af mykotoksiner, herunder opkoncentrering fra råvareniveauet til det anvend-
te biprodukt. 

• Mulig forekomst af metalforbindelser (specielt tungmetaller), herunder opkoncentrering fra 
råvareniveauet til det anvendte biprodukt. 

• Mulige organiske miljøforureninger, herunder opkoncentrering fra råvareniveauet til det an-
vendte biprodukt. 

• Mulige fareelementer forårsaget af procesteknologien.  
• Anvendelsesmønster for restproduktet som foder (dyregrupper, fodringspraksis) sammenholdt 

med sandsynligheden for forekomst i fødevaren (metabolisme i forskellige dyr under hensyn-
tagen til produktion – kød, fisk, mælk, æg). 

 
På denne baggrund blev det besluttet at gennemføre følgende analyser i DDGS: 
 

• Mykotoksiner: Deoxynivalenol, HT-2, T-2, nivalenol, 3-acetyl-deoxynivalenol, 15- acetyl-
deoxynivalenol, enniatin B, beauvericin samt ocratoksin A. 

• Pesticider: 29 pesticider relevante for nordeuropæiske afgrøder, med fokus på kornafgrøder 
• Metaller: arsen, cadmium, kobolt, chrom, kobber, molybdæn, mangan, nikkel, bly, vanadium, 

zink, kviksølv. 
 

Listen over anvendte analysemetoder fremgår af bilag 3. 
 
Polyaromatiske hydrocarboner (PAH) er ikke medtaget i analyseprogrammet eller risikovurderingen, 
idet stofferne omdannes og udskilles allerede på dyreniveau – dvs. at de ikke overføres til mennesker 
via fødevarer af animalsk oprindelse. Desuden forårsager PAH primært langtidsskader med en sådan 
latenstid, at manifestation ikke forventes inden for et produktionsdyrs levetid. Tilsvarende gælder for 
acrylamid.  
 
Dioxin er ikke medtaget i analyseprogrammet, idet der i forbindelse med dioxinhandlingsplanen fore-
ligger tilstrækkelige analyseresultater på korn og majs (råvare som basis for DDGS). Desuden ville 
den høje pris for disse analyser reducere antallet af øvrige analyser markant. 
 
Antibiotika er ikke medtaget i analyseplanen. Det vurderes, at sandsynligheden for deres anvendelse i 
EU-lande er lav. Fra hele EU’s side er der stor opmærksomhed omkring 3. landes anvendelse af anti-
biotika i forbindelse med produktion af bioethanol. Det kan dog ikke udelukkes, at DDGS kan inde-
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holde rester antibiotika, hvorfor dette til stadighed bør være et fokuspunkt i branchens egenkontrol 
samt i den offentlige kontrol. 
 

6.3 Biprodukter fra produktionen af biodiesel 

 
I det følgende beskrives ’råglycerol’ som biprodukt til foderanvendelse, potentielle fareelementer og 
mulige risici i forbindelse med anvendelse som foder.  
 
Kun procesteknologien knyttet til vegetabilske råmaterialer beskrives her, idet glycerol af animalsk 
oprindelse ikke anvendes til fodring af produktionsdyr i Danmark, jf. nedenfor. 
 

6.3.1 Procesbeskrivelse 

 
Biodiesel fremstilles industrielt på basis af olieholdige, vegetabilske råvarer samt på basis af ani-
malsk fedtstof. Det er fedtfraktionens indhold af triglycerider, som er den egentlige råvare i fremstil-
ling af biodiesel. I triglycerider er tre fedtsyremolekyler bundet til (forestret med) et glycerolmoleky-
le. 
 
Fedtstofferne udvindes fra råmaterialet ved presning og eventuel supplerende kemisk ekstraktion.  
 
Olien/fedtet behandles med base (natriumhydroxyd eller kaliumhydroxyd), hvorved fedtsyrerne spal-
tes fra glycerol. Fedtsyrerne forestres herefter med et overskud af methanol (træsprit), som binder 
fedtsyrerne på glycerolens plads, således at der dannes methanolestre af fedtsyrer samt glycerol.  
 
Baseresten kan neutraliseres med: 
 

• Svovlsyre, hvilket giver natriumsulfat eller kaliumsulfat som supplerende restprodukt (kan/bør 
bruges som gødning). 

• Saltsyre, hvilket giver natriumchlorid eller kaliumchlorid som supplerende restprodukt 
• Eddikesyre, hvilket giver natriumacetat som supplerende restprodukt. Acetatholdig råglycerol 

har ofte høj viskositet – nærmest som pasta. 
 
Den såkaldte ’Lurgi-proces’ (se bilag 2) er ifølge foderstofbranchen den mest fremherskende i EU i 
dag. Ved denne proces anvendes natriummethanolat som base sammen med methanol i overskud, 
hvorved triglyceriderne i olie/fedtstofferne direkte omesterificeres til methanolestre under frigivelse 
af glycerol. Ved fysisk fraktionering kan de vægtmæssigt lettere methanolestre og den dannede glyce-
rol adskilles.  
 
Methanolestrene anvendes som brændstof under betegnelsen ’biodiesel’, og glycerol-restproduktet 
finder anvendelse som foder under en række forskellige betegnelser. 
 
Råglycerol som handelsvarerne til foderformål indeholder typisk 75-90 % glycerol og 3-7 salt. Resten 
er vand og salte. Glycerol med en renhedsgrad på 99,5-99,7 % betegnes ’Glycerin’. Dette produkt af-
sættes primært til farmaceutiske og kemiske formål. Da oprensningen er en kostbar proces, ligger 
prisniveauet for dette produkt så højt, at det kun sjældent afsættes som foder. 
 
Ved oprensningen bliver overskuddet af methanol genbrugt, men råglycerol kan indeholde rester af 
methanol samt forskellige methylestre af fedtsyrer. Et for højt indhold af methanol er sundhedsskade-
ligt for svin. Det er derfor vigtigt at foretage en vis grad af oprensning af råglycerolen, inden den an-
vendes som foder. I Tyskland er der fastsat en grænseværdi på 1 % for indhold af methanol i glycerol 
til foderbrug. 
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De natrium- og kaliumsalte, der optræder som rester fra baseneutralisationen, skønnes ikke at være af 
sundhedsmæssig betydning. Ligeledes vurderes et indhold af acetater at være uproblematisk - i det 
mindste for kvæg, som kan omsætte og udnytte disse stoffer. 
 
Da råglycerol er resultatet af en række procestrin, som inkluderer en kraftig basisk hydrolyse, vurde-
res det, at sandsynligheden for forekomst af fareelementer i form af hydrolyserbare organiske mole-
kyler, såsom mange pesticider og mykotoksiner m.v. er lav. Dog vil persistente pesticider og andre 
persistente forbindelser, eksempelvis PAH’er, kunne overleve disse processer. Ligeledes vil metalfor-
bindelser kunne overleve i form af inerte metalsalte. Metalholdige pesticider eller andre metalholdige 
molekyler, som nedbrydes under processeringen, vil kunne genfindes som metalsalte. 
 
Der er rapporteret fund af arsen i glycerol fra både Tyskland og Italien. 
  

6.3.2 Produktbeskrivelse  

 
Så vidt vides producerer kun en enkelt virksomhed råglycerol i storskala i Danmark. Udover dette 
importeres der en mængde til landet via forskellige forhandlere. Primært Tyskland, Spanien og Dan-
mark. Glycerolen kommer til Danmark med tankvogne, og der vil ofte være mellemhandlere involve-
ret i distributionen. Mængden kendes ikke, men dog nok mindre end 5.000 tons/år  
 
Råglycerol til foderanvendelse vil typisk have en renhed omkring 85-87 %, men renheden kan variere 
ud over dette interval (jf. ovenfor). Produktet markedsføres under adskillige forskellige navne. 
 
I Danmark anvendes så vidt vides ikke glycerol af animalsk oprindelse i foder af følgende årsager: 
 

• Dansk produceret biodiesel af animalsk oprindelse er baseret på materiale, som i henhold til 
biproduktforordningen ikke må anvendes som foder til produktionsdyr. Branchen oplyser, at 
det i dag derfor ikke er muligt at afsætte råglycerolen fra disse produktioner til foder til pro-
duktionsdyr. Af forslaget til den kommende EU- implementeringforordning1 lægges der op til, 
at det skal være muligt at anvende oprenset glycerol udvundet af animalske bipodukter (kate-
gori 3 materiale) som foder. 

 
• Der er forlydender om, at der er fundet rester af knogler i glycerol fra produktionen af biodie-

sel fra visse producenter i Spanien og Frankrig, som producerer på basis af animalske produk-
ter. Dette er ikke verificeret, men dog tilstrækkelig årsag til at glycerol af animalsk oprindelse 
ikke importeres til fodringsformål. 

 

6.3.3 Håndtering/distribution  

 
Råglycerol anvendes parallelt med (som erstatning for) melasse. 
 
Importeres af tre store mellemhandlere og anvendes direkte af slutbruger og i industrielle foderblan-
dinger. 
 

                                                      
1 Kommissionens implementeringsforordning til revisionen af biproduktforordningen, SANCO 2827/2008, rev. 2, bilag 6,  
  sektion 4, kap. 3. 
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6.3.4 Anvendelse – hvilke dyr/mængder i foderration  

 
Glycerol anvendes både til svin og kvæg. I fabriksfremstillet foder til svin tilsættes op til 3 % og til 
kvæg op til 5 %. 
  
Glycerolen smager sødt/salt og har stort set samme energiværdi som stivelse, hvilket gør det interes-
sant til slagtesvin, hvor en glyceroltilsætning på 5–10 % i foderet kan have positiv indflydelse på fo-
deroptagelse samt tilvækst og foderudnyttelse. Anvendelse af større mængder (10-20 %) i foderratio-
nen kan påvirke svinenes almene sundhedstilstand og forårsage produktionstab. 
 

6.3.5 Analyse af prøvemateriale.  
 

Til analyseformål har projektet modtaget prøver af råglycerol fra anlæg i Danmark, Tyskland, Tjekki-
et og Brasilien, der producerer biodiesel. 
 
Tilrettelæggelsen af et analyseprogram såvel som beslutning om hvilke fareelementer, der skal indgå i 
risikovurderingen, baserer sig på den eksisterende viden i projektgruppen samt indhentet viden fra 
eksternt ekspertniveau (Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen, producent- og mellemhandlerniveau, inter-
national videnskabelige publikationer samt internationale databaser).  
 
Følgende har været under overvejelse: 
 

• Mulighed for restindhold af persistente pesticider i råvarerne (hidrørende fra 3. lande). 
• Mulig forekomst af metalforbindelser (specielt tungmetaller) . 
• Mulige fareelementer forårsaget af procesteknologien. 
• Anvendelsesmønster for restproduktet som foder (dyrekategorier, fodringspraksis) sammen-

holdt med sandsynligheden for forekomst af fareelementer i fødevaren (metabolisme på dyre-
niveau). 

 
På denne baggrund blev det besluttet at foretage følgende analyser: 
 

• Metaller: arsen, cadmium, kobolt, chrom, kobber, molybdæn, mangan, nikkel, bly, vanadium, 
zink, kviksølv. 

• Visse chlorerede (persistente) pesticider. 
 
Methanol samt methylestre er ikke medtaget, da dette som standard kontrolleres af producentvirk-
somheden som dokumentation for kvaliteten af råglycerol og dens anvendelighed til foderformål. Pro-
jektet har med henblik på den senere risikovurdering indsamlet analysedata fra producentniveauet. 
Disse analysedata viser alle et methanolindhold under den gældende tyske grænseværdi på 1 %. 
 
Dioxin er ikke medtaget i analyseprogrammet, idet der i forbindelse med dioxinhandlingsplanen fore-
ligger tilstrækkelige analyseresultater. Desuden ville den høje pris for disse analyser reducere antallet 
af øvrige analyser markant. 
 

6.4 Fremtidige biprodukter fra 2. generations produktionen - halmmelasse 

 
Halmmelasse, der er et biprodukt fra produktionen af bioethanol på basis af hvedehalm eller andre 
celluloseholdige råvarer, kan i fremtiden blive et aktuelt som foder. Det er et melasselignende rest-
produkt med højt indhold af C5-sukkerstoffer.   
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6.4.1 Procesbeskrivelse 

 
Produktionen af bioethanol ved denne proces sker på basis af celluloseholdige råvarer som halm, 
majshalm/majsstængler (dvs resterne, hvis man kun bruger kolberne), haveaffald, majsensilage (KIL-
DE: DONG). Der pågår globalt adskillige udviklingsprojekter med henblik på at finde nye råvarer til 
fremstilling af bioethanol – eksempelvis græsser som Miscanthus sp., Panicus virgatum, Phalaris 
arundinacea L. (reed canary grass). 
 
Nedenstående flowdiagram skal ses som eksempel på en procesbeskrivelse (Dong Energy/Inbicon, 
2009).  
 

 
 
Råmaterialet tilføres processen på en findelt form og gennemgår først en ren hydrotermisk forbehand-
ling uden brug af kemikalier. Materialet varmebehandles i 5–15 minutter ved 180-200°C. hvorved 
ligninstrukturen nedbrydes så cellulosen bliver tilgængelig for enzymatisk nedbrydning. 
 
Efter hydrolysen separeres materialet i hhv. fiberfraktionen (50-60 % cellulose, 2-10 % hemicellulo-
ser) samt en flydende fraktion, der er rig på C5-kulhydrater, salte m.v. Denne flydende fraktion udgør 
en del af halmmelassen (DONG Energy/Inbicon, 2009). 
 
Efter separation indeholder fibermassen primært cellulose og lignin, som herefter tilsættes enzymer. 
Tørstofindholdet er på dette punkt af processen 30-40 %.  Enzymerne nedbryder cellulose og lignin til 
lavere kulhydrater. Herved frigøres desuden vand, som gør massen mere flydende. Denne proces er 
kontinuert – hydrolyseret halm tilsættes i systemets ene ende og processeret materiale aftappes fra 
den anden ende. Dette materiale kan indgå som råmateriale i 1. generationsanlæg og processer 
(DONG Energy/Inbicon, 2009). 
 
Den flydende fraktion fra forbehandlingen sammenblandes med flydende fraktioner fra forflydning, 
fermentering, destillation og separation af fiberfraktionen (sidstnævnte fraktioner udgør ca. 20 %), og 
benævnes halmmelasse. Halmmelasse forventes anvendt til foderformål (DONG Energy/Inbicon, 
2009).  
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6.4.2 Produktbeskrivelse 

 
Produktion af bioethanol efter denne – og andre 2. generationsteknologier – er endnu på forsøgsstadi-
et, idet ovenstående proces dog er etableret i et konkret forsøgsanlæg. Producentvirksomheden oply-
ser, at man forventer igangsætning i storskala fra ultimo 2009 med et afkast af C5-melasse på 14.000 
tons pr. år (70 % tørstof). Denne produktion vil formentlig ske på basis af halm (DONG). 
 
Halmmelassen tænkes anvendt som foder til svin og kvæg. Der pågår p.t. undersøgelser af energi- og 
næringsstofindholdet i produktet og af, hvordan produktet vil kunne anvendes i foder, herunder hvor 
stor en andel det vil kunne udgøre af foderrationen.  
 
Afhængig af den kvalitet af halm eller andre råvarer, der bliver anvendt i produktionen, vil råvaren 
kunne tilføre processerne fareelementer som pesticider, mykotoksiner, metalforbindelser, PAH’er, di-
oxin- og dioxinlignende forbindelser, m.v.  
 

6.5 Konklusion og forventninger til fremtidig produktion og anvendelse  

 
Det ligger uden for dette projekts rammer at vurdere, hvorledes energiforsyningen kan tænkes at ud-
vikle sig fremover, og dermed hvilke biprodukter der kan tænkes afsat til foderbrug.  
 
Anvendelse af rest- og biprodukter fra fremstilling af biobrændsel vil formentlig være i fokus både af 
økonomiske og samfundsmæssige grunde, og det kan tænkes at anvendelse af plantemateriale til 
biobrændstof vil prioritere non food-planteprodukter frem for food-planteprodukter. I så fald vil det 
være sandsynligt, at restprodukter fra produktion af biobrændstof baseret på non-food råmateriale vil 
finde anvendelse parallelt med bærme fra food-afgrøder som korn.  
 
Restprodukter fra fremstilling af bioethanol samt biodiesel anvendes i dag til foderformål i Danmark. 
Så vidt vides finder tilsvarende produkter fra fremstilling af biogas ikke anvendelse til foderformål. 
Fra produktion af bioethanol afsættes såvel våde (WDG, WDGS) som tørre (DDG, DDGS, CDS) rest-
produkter, medens biodieselindustri afsætter råglycerol som foder. 
 
Den information, som projektet har haft til rådighed, indikerer, at mykotoksiner som aflatoksiner, 
zearalenon, fumonisiner, deoxnivalenol og andre trichothecener, ochratoxin samt meldrøjealkaloider 
(ergotaminer) kan opkoncentreres under produktionsprocesserne fra råvare (hvede, majs) til 
DDG/DDGS. Indholdet i DDG/DDGS kan ligge 2-4 gange over koncentrationen i det anvendte råma-
teriale. Opkoncentreringen tilskrives molekylernes termostabilitet og bindingsforhold.  
 
Også mykotoksiner med høj vandopløselighed vil kunne opkoncentreres, da procesforløbet for 
DDG/DDGS ikke rummer afdræning, men udelukkende vandfordampning. 
 
På grund af opkoncentreringen kan DDGS indeholde uønskede stoffer over det tilladte størsteindhold, 
selv om råvaren, for eksempel kornet, der bruges til fremstilling af bioethanol, overholdt det tilladte 
størsteindhold.  
 
Nogle mykotoksiner, f.eks. deoxynivalenol kan dannes i kornet uden synlige tegn på svampeangreb 
eller skadevirkning. Det er således vigtigt at have hurtige detektionsmetoder til rådighed. 
 
Projektgruppen har ikke kunnet finde oplysninger om, hvorvidt andre potentielle fareelementer som 
pesticider, PAH’er, metalforbindelser, dioxiner, organiske miljøforureninger samt flere mykotoksiner 
opkoncentreres på tilsvarende måde som de nævnte mykotoksiner. Formentlig er kun et fåtal under-
søgt for dette forhold i dag, og det kan ikke udelukkes, at andre fareelementer besidder potentiale for 
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 opkoncentrering på linje med de undersøgte mykotoksiner.  
 
DDG/DDGS fra 3. lande, herunder Canada/USA, kan således teoretisk set indeholde opkoncentrerede 
rester af pesticider, som ikke er godkendt i EU.  
 
I nogle lande, bl.a. USA og Canada, anvendes antibiotika under fermenteringsprocessen. Bærme fra 
sådanne procesforløb rummer potentiale for restindhold af antibiotika eller nedbrydningsprodukter.  
 
Såfremt der ved fremstilling af bioethanol anvendes råvarer, som af kvalitetsmæssige årsager er kas-
seret som fødevare- eller foderafgrøder, bør indholdet af fareelementer i DDG/DDGS være i fokus, 
hvis biprodukterne påtænkes anvendt til foderbrug.  
 
Der er således et generelt behov for både viden og opmærksomhed i forbindelse med foderanvendelse 
af DDGS/DDG. Samtidigt finder projektgruppen, at der er et udbredt behov for afklaring af og over-
blik over komplekse problemstillinger - eksempelvis udforskning af de relevante fareelementers po-
tentiale for opkoncentrering. Dette gælder såvel produktion af bioethanol som efterfølgende anven-
delse af restprodukterne som foder samt behov for ny viden, der kan supplere den spredte og svært 
tilgængelige eksisterende viden. 
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7 Bi- og restprodukter fra produktionen af fødevarer 

 
I afrapporteringen fra projektets fase 1 anbefalede projektgruppen området bi- og restprodukter fra 
produktionen af fødevarer indstillet til yderligere undersøgelser i det videre projektforløb (afsnit 7 i 
Fase-1 rapporten). Dette begrundet i, at fødevareområdet er komplekst med mange typer af virksom-
heder, samt at bi- og restprodukterne herfra også omfatter produkter, der er fundet uegnet som men-
neskeføde, hvilket kan indikere en risiko.  
 
En dybere indsigt i mulige risici ved at bruge ”kasserede fødevarer” kræver mere viden om årsagerne 
til kassation samt om kriterierne de forskellige fødevarevirksomheder lægger til grund, når de tager 
beslutning om, hvorvidt en ”kasseret fødevare” - et bi- og restprodukt - kan dedikeres til foder eller 
skal destrueres. Desuden er det afgørende, hvad der sker med bi- og restprodukterne fra kassation og 
til det modtages på husdyrbedriften, herunder hvordan de behandles, håndteres, oplagres og distribue-
res. Projektgruppen foreslog derfor, at der i denne 2. fase af projektet gennemførtes en spørgeskema-
undersøgelse blandt fødevarevirksomheder, der leverer bi- og restprodukter til foder.  

7.1 Tilrettelæggelse og design af spørgeskemaundersøgelsen  

 
For at opnå et større og mere detaljeret overblik over mængder, art og potentielle risikofaktorer inden 
for området bi- og restprodukter fra produktionen af fødevarer, der afsættes til dyrefoder, blev det be-
sluttet at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet blev målrettet mod de fødevare-
virksomheder, som på udsendelsestidspunktet (august 2008) var registreret hos Fødevarestyrelsen 
som leverandører af dyrefoder. Spørgsmålene omhandlede oprindelse, art, mængder, kassationsårsa-
ger, håndtering, afsætning, geografisk spredning samt dyrekategorier for de enkelte biprodukter. 
 
Til gennemførelse af undersøgelsen anvendtes Enalyzer-softwaren, der giver mulighed for at sende 
spørgeskemaer på elektronisk form. 
 
Af hensyn til såvel modtagerne som den efterfølgende bearbejdningsfase blev antallet af spurgte virk-
somheder reduceret fra de registrerede ca. 500 til 142 engrosvirksomheder. Følgende typer af virk-
somheder blev udeladt fra undersøgelsen: 
  

- Alle detailvirksomheder og restauranter (der er mange, de er forskelligartede både i størrelse 
og med hensyn til varesortiment), hospitals- og institutionskøkkener samt ’catering med salg 
til andre virksomheder’(der foretages ikke adskillelse mellem eksempelvis animalsk og vege-
tabilske rester, og restprodukterne kan således ikke afsættes som foder). 
 

- Engrossupermarkeder (delvis  med samme begrundelse som ovenfor). Det er dog sandsynligt, 
at der forekommer virksomheder i denne kategori, som leverer vegetabilske biprodukter. 
 

- Virksomheder, som producerer fiskeafskær (svært at finde E-mailadresser. Desuden går 
fiskeafskær kun til fiskemel og en del går til minkfoder). 

 
De ovennævnte frasorterede virksomhedstyper skønnes endvidere mindre relevante for projektet. 
 
I forbindelse med den manuelle fremfindelse af E-mailadresser blev 13 virksomheder af tids- og res-
sourcemæssige årsager udeladt. 
 
Det er således kun en delmængde af de virksomheder, der afsætter bi- og restprodukter til foderbrug, 
der har leveret data, og spørgeskemaundersøgelsen har karakter af pilot-undersøgelse. 
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Udviklingen af det softwarebaserede spørgeskema samt proceduren for dets anvendelse i praksis har 
været ressourcekrævende.  Det udviklede redskab vil dog umiddelbart – eller med minimale justerin-
ger – kunne ibrugtages og fremsendes til den resterende del af de foderrelevante virksomheder, lige-
som det eventuelt vil kunne nyttiggøres i forbindelse med FVST’s fremtidige kontrolarbejde. Redska-
bet vil desuden kunne justeres til dataindsamling/kontrol indenfor tilgrænsende områder.  
 
I den følgende tekst er der i forhold til virksomheder anvendt 2 begreber, henholdsvis ”kategori” og 
”type”. ”Kategori” henviser til den overordnede kategorisering af forskellige typer af virksomheder, 
herunder i alt 5 kategorier. ”Type” henviser til en mere specifik type af virksomheder (i alt 19), f.eks. 
brødfabrikker eller bryggerier. 
 
Ligeledes er der, når det gælder bi- og restprodukter, anvendt begreberne ”kategori” og ”type”. ”Ka-
tegori” henviser til den overordnede kategori (i alt 5) som det aktuelle bi- og restprodukt tilhører, 
f.eks. ”Frugt og grøntsager”, mens ”type” henviser til et specifikt bi- og restprodukt under ”Frugt og 
grøntsager” f.eks. løgskræller eller affaldskartofler. 
 
Spørgeskemaet blev fremsendt til i alt 129 virksomheder. 42 virksomheder besvarede skemaet fuldt 
ud, 3 besvarede skemaet ufuldstændigt og 84 svarede ikke. 
 
 

 
 
Figur 1. Antallet af spørgeskemaer udsendt og besvaret helt, delvis eller ej besvaret  
 
 
Af hensyn til den tekniske tilpasning af spørgeskemaet til Enalyzer-softwaren blev spørgeskemaet 
indledende struktureret med en opdeling af de adspurgte virksomheder i 5 kategorier. Disse 5 katego-
rier omfattede i alt 26 forskellige virksomhedstyper baseret på Fødevarestyrelsens virksomhedsregi-
ster. De indkomne svar repræsenterer dog kun19 af de 26 virksomhedstyper. 
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De 5 kategorier og virksomhedstyperne herunder var som følger: 
 
Kategori 1 – ”Frugt og grøntsager” 
Frugt og grønsager: behandling  
Kager med flødecreme: smørrebrød, sandwich 
Distributionsterminaler: centre  
Frugt og grønsager: engrosandel, pakning og opbevaring 
 
Kategori 2 – ”Mejeri, fedt, olie” 
Margarinefabrikker: olier og fedtstoffer, vegetabilske 
Olier og fedtstoffer, vegetabilske 
Mejerier: mælk, smør, ost, mælkekonserves 
Mejerier: større (mælk, smør, ost) 
Mejerier: mindre (mælk, smør, ost) 
 
Kategori 3 – ”Brød og Stivelse" 
Mølleriprodukter: stivelse og stivelsesprodukter, tilvirkning  
Brødfabrikker 
Kager og kiks: tilvirkning  
Sukkerfabrikker og -raffinaderier  
Bryggerier: (inkl. mikrobryggerier der lev. til supermarkeder) 
Maltfabrikker 
Chokolade og sukkervarefabrikker  
Engroshandel: vegetabilske fødevarer, registreret  
Pastaprodukter og lignende varer 
 
Kategori 4 – ”Fisk” 
Ferske fiskevarer: fars- og filetfabrik  
 
Kategori 5 – ”Æg” 
Ægproduktvirksomheder  
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Figur 2 er en skematisk oversigt over de ovenfor omtalte kategorier og virksomhedstyper. Virksom-
hederne tilhørende virksomhedstyper anført med hvid baggrund besvarede ikke spørgeskemaet. 
 
 

 
 
Figur 2 Fordelingen af virksomhedstyper på kategorier 
Virksomheder tilhørende virksomhedstyperne anført med hvid baggrund svarede ikke på spørgeske-

maet 
 
Af figur 2 fremgår, at de adspurgte virksomheder tilhørende virksomhedstyperne ”Engroshandel”, 
”Spirevirksomheder”, ”Krydderier, smagspræparater mv.”, ”Pastaprodukter og lignende varer”, ”Fi-
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skevarevirksomheder, hel”, ”Fiskevarevirksomheder, kun røgning” og ”Ægpakkerier” valgte ikke at 
svare på det udsendte spørgeskema. 
 
Af figur 3 fremgår antallet af virksomheder, der besvarede spørgeskemaet fordelt på de 19 virksom-
hedstyper, hvorfra der indkom besvarelser. 
 
 

 
 
Figur 3 Fordeling af besvarede spørgeskemaer på virksomheder 
 
Af figur 3 fremgår det, at virksomhedstyperne ”Mejerier, mindre”, hhv. ”Mejerier, større” og ”Meje-
rier” tilhørende kategori 2 ”Mejeri, fedt, olie” var de største bidragydere til undersøgelsen med i alt 
17 besvarelser. Disse virksomhedstyper er, som det fremgår senere i rapporten, også dem der mæng-
demæssigt er de største leverandører, herunder med biprodukter som bl.a. valle og derivater fra pro-
duktion af ost. 
 
Udover mejerierne bidrog typerne ”Brødfabrikker” og ”Mølleriprodukter” hver især med besvarelser 
fra 5 virksomheder. Herefter fulgte typerne ”Kager og kiks, tilvirkning” og ”Bryggerier” hver med 
besvarelser fra 4 virksomheder og resten af virksomhedstyperne med besvarelser fra 3, 2 eller 1 virk-
somhed(er). 
 
Pilotundersøgelsen repræsenterer, som det fremgår af ovenstående, ikke alle virksomheder. Som det 
fremgår af følgende, har undersøgelsen dog trods alt bidraget med mange vigtige oplysninger om bi- 
og restprodukter, der anvendes som foder i Danmark, herunder bl.a. om typer, mængder, kassationsår-
sager og anvendelse (foder eller biobrændstof.) 
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7.2 Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 

 
Indgangen i undersøgelsen var naturligvis virksomhederne. Dette projekts primære interesse er imid-
lertid bi- og restprodukterne, og i den følgende gennemgang er fokus derfor flyttet fra virksomheder-
ne til bi- og restprodukterne, der leveres herfra. 
 
Figur 4 viser, med bi- og restprodukterne i centrum, de områder eller emner, som var i fokus i spørge-
skemaundersøgelsen. 
 
 
 

 
 
 
Figur 4 Spørgeskemaundersøgelsens fokusområder 
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7.2.1 Typer af bi- og restprodukter 

 
Nogle af de virksomheder, der besvarede spørgeskemaet, har mere end en slags bi- og restprodukt, og 
nogle virksomheder tilhørende en bestemt virksomhedstype leverer også et eller flere bi-og restpro-
dukter som typisk andre virksomhedstyper er leverandører af. Ét mejeri har f.eks. biprodukter, der ty-
pisk falder under 2 virksomhedstyper, hhv. ”Frugt og grøntsager” og ”Olier og fedtstoffer” og ét kon-
ditori har biprodukter, der typisk henhører under 10 forskellige virksomhedstyper, herunder ”Kager 
med fløde”, ”Margarinefabrikker”, ”Olier og fedtstoffer, vegetabilske”, ”Mejerier mælk, smør, ost”, 
”Mølleriprodukter”, ”Brødfabrikker”, ”Kager og kiks”, ”Sukkerfabrikker”, ”Chokolade og sukkerva-
refabrikker” og ”Ægproduktvirksomheder”. Samlet set udgjorde bi- og restprodukterne leveret fra 
dette konditori kun en forholdsvis lille mængde. Flertallet af virksomhederne havde kun en type bi- 
og restprodukt. 
 
Det blev i forbindelse med bearbejdelsen af de indkomne besvarelser besluttet at inddele bi- og rest-
produkterne i 5 overordnede kategorier: ”Frugt og grøntsager”, ”Brød, kager og kasserede råvarer”, 
”Bi- og restprodukter fra mælk/ost”; ”Bi- og restprodukter fra øl” og ”Andre typer”. Disse kategorier 
fremgår af figur 5 nedenfor. Under hver kategori fremgår desuden de typer af bi- og restprodukter, 
der blev anført i besvarelserne, samt hvordan disse er placeret under de 5 overordnede kategorier. 
 
For at begrænse antallet af overordnede kategorier blev det besluttet at samle pulpetter, rapskage, 
margarinerester, ægrester og fiskeafskær i samme gruppe. Det er ganske vist en meget inhomogen 
gruppe, der som nævnt også omfatter bl.a. roeaffald, pulpetter og rapskager, der alle er vegetabilske 
biprodukter, som er omtalt i rapporten fra projektets første fase og som blev fravalgt fra det videre 
forløb. I forhold til denne fase af projektet resterer derfor kun tre typer af bi- og restprodukter i denne 
kategori – nemlig ”margarinerester”, ”ægrester” og ”fiskkonsum/fiskeafskær”. 
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Figur 5. Typer af bi- og rest produkter fordelt i 5 kategorier 
Omfatter samtlige typer indberettet via spørgeskemaet 

 

7.2.2 Oprindelsen af bi- og restprodukterne 

 
Virksomhederne blev i denne del af spørgeskemaet bedt om at svare ”NEJ”, hvis de ikke importerede 
råvarer til produktionen af fødevarer, og hvis bare nogle af råvarerne importeredes da at oplyse, hvor-
fra de kom. 
 
I 79 ud af 88 tilfælde (flere råvarer for hver virksomhed) oplyste virksomhederne, at de forskellige 
råvarer der indgik i produktionen alle kom fra lande indenfor EU, herunder i 60 tilfælde fra Danmark, 
i 7 tilfælde fra hhv. Sverige og Tyskland og i 5 tilfælde fra andre EU-lande (Belgien, Frankrig, Øst-
rig, Italien, Litauen, Polen, Tjekkiet). I 9 tilfælde svarede virksomhederne, at råvarerne kom fra 3. 
lande, herunder fra Canada, Ægypten, Guatemala, Indonesien, Kina, Malaysia, Marokko, Tyrkiet og 
USA. Én virksomhed gjorde opmærksom på, at den ikke importerer direkte fra 3. lande, men handlede 
gennem agenter i både Danmark og det øvrige EU. 
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Figur 6 Oprindelsen af enkeltråvarer, der indgår i fødevareproduktionen 
Relativ fordeling af antal svar angående oprindelse af råvarerne 

 
Det skal understreges, at der ikke af figur 6 kan udledes noget mængdemæssigt om oprindelsen, hver-
ken i forhold til de råvarer, som indgår i fødevareproduktionen eller om bi- og restprodukterne herfra. 
 

7.2.3 Mængden af bi- og restprodukter 

 
Tabel 1 samler alle oplysninger fra de adspurgte virksomheder angående producerede mængder af 
specifikke bi- og restproduktergiver på årsbasis. Desuden er der hvor muligt angivet oprindelserne af 
bi- og restprodukterne samt hvilke dyr, de anvendes til. 
 
Det skal bemærkes, at ikke alle virksomheder har givet oplysninger om mængder. 
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Tabel 1. Mængder, oprindelse og anvendelse af bi- og restprodukter 
Oplysningerne baserer sig udelukkende på svar fra virksomhederne, der deltog i spørgeskemaunder-

søgelsen. 

Biprodukter Typer Mængde Oprindelse Anvendelsen 

Frugt og grøntsager  Tons/ år     
Affaldskartofler  6.528 DK-DE-IT-FR kvæg 
Ærtebælge og ærteskaller  4.208 Danmark kvæg 
Spisekartofler  3.500 Danmark/Tyskland ? 
Løgsskræller  1.611 Danmark får 
Gulerødder  200 ? ? 
Brød, kager og kasserede råvarer       
Rugbrød, Franskbrød og rasp  27.405 EU Land svin -kvæg- fjerkræ- får 
Bagte  småkage/kage/brød – Dej  505 Danmark svin 
Cremepulver  230 Danmark ? 
Müsli/Korn/kerne  5 DK-DE-(NL?)-FR ? 
Mel - rester  0,3 Danmark ? 
Kage og kiks*  ? Danmark svin 
Bi- og restprodukter mælk/ost                                                                                                
Valle  129.167 Danmark svin  
ost  47.782 Danmark kvæg 
Retur mælk  16.625 Danmark/ Sverige svin - kvæg 
Vallekoncentrat  3.250 Danmark svin  
Mælkepulver  1 Danmark/ Sverige  kvæg 
Valleprotein  ? Danmark/ Sverige svin - kvæg 
Bi- og restprodukter fra øl       
Mask  48.000 EN, DE, BE og DK svin - kvæg - får 
Malt - maltspirer  10.000 Danmark  ? 
Øl - gærfløde  3.000 Danmark og Udland  kvæg  
Malt - byg "Afrensningsbyg”  2.500 Danmark  ? 
Malt -maltstøv  2.000 Danmark  ? 
Malt - halve kerner  600 Danmark  ? 
Øl -humle  0,25 England svin - fjerkræ - får 
Andre typer       
Pulpetter - roeaffald 184.338 Danmark  ? 
Rapskimolie - rapskage  600 Danmark  ? 
Fisk konsum – fiskeafskær  40 Danmark  kæledyr eller mink 
Margariner rester  0,4 Danmark  ? 
Æg rester  0,1 Danmark  ? 
*Mængden af kager og kiks er ikke oplyst, men det er oplyst, at mængderne varierer. 
 
 
Bemærk, at en vigtig årsag til at kategorierne ”Bi- og restprodukter mælk/ost” og ”Andre typer” er 
absolut de største leverandører af bi- og restprodukter til foder er, at de bidrager med bl.a. valle og 
roeaffald, som har et meget højt indhold af vand, hvorfor disse fodermidler naturligvis vægter meget 
mere end de andre forholdsvis tørre varer. 
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7.2.4 Kassationsårsager 

 
Kendskab til kassationsårsagerne og kriterierne for, hvornår en virksomhed beslutter at kasserer en 
hel- eller delvis færdigproduceret fødevarer eller råvarer, der var tiltænkt til at indgå i fødevarepro-
duktionen, er helt afgørende for at få indsigt i de potentielle risici, der kan være forbundet med at an-
vende kasserede, frasorterede fødevarer eller bi- og restprodukter fra fødevareproduktion til foder. 
 
Følgende overordnede årsager kan føre til kassation: 
 

� Kemiske: Indhold af kemiske stoffer – f.eks. uønskede stoffer som pesticidrester, tungmetal-
ler, toksiner/giftstoffer (svampe, virus m.m.), harsknet fedt, rengøringsmiddel. 

 
� Mikrobiologiske: Tilstedeværelse af mikroorganismer, f.eks. højt kimtal, forrådnelsesbakteri-

er, overgæring, gærorganismer, skimmelsvampe, virus. 
 

� Fysiske: F.eks. misdannede, skadede, misfarvede råvarer eller slutprodukter, produktionsre-
ster (kagesmuld m.v.), indhold af fysiske fareelementer som f.eks. sten, metalstykker, glas-
splinter, m.v. 

 
� Andre: Fejlproduktion, fejlstyret, for højt/lavt indhold af en ingrediens, overskudsproduktion, 

overskydende råvarer, for gamle råvarer eller produkter (holdbarhedsdato). 
 
For at få et nærmere indblik i, hvilke af de overordnede årsager der typisk i den enkelte virksomhed 
giver anledning til kassation, blev virksomhederne i spørgeskemaet bedt om at markere dette. Virk-
somhederne kunne herunder markere flere årsager hvis relevant. 
 
Figur 8 viser fordelingen af overordnede årsager til kassation baseret på virksomhedernes besvarelser. 
  

 
 
Figur 8 Overordnede årsager til kassation 
 
De årsager, virksomhederne oftest anførte, var ”Andre årsager” efterfulgt af ”Fysiske” og herefter 
”Mikrobiologiske” og endelig ”kemiske” årsager.  
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I figur 9 er de indkomne svar angående typiske årsager til kassation opgjort inden for hver enkelt af 
de fem forskellige kategorier af bi- og restprodukter. Dette for at muliggøre en sammenligning og 
herunder om der overordnet var forskelle i kassationsårsager mellem de forskellige kategorier af bi- 
og restprodukter.  
 
 
 

 
 
 Figur 9. Kassationsårsagernes fordeling indenfor de 5 kategorier af bi- og restprodukter 
 
Virksomheder, der leverer bi- og restprodukter henhørende under kategorierne ”Bi- og restprodukter 
fra øl”,”Brød, kager og kasserede råvarer”, samt ”Andre” har udelukkende anført ”fysiske” og ”An-
dre” som årsager til kassation. Virksomheder, der leverer bi- og restprodukter tilhørende kategorien 
”Frugt og Grøntsager” og ”Bi- og restprodukter Mælk/Ost”har også anført ”Mikrobiologiske” som 
mulige årsager til kassation. Som kassationsårsag for bi- of restprodukter under kategorien ”Bi- og 
restprodukter Mælk/Ost” er alle de overordnede kassationsårsager, herunder også ”Kemiske” anført. 
 
Bortset fra kategorien ”Bi- og restprodukter Mælk/Ost”, var ”Fysiske” årsager meget hyppigt anført 
som årsag til kassation: ”Bi- og restprodukter fra øl” (67 %), ”Frugt og Grøntsager” (50 %), ”Andre 
typer” (50 %) og ”Brød, kager og kasserede råvarer” (46 %). 
 
Årsagen ”Andre” var gennemgående den næst hyppigste til kassation, herunder med ”Bi- og restpro-
dukter Mælk/Ost” (65 %), ”Brød, kager og kasserede råvarer” (54 %), ”Andre” (50 %), ”Frugt og 
Grøntsager” (40 %) og ”Bi- og restprodukter fra øl” (33 %). 
 
Årsagen ”Mikrobiologisk” blev for kategorierne ”Bi- og restprodukter Mælk/Ost”og ”Frugt- og grøn-
sager” anført i henholdsvis 13 % og 10 % af tilfældene, mens årsagen ”Kemiske” blev anført i 9 % af 
tilfældene og som nævnt udelukkende i kategorien ”Bi- og restprodukter Mælk/Ost”. 
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Spørgsmålene angående overordnede kassationsårsager efterfulgtes af uddybende spørgsmål, hvor 
virksomheden blev anmodet om at give mere specifikke oplysninger indenfor hver af de overordnede 
kassationsårsager. Tabel 2 til 6 nedenfor viser de specifikke kassationssager, som virksomhederne an-
førte i deres besvarelser af spørgeskemaet. 
 
Tabel 2. ”Frugt og grøntsager” 

  
 

Specifikke kassationsårsager 
Antal 
tilfælde 

  frasortering 6 

 kasserede kartofler fra butikker 1 

 rodfiltsvamp 1 

  produktionsrester  1 

   
Det fremgår ikke nærmere af besvarelserne hvilke årsager, der ligger bag ”frasorteringen”. 
 
 
Tabel 3. ”Brød, kager og kasserede råvarer” 

Specifikke kassationsårsager 
Antal til-
fælde 

Frasortering 6 

Fejlproduktion 6 

Holdbarhedsdato, overskredet 5 

Overskudsproduktions 4 

Produktions rester 3 

Returvare 2 

Fejlfarvede 1 

Kager - vægtafvigelse (mærk-
ningsreglerne) 

1 

 
Det fremgår ikke nærmere af besvarelserne hvilke årsager, der ligger bag ”frasorteringen”. 
 
 
Tabel 4. ”Bi- og restprodukter fra øl” 

Specifikke kassationsårsager 
Antal til-
fælde 

Produktionsrester 3 

Frasortering 3 

Kasseres pga. mistanke om 
fugt/skimmelangreb 

1 

Kasseres pga. risiko for aro-
ma/enzymtab 

1 

 
Det fremgår ikke nærmere af besvarelserne hvilke årsager, der ligger bag ”frasorteringen”. 
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Det skal bemærkes at mistanke om angreb af skimmel, jf. tabel 4, er nævnt som kassationsårsag, og at 
dette ikke helt stemmer overens med oplysningerne i tabel 10, hvor det fremgår, at virksomheder, der 
leverer bi- og restprodukter fra denne kategori, udelukkende har anført ”Fysiske” og ”Andre” som 
overordnede årsager til kassation. 
 
 
Tabel 5. ”Bi- og restprodukter Mælk/Ost” 

Specifikke kassationsårsager 
Antal til-
fælde 

Produktionsrester (valle) 11 

Overskudsproduktion 8 

Holdbarhedsdato, overskredet 3 

Rengøringsmiddel 3 

Højt kimtal 2 

Brændte partikler 1 

 
 
Tabel 6. ”Andre” 

Specifikke kassationsårsager 
Antal til-
fælde 

Produktionsrester  
6 

 
 
 
For at give et mere nuanceret billede er samtlige de specifikke kassationsårsager, som virksomheder-
ne oplyste ved besvarelsen af spørgeskemaet, anført i tabel 7. 



 

 46

Tabel 7. Oversigt over specifikke oplysninger anført under åbne spørgsmål om årsager til kassa-
tion - citeret 
 
 
”Frugt og grøntsager” 
 
Cellerester fra kartofler (kartoffelpulp). 
Frasortering af ærtebælge og ærteskaller / frasortering af løgtoppe og løgskræller. 
Det vil kræve yderligere viden og investering at oprense produktet, så det kan bruges til fødevarer. 
Knækkede, revnede, misdannede, maskinskader m.m. 
Kartofler: deforme, mark/lagergrønne, mekanisk beskadigelse, rodfiltsvamp, skurv, rust mv. 
Kartoffelsygdomme - sortben, skimmel, skurv. 
Misdannede, andre sorter (kartofler), ormeskader osv.  
For store, for små. 
Kasserede kartofler fra butikker. 
 
 
 
”Brød, kager og kasserede råvarer” 
 
Misdannede, knuste kager og produktionsrester, eller kager som ikke overholder E-
mærkningsreglerne. 
Misdannede, fejlfarvede og andre kvalitetsfejl. Ingen produkter med fremmedlegemer i restprodukter 
til dyrefoder. 
Misdannede råvarer eller slutprodukter, produktionssmuld, melstøv m.m.. Produkter med fremmedle-
gemer frasorteret i eks. metaldetektor anvendes IKKE til dyrefoder, men sendes til forbrænding 
Brød der er kommet retur fra kunder pga. alder osv. 
Endeskiver fra skiveskåret rugbrød og misdannede og trykkede brød. 
Overskudsproduktion. Der vil altid være dejrester, som bliver fraskåret, når kagerne stikkes ud. 
Ikke solgte kager, grovbrød og rugbrød fra vores butikker, som kommer hjem efterfølgende dag smi-
des i grisetønden. 
Fejldosering. Overskud ved produktskift. 
Returvarer, fejlproduktion og varer med overskredet holdbarhedsdato (ingen sundhedsskadelige pro-
dukter, kun produkter med afvigende produktkvalitet). 
Returvarer, fejlproduktion, undervægtige slutprodukter, overskudsproduktion, overskydende råvarer, 
for gamle råvarer eller slutprodukter (der ikke udgør nogen). 
Holdbarhedsdato. 
Vi leverer udelukkende: 1) Produktionsrester eller 2) Produkter, der er kvalitetsmæssig uacceptabel. 
f.eks. for mørkbagt, ikke sprød nok og lign. 
Brækage - hvor sække er påkørt eller gået op. 
 
 
 
”Bi- og restprodukter fra mælk/ost” 
 
Brændte partikler. 
Rengøringsmiddel. 
Højt kimtal. 
For gamle produkter, overskudsproduktion. 
Rengøringsmidler. 
Her tænker vi mest på valle, men det er ingen fejlproduktion. 
Gamle råvarer eller holdbarhedsdato. 
1) Valle/ permeat fra flødeostproduktion samt Perlac 14 (opkoncentreret valle) og anvendes til 
standardisering af tørstof.  2) Restprodukt fra produktion af flødeost i forbindelse med opstart/ 
nedlukning samt rengøring / af produktionsanlæg. 
 



 
 

=47

Sekundær valle, opsamling fra vallebakker, centrifugeskud. 
For højt kimtal. 
Overskud fra produktion. 
Produktionsrest i form af valle. 
Produktrester fra tanke/ rørsystemer / overskudsproduktion / holdbarhedsdato / valle fra UF koncen-
trering. 
Overskydende råvare. 
Valle er et biprodukt fra osteproduktionen. 
Kan forekomme. Aldrig sundhedsskadelige fremmedlegemer. 
Oftest højt kim indhold i færdigvarerne. 
Typisk varer over sidste salgsdag. 
Rest produkt fra osteproduktion valle. 
Kun frisk valle. 
Valle restprodukt fra osteproduktion. Vi laver så lidt ost endnu at den kommende aftager ikke er be-
gyndt at aftage (svinemand) har prøvet at bruge det selv til ungdyr, men det fungerer ikke 
Biprodukt fra osteproduktion. 
Ostevalle. 
 
 
”Bi- og restprodukter fra øl” 
 
Spirerødder fra malt samt støv, skaller og små kerner som ikke kan maltes. 
En forsvindende lille del af råvarerne kasseres pga. mistanke om fugt/skimmelangreb - Anslået min-
dre end 0,1 %. Resten kasseres pga. risiko for aroma- og/eller enzymtab (malt) - dog kun omkring 0,5 
%. 
Produktionsrest: Mask. En lille smule afsættes til en lokal bager. Resten afsættes som dyrefoder 
Biprodukt: afrensningsbyg og Spirer. For små kerner i råvaren frasorteres. Bagefter under tilvirkning 
af malt gror denne og danner spirer, som frasorteres (si - proces). 
Brugt malt fra mæskning og humle fra kogning er biprodukter, der ikke anses som menneskeføde 
Mask og gærfløde er uundgåelige biprodukter og ikke affald. 
 
 
”Andre typer” 
 
Når næsten alt sukker er udvundet fra de snittede sukkerroer anvendes snitterne til foderproduktion. 
Råvaren roer efter udtrækning af sukker. 
Vi producerer en koldpresset rapsolie og har en rest pressekage der afhændes til vores lokale DLG. 
Slutprodukter såsom / Fiskehoveder - ben - skind osv. 
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7.2.5 Opbevaring 

 
Virksomhederne blev i spørgeskemaet bedt om at oplyse, om de opbevarer og leverer hvert enkelt bi- 
og restprodukt separat, det vil sige uden sammenblanding med andre eventuelle bi- og restprodukter. 
Fordelingen af besvarelserne fremgår af tabel 8  
 
 
Tabel 8. Opbevaring 

Opbevarering/levering af hvert enkelt biprodukt sepa-
rat (ingen sammenblanding) 

Antal 
svar 

Ja 28 
Nej 14 
Ikke svar 1 
 
28 virksomheder, svarende til over 60 %, oplyste, at de opbevarede og leverede det enkelte biprodukt 
separat. 
 
Også under dette spørgsmål havde virksomhederne mulighed for at supplere med mere specifikke op-
lysninger. Disse fremgår af tabel 9. 
 
 
Tabel 9. Oversigt over specifikke oplysninger anført under åbne spørgsmål om opbevaring  
  
 
Nogle proteinprodukter standardiseres med laktose til bestemt protein indhold. Andre afsættes som 
de er. 
Det leveres i bagte og ubagte produkter. 
Alle produkter bruges sammen afhængigt af produktets art (kager, brød uden kerner, grovbrød eller 
rugbrød). 
Vi har en fast container, der tømmes efter behov og returnerer til vores produktion. 
Har faciliteter til opbevaring i 2 dage. 
Biprodukter opbevares separat, men kan så kun enten leveres ud som rene biprodukter eller blandes i 
forhold til biprodukt og kundens ønske. 
Brødrester blandes, alt andet er separat. 
Til tider bliver de 2 biprodukter blandet, andre gange ikke. De opbevares ikke separat. 
 
 

7.2.6 Håndtering 

 
Figur 10 viser i oversigtsform de emner, der blev spurgt ind til omkring virksomhedernes håndtering 
af bi- og restprodukter, og som havde til formål yderligere at afdække mulige risici at anvendes disse 
som foder. 
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Figur 10. Håndtering  
 
Opgørelsen af de indkomne svar fremgår af det følgende.  
 
 
Tabel 10. Tilsætning 

Tilsætning af ”noget” kemisk til biprodukterne, før afhændelse  
Antal 
svar 

Ja  4 
Nej 38 
Ikke svaret 1 
 
Det fremgår af tabel 10, at hovedparten af virksomhederne ikke tilsætter noget af nogen art inden bi- 
og restprodukterne afhændes. 
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Virksomhederne havde også under dette spørgsmål mulighed for at specificere deres svar. 3 ud af de 
4 virksomheder, som havde svaret ”Ja” til at de tilsætter noget, bidrog med uddybende oplysninger. 
Disse fremgår af tabel 11. 
 
 
Tabel 11. Specifikke oplysninger anført under åbne spørgsmål om eventuel tilsætning af ”noget” 
til bi- og restproduktet inden afhændelse - citeret 
 
Der tilsættes ikke noget til kartoffelpulp, men til protein anvendes syre i forbindelse med udvindin-
gen fra kartoffelsaften. 
Der tilsættes mindre mængder melasse. 
En syreart, hvis aftageren ønsker det pga. holdbarhed. 
 
 
 
Tabel 12. Tilvirkning 

Tilvirkning inden afhændelse 
Antal 
svar 

Presning 3 
Opbevaring 3 
Valle koncentreret 2 
Tørring 2 
Skummes 1 
Pelletering 1 
Ph justeres 1 
Kartofler vaskes 1 
Ej besvaret 32 

 
Umiddelbart kunne det, at spørgsmålet om tilvirkning inden afhænding i 32 tilfælde ikke er besvaret, 
tolkes sådan, at der i disse tilfælde ikke foretages nogen yderligere tilvirkning inden bi- og restpro-
dukterne leveres til foder. Det er dog meget usikkert, om det faktisk forholder sig sådan. 
 
Tabel 13. Forholdsregler 

Specielle forholdsregler i forhold til biprodukter, der afsættes til 
foderbrug, jf. Foderhygiejneforordningen 

Antal 
svar 

Rengøring 22 
Ved opbevaring 19 
I forhold til sporbarhed 11 
Ved transport 9 
Varmebehandling 4 
Overslæb 2 
Behandles som fabrikkens øvrige produkter som går til food 1 

Nej 15 
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I 15 ud af de i alt 83 tilfælde, hvor der var svaret på dette spørgsmål, oplyste virksomhederne, at de 
ikke tager specielle forholdsregler i forhold til reglerne om foderhygiejne2. Årsagerne til dette er 
ukendte. 
 
 
Tabel 14. Sundhedsmæssig betydning 

Forhold af betydning for biprodukternes sundhedsmæssige egen-
skaber (dyr, mennesker) 

Antal 
svar 

Nej 37 

Behandling råvarer med pesticider 4 

Affaldskartofler blandes fra flere afleverede  1 

Opbevares i kølerum 1 
 
I 37 ud af i alt 43 tilfælde mente virksomhederne ikke, at der var nogle forhold ved bi- og restproduk-
terne, der var af sundhedsmæssig betydning for dyr og mennesker. Svarene synes i 2 af tilfældene at 
høre under tidligere spørgsmål om sammenblanding (affaldskartofler) og forholdsregler (opbevaring i 
kølerum). I 4 tilfælde påpegede virksomhederne, at råvarernes behandling med pesticider kan være af 
sundhedsmæssig betydning, når bi- og restprodukterne senere anvendes som foder. 

 

7.2.7 Transport ved afhentning og levering. 

 
Figur 11 viser i oversigtsform de emner, der blev spurgt til omkring transport af bi- og restprodukter. 
Spørgsmålene herunder havde til formål at afdække mønsteret for afhentning og levering, herunder 
hvem der står for transporten, hvem der modtager bi- og restprodukterne, radius for transporten (nær-
område/hele landet), hvor ofte bi- og restprodukterne blev afhændet mv. 
 
 

                                                      
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12.januar 2005 om krav til foderstofhygiejne. 
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Figur 11. Transport 
 
 
 
Opgørelsen af de indkomne besvarelser fremgår i det følgende. 
 
Tabel 15. Hvem forestår transporten 

Hvem står for transporten Antal 
svar 

Leveres til fodervirksomheder 4 

Leveres til mellemhandler 4 

Leveres til bedrift(er) 14 

Afhentes af fodervirksomheder 8 

Afhentes af mellemhandler 6 

Afhentes af bedrift(er) 17 
 
Det fremgår af tabel 15, at det i 22 tilfælde ud af i alt 53 tilfælde (lidt over 40 %) er det virksomhe-
derne, der producerer bi- og restprodukterne, der står for transporten. Ligeledes er det i 17 ud af de i 
alt 53 tilfælde, dvs. knapt en tredjedel af tilfældene, bedrifterne der selv afhenter bi- og restproduk- 
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terne hos den producerende virksomhed. I 10 tilfælde, svarende til lidt under 20 % af tilfældene, er 
det en mellemhandler, der aftager bi- og restprodukterne, og i 12 tilfælde, svarende til lidt over 20 % 
er aftageren en foderstofvirksomhed. Ligesom for bedrifterne foregår transporten til mellemhandlere 
og foderstofvirksomheder, enten ved at de selv står for transporten, eller ved at producentvirksomhe-
den leverer. 
 
 
Tabel 16. Transport - radius 

Hvortil afhændes bi- og restprodukterne Antal 

Nærområde 29 

Hele landet 7 

Landsdel (Fyn, Jylland etc.) 7 

Ikke svaret 2 
 
Det fremgår af tabel 16, at bi- og restprodukterne (29 ud af 45 tilfælde) hovedsageligt afhændes til 
nærområdet, det vil sige inden for en forholdsvis lille radius i forhold til producentvirksomheden. 
 
 
Tabel 17. Transport - hyppighed 

Hvor ofte afhændes biprodukterne Antal 

Dagligt 22 

Ugentligt 10 

Hver fjerde dag 1 

3 gang om ugen 4 

Hver måned 1 

I forhold til mængde 3 

Hver gang vi producerer (bryggerier) 2 
 
Af tabel 17 fremgår det, at bi- og restprodukter i de fleste tilfælde afhændes meget hyppigt, det vil si-
ge dagligt eller ugentligt. 
 

7.2.8 Anvendelse hos slutbruger 

 
Skønt spørgeskemaundersøgelsen stort set udelukkende er gennemført med henblik på at opnå større 
viden om biprodukter, der anvendes til foder, omfatter den dog også et enkelt spørgsmål om eventuel 
anvendelse af bi- og restprodukter til produktion af biobrændstof. 
 
Figur 12 viser, hvorledes de i alt 34 indkomne svar er fordelt på endelig anvendelse hos slutbruger, 
enten som foder eller til produktion af biobrændstof. 
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Figur 12. Anvendelse af bi- og restprodukter som foder eller til produktion af biobrændstof. 
Udarbejdet på baggrund af ialt 34 svar. 

 
Figur 12 viser, at bi- og restprodukterne fra de adspurgte virksomheder hovedsagelig anvendes som 
foder til svin (15 tilfælde) og kvæg (9 tilfælde). Det fremgår også, at bi- og restprodukter i nogle til-
fælde anvendes som foder til får, fjerkræ, selskabsdyr og mink. Hverken selskabsdyr eller mink er 
dog omfattet af dette projekt. 
 
Med hensyn til biobrændstof havde virksomhederne mulighed for at specificere, hvorvidt der var tale 
om, at bi- og restprodukterne gik til produktion af bioethanol, biodiesel eller biogas. De 3 virksomhe-
der, der svarede ”Ja” til at de leverede bi- og restprodukter til produktion af biobrændstof, oplyste al-
le, at der var tale om biogas. 
 

7.2.9 Konklusion på spørgeskemaundersøgelsen mv. 

 
Spørgeskemaundersøgelsen, der havde karakter af en pilotundersøgelse, blev udsendt til en på for-
hånd udvalgt skare af fødevarevirksomheder, i alt 128, som repræsenterede størsteparten af de føde-
vareproducerende engrosvirksomheder, der er registreret til at afsætte bi- og restprodukter til foder-
brug. 42 af de adspurgte virksomheder valgte at deltage, og resultaterne af undersøgelsen kan derfor, 
langt fra, give et fuldstændigt overblik over området. Alligevel indeholder besvarelserne af undersø-
gelsen mange interessante oplysninger, både om de bi- og restprodukter, der er på markedet og om 
deres anvendelse til forskellige formål, herunder især som foder til fødevareproducerende dyr. Desu-
den har undersøgelsen givet en vis indsigt i fødevarevirksomhedernes håndtering af bi- og restproduk-
terne, deres opmærksomhed omkring, hvorvidt bi- og restprodukterne er egnet til foderbrug og de 
forholdsregler, de har truffet i den anledning. 
 
Undersøgelsen giver også et vist indblik i distributionsmønsteret for bi- og restprodukterne fra føde-
varevirksomhed til slutbruger. Umiddelbart ser det ud til, at bi- og restprodukterne oftest distribueres 
direkte til landbrugsbedrifterne, men oplysninger, som projektgruppen i øvrigt har indhentet under fa-
se 2-forløbet, indikerer, at organiseret distribution via få, store mellemhandlere bliver mere og mere 
fremherskende. Projektgruppen foreslår derfor, at der i projektets 3. fase afsættes ressourcer til at se 
nærmere på de forholdsvis få mellemhandlere, der eksisterer i Danmark p.t. 
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Sidst men ikke mindst har gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen givet projektgruppen et vig-
tigt erfaringsgrundlag samt et nyttigt elektronisk redskab, som foder- og fødevaremyndigheder kan 
tage udgangspunkt i ved gennemførelse af mere vidtgående undersøgelse om bi- og restprodukter, der 
anvendes som foder, dette hvad enten disse kommer fra fødevareindustrien eller non-food industrien. 
 
Det skal bemærkes, at projektet sideløbende med spørgeskemaundersøgelsen har rettet henvendelse til 
nogle af de fødevarevirksomheder, som valgte ikke at deltage i undersøgelsen, herunder specielt virk-
somheder fra kartoffelindustrien. Projektet er i den forbindelse blevet opmærksom på, at der til pro-
duktionen af chips anvendes lagerkartofler, der kan være behandlet med pesticidet chlorpropham (spi-
rehæmmer). Da der er tale om overfladebehandling, kan der være risiko for, at bi- og restproduktet 
kartoffelpulp indeholder rester af chlorpropham. På baggrund af resultaterne af analyser fra prøver af 
kartoffelpulp, der velvilligt blev tilsendt projektet fra en chipsfabrik, foreslår projektet, at kartoffel-
pulp videreføres til fase 3 for yderligere undersøgelse. 
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8 Analytiske undersøgelser 
 
Affødt af den begrænsede tilgængelighed af data om specielt forekomst af fareelementer i bi- og rest-
produkter, har projektet indsamlet prøvemateriale til analyse. Analyserne er gennemført af Plantedi-
rektoratets laboratorium.  
 
Disse analysedata indgår, sammen med eksisterende analysedata fra direktoratets foderstofkontrol fra 
1998-2008 og analyseresultater fra den interne kvalitetskontrol hos producentvirksomhederne, som 
beregningsmateriale i såvel kalibreringen af modellen til sammenlignende risikovurdering, som i den 
efterfølgende risikovurdering af udvalgte bi- og restprodukter. 
 

8.1 Prøvetagning 

Projektet har modtaget prøvemateriale fra bioethanolproduktionsanlæg i Tyskland, Sverige og Tjekki-
et. Fra to af disse lokationer er desuden modtaget prøver af råmateriale (korn) samt to slags våd bær-
me (procesmellemtrin i produktionen af bioethanol). Råmateriale, våd bærme og DDGS hidrører dog 
ikke fra samme procesgang (batch). Såvel råmateriale som våd bærme og DDGS anvendes som foder. 
I alt er modtaget 14 prøver. 
 
Der er modtaget og analyseret i alt 6 prøver af citruskvas fra forskellige lokationer i Brasilien samt 
fra USA. Branchen oplyser, at citruskvas anvendt som foder i Danmark stort set udelukkende stam-
mer fra disse to lande. 
 
Der er modtaget og analyseret i alt 9 prøver af glycerol fra Danmark, Tyskland, Tjekkiet og Brasilien. 
Renhedsgraden varierer fra 85 % (’råglycerol’) til 99 % (’ren glycerol’).  
 
Der er modtaget prøver af kartoffelpulp fra industriel anvendelse af lagerkartofler i Danmark. I alt er 
analyseret 8 prøver. 
 

8.2 Analyseplan og resultater 

Tilrettelæggelsen af analyseprogrammet og valget af, hvilke fareelementer der indgår i risikovurde-
ringen, baserer sig på den eksisterende viden i projektgruppen samt på viden indhentet fra eksternt 
ekspertniveau (Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen, producent- og mellemhandlerniveau, international 
videnskabelige publikationer samt internationale databaser). 
 
Følgende har været under overvejelse ved tilrettelæggelsen: 
 

• Mulige anvendte pesticider på råvarerne, herunder lokalt anvendte pesticider i oprindelseslan-
det. 

• Mulig forekomst af mykotoksiner. 
• Mulig forekomst af metalforbindelser (specielt tungmetaller) . 
• Mulige fareelementer forårsaget af procesteknologien, herunder blandt andet som følge af op-

koncentrering fra råvareniveauet til det anvendte restprodukt.  
• Anvendelsesmønster for biproduktet som foder (dyregrupper, fodringspraksis) sammenholdt 

med sandsynligheden for forekomst af et aktuelt fareelement i fødevaren (metabolisme i for-
skellige dyr under hensyntagen til produktion – kød, fisk, mælk, æg). 

• Omfang af eksisterende analysedata (Plantedirektoratet) samt deres direkte anvendelighed i 
projektet. 

 
På denne baggrund er polyaromatiske hydrocarboner (PAH) (eksempelvis hidrørende fra tørring af 
korn eller det anvendte biprodukt) er ikke medtaget i analyseprogrammet eller risikovurderingen, idet  
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stofferne allerede på dyreniveau omdannes og udskilles – dvs. at de ikke overføres til mennesker via 
fødevarer af animalsk oprindelse. Desuden forårsager PAH primært langtidsskader med en sådan la-
tenstid, at manifestation ikke forventes indenfor et produktionsdyrs levetid. Tilsvarende gælder for 
acrylamid. 
 
Dioxin er ikke medtaget i analyseprogrammet, idet der i forbindelse med dioxinhandlingsplanen fore-
ligger omfattende analyseresultater. Desuden ville den høje pris for disse analyser markant begrænse 
mulighederne for at gennemføre andre analyser under hensyntagen til de midler, der er afsat til analy-
seformål i projektet. 
 
For detaljer om de specifikke analyser, herunder hvilke stoffer, der er analyseret for og deres detek-
tionsgrænser henvises til bilag 4. Oplysninger om analysemetoder fremgår af bilag 3. 
 
  

8.2.1 Citruskvas  

De indsamlede prøver af citruskvas er analyseret for udvalgte pesticider efter Plantedirektoratets mul-
timetode suppleret med pesticider specifikke for citrusprodukter, herunder pesticider, som vides an-
vendt i oprindelseslandene (USA og Brasilien). 
 
Analyser af phenoler til overfladebehandling efter høst er ikke medtaget i analyseplanen, da der er til-
strækkeligt datagrundlag i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol af importerede citrusfrugter. 
Desuden antages det, at citruskvas kommer fra afgrøder, som anvendes lokalt og derfor ikke behand-
les som phenoler. 
 
Fødevarestyrelsen har i 1997-2003 fundet 2-phenyl-phenol i 53 af 1347 prøver citrus (Poulsen et al.,  
2005). Det acceptable daglige indtag (ADI) for 2-phenyl-phenol er ændret fra 0,02 i 1998 til 0,4 i 
2005, og prøverne overskrider ikke maksimalgrænseværdien (MRL). 
 
Resultater af de gennemførte analyser kan ses i tabel 8.1. 
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Tabel 8.1. Indhold af pesticidrester over detektionsgrænsen (mg/kg) i 6 prøver af citruskvas 
 

 

M
iddel 

væ
rdi 

L
aveste 

H
øjeste 

E
U

 M
R

L
  

C
itrus 

Oprindelse Prøve-
id 

Analyse Resultat 

BRA 
09-
09317 Azoxystrobin 0,337 

0,29 0,20 0,39 1,00 

BRA 
09-
09318 Azoxystrobin 0,391 

Ukendt 
09-
09319 Azoxystrobin 0,391 

Ukendt 
09-
09320 Azoxystrobin 0,196 

Ukendt 
09-
09321 Azoxystrobin 0,207 

USA 
09-
09324 Azoxystrobin 0,196 

BRA 
09-
09317 Imazalil 0,110 

0,12 0,11 0,13 5,00 

USA 
09-
09324 Imazalil 0,130 

BRA 
09-
09317 Pyraclostrobin 0,100 

0,05 0,03 0,10 1,00 

BRA 
09-
09318 Pyraclostrobin 0,040 

Ukendt 
09-
09319 Pyraclostrobin 0,040 

Ukendt 
09-
09320 Pyraclostrobin 0,030 

Ukendt 
09-
09321 Pyraclostrobin 0,030 

USA 
09-
09324 Pyraclostrobin 0,040 

BRA 
09-
09317 Thiabendazole 0,150 

0,18 0,02 0,37 5,00 
BRA 

09-
09318 Thiabendazole 0,020 

USA 
09-
09324 Thiabendazole 0,370 

 
 
Information om acceptable daglige humane indtag for pesticider er tilgængelige bl.a. fra dokumentet: 
“Status of active substances under EU review” fra DG Sancos hjemmeside: 
http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/evaluation/index_en.htm 
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Pesticid 
ADI  
mg/kg legems-
vægt/dag  

Kilde 

Azoxystrobin 0,1 EU 1998 
Imazalil                 0,03 JMPR 2001 
Pyraclostrobin 0,03 JMPR 2003 
Thiabendazol  0,1 EU 2001  
 
 
Det er analyseret for pesticidrester i 6 prøver af citruskvas ved hjælp af en multimetode, der medtager 
40 pesticider, herunder herbicider, fungicider og insekticider. Metodens pesticider og detektionsgræn-
ser fremgår af bilag 4. Der er fundet stobilurin-fungiciderne azoxystrobin og pyraclostrobin i alle un-
dersøgte citruskvas-prøver. Derudover er der fundet fungicider anvendt postharvest til overfladebe-
handling af citrusfrugter: Imazalil er fundet i 2 prøver fra henholdsvis Brasilien og USA, mens thia-
bendazol3 er fundet i 2 prøver fra Brasilien og 1 prøve fra USA. Der findes ikke maksimalgrænsevær-
dier (MRL) specielt for citruskvas, men de gældende EU-grænseværdier for citrus gælder også forar-
bejdede produkter af rå citrus, herunder citruskvas, fordi EU’s grænseværdier er fastsat for rå afgrø-
der. Ingen af resultaterne er over EUs MRL. Det højeste niveau i forhold til maksimalgrænseværdien 
er en prøve med azoxystrobin på 0,39 mg/kg, hvilket er ca 40 % af MRL. 
 
Det var forventet, jævnfør kap. 7.4.4, at der var pesticidrester i citruskvas, fordi der generelt i citrus 
er fundet mange pesticidrester; f.eks. blev der i 2006 fundet 22 forskellige pesticider og der var ima-
zalil i 47 af 53 undersøgte appelsinprøver på det danske marked (Christensen et al., 2007). Da citrus-
kvas er en forarbejdningsrest af citrusfrugter, kan man forvente en opkoncentrering eller en reduktion 
i pesticid-niveauerne i forhold til rå citrus. Eftersom at hovedparten af pesticiderne bliver påført di-
rekte på frugten enten før eller efter høst, og da citrusskallen virker som barrierelag, vil hovedparten 
af pesticidresterne sidde i skallen. Det er i en svensk undersøgelse vist, at >90 % af pesticidresterne 
var i skallen (Andersen et al., 1998).  På trods af denne formodede opkoncentrering er der ikke fundet 
niveauer af pesticider i de 6 prøver over MRL. 
 
Forarbejdning af citrus til citruskvas kan medføre en reduktion af pesticidindholdet, f.eks. ved enzy-
matisk eller termisk nedbrydning af de lettest nedbrydelige pesticider. Det ses ofte, at f.eks. forarbej-
dede produkter som vin, marmelade, tomatsaucer etc. Har lavere pesticidindhold end deres udgangs-
råvarer på grund af nedbrydning af pesticider under forarbejdning, f.eks. blev der i EU’s moniterings-
program fundet pesticidrester i 23 % af 704 prøver appelsinjuice, mens der blev fundet pesticidrester i 
78 % af 2.144 prøver appelsiner (Granby et al., 2008).       
 
Selvom en vis nedbrydning af pesticider er forventeligt under forarbejdning af citruskvas fra citrus, er 
det alligevel overraskende, at der ikke er fundet nogle phosphorholdige insekticider i citruskvas. Bl.a. 
refererer en brasiliansk undersøgelse (flere af citrusprøverne var fra Brasilien), at de højeste bidrag 
fra pesticidindtaget kom fra phosphorpesticider (Calda et al., 2008), og de afgrøder og pesticidkom-
binationer der bidrog mest til det daglige indtag, var for citrus dicofol (89 % fra citrus), ethion (39 % 
fra citrus), methidation (99 % fra citrus), og dimethoat (73 % fra citrus).  
 
I det danske moniteringsprogram fra 1998-2003 blev blandt mange pesticidrester bl.a. fundet imazalil 
i 910 af 1.210 citrus, methidathion i 268 af 1210 citrus, malathion i 128 af 1.210 citrus og ethion i 60 
af 1.210 citrus. Selvom de udtagne 6 prøver i projektet på ingen måde er repræsentative, peger resul-
taterne på behov for et større prøvemateriale med henblik på at verificere hvorvidt phosphorpestici-
derne reduceres under forarbejdning af citrus til citruskvas. 
   
 

                                                      
3 Thiabendazol er på Miljøstyrelsens liste over pesticider, som er omfattet af anvendelsesforbud i Danmark grundet stof-
fets miljømæssige egenskaber. 
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8.2.2 Biprodukter fra produktion af bioethanol 

 
Følgende analyser blev gennemført: 
 

• Mykotoksiner inkl. ochratoxin A 
• Pesticider 
• Metaller: arsen, cadmium, kobolt, chrom, kobber, molybdæn, mangan, nikkel, bly, vanadium, 

zink, kviksølv 
 
Antibiotika er ikke medtaget i analyseplanen: Det vurderes, at sandsynligheden for deres anvendelse i 
EU-lande er lav. Det vurderes endvidere, at der har været - og fortsat er - fokus fra EU’s side på 3. 
Landes anvendelse af antibiotika i forbindelse med produktion af bioethanol og efterfølgende afsæt-
ning af DDGS som foder. Det vurderes at have den konsekvens, at DDGS importeret til fællesskabet 
sandsynligvis ikke vil indeholde rester af antibiotika. Dette er ligeledes begrundet i, at DDGS impor-
teres direkte fra producentniveau (ikke som blandingsprodukt fra forskellige kilder).  
 
Tabel 8.2. Resultater af analyser for mykotoksiner, pesticider og metaller i biprodukter fra 
bioethanolproduktion 
Fra Tjekkiet (både råvaren korn og de tørrede restprodukter DGS (Distillers Grain with solubles) og 

DDGS (Dried Distillers Grain with solubles). 

Tjekkiet 
Råvare  
(korn) 

DGS (våd)  DDGS (tør)  Højeste tilladte 
konc. 

Prøve 
Resultat 
(RV10) 

Resultat  
(RV11) 

Resultat 
(RV12) 

  

          

Mykotoksiner (ppb)         

Beauvericin          

Deoxynivalenol 1.595 372 198 8.000 

Enniatin B  331   197   

Ochratoxin 1,6 6,5 7,3 250 
Pesticider (ppm)         
Chlormequat 0,06 0,34 0,26 2 
Metalforbindelser 
(ppm)     

    

Total bly (Pb)   1,44   10 

Total cadmium (Cd) 0,12 0,19 0,17 1 

Total chrom (Cr) 2,4 1,8 2,3   

Total kobber (Cu) 4,2 18 10 15;25 

Total mangan (Mn) 20 65 80 150 

Total molybdæn (Mo)   1,2 1,3   

Total nikkel (Ni) 3,1 2,3     

Total zink (Zn) 26 80 61 150 
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Tabel 8.3. Resultater af analyser for mykotoksiner, pesticider og metaller i biprodukter fra 
bioethanolproduktion 
Fra Sverige (både råvaren korn og de tørrede restprodukter DGS (Distillers Grain with solubles) og 

DDGS (Dried Distillers Grain with solubles). 

Sverige 
Råvare  
(korn) 

DGS (våd) 
’Vådkage’ 

DGS (våd) 
’Sirup’ 

DDGS (tør)  Højeste 
tilladte 
konc. 

Analyse 
Resultat 
(RV6) 

Resultat  
(RV8 + 
RV14) 

Resultat  
(RV9 + 
RV13) 

Resultat 
(RV7) 

  

            

Mykotoksiner (ppb)           

Beauvericin    20,3       

Deoxynivalenol 282 116 241 92 8.000 

Enniatin B  1.686 1.808   1.214   

Ochratoxin     0,95 2,29 250 
Pesticider (ppm)           

Chlormequat   0,08 0,16 0,09 2 
Metalforbindelser 
(ppm)     

      

Total bly (Pb)     2,3   10 

Total cadmium (Cd)   0,23 0,28 0,17 1 

Total chrom (Cr) 1,0 4,0   2,3   
Total kobber (Cu) 6 16 12 13 15;25 
Total mangan (Mn) 24 27 82 53 150 
Total molybdæn (Mo)   2,2   1,5   
Total nikkel (Ni)   2,6       

Total zink (Zn) 28 52 76 62 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 62

Tabel 8.4. Resultater af analyser for mykotoksiner, pesticider og metaller i DDGS (Dried Distil-
lers Grain with solubles) restprodukter fra bioethanolproduktion (diverse) 

Samtlige lokatio-
ner 

DDGS 
(tør)  

DDGS 
(tør)  

DDGS 
(tør)  

DDGS 
(tør)  

DDGS 
(tør)  

DDGS 
(tør)  

DDGS 
(tør)  

M
iddel 

væ
rdi 

L
aveste 

H
øjeste 

højeste til-
ladte   

Analyse Resultat 
(RV1) 

Resultat 
(RV2) 

Resultat  
(RV3) 

Resultat  
(RV4) 

Resultat 
(RV5) 

Resultat 
(RV7) 

Resul-
tat 
(RV12) 

  DE SE SE ? ? SE CZ       

Mykotoksiner 
(ppb) 

  
  

                  

Beauvericin                        

Deoxynivalenol 440 107 96 572 550 92 198 293 92 572 8000 

Enniatin B    1609 1830 136,6 123,2 1214 197,3 852 123 
183
0   

Ochratoxin   0,68 0,52 0,51 0,55 2,29 7,27 2,0 0,5 7,3 250 

Pesticider (ppm) 
    

    
              

Chlormequat           0,09 0,26 0,2 0,1 0,3 2 
Metalforbindel-
ser (ppm) 

  

    
                

Total bly      0,77         0,8 0,8 0,8 10 
Total cadmium    0,16 0,17   0,17 0,17 0,17 0,2 0,2 0,2 1 
Total chrom    5,1 7,9 1,1 2,3 2,3 2,3 3,5 1,1 7,9   

Total kobber  7,4 14,2 12,8 8,9 9,9 12,6 10,3 11 7 14 
15; 
25 

Total mangan  48 48 37 50 49 53 80 52 37 80 150 
Total molybdæn    1,8 2,0   1,5 1,5 1,3 1,6 1,3 2,0   
Total nikkel    3,2 4,5         3,9 3,2 4,5   

Total zink  60 62 56 56 63 62 61 60 56 63 150 
 
Der er fundet fire svampetoksiner ved analyse af bioethanol restprodukter ved en multimetode: Beau-
vericin, deoxynivalenol, enniatin B og ochratoxin A.  
 
Ochratoxin A er en lager-svampetoksin, der kan dannes i korn, som har et højt vandindhold eller er 
blevet lagret under fugtige betingelser. Niveauerne i de undersøgte prøver er relativt lave, d.v.s. mak-
simalt 7 µ g/kg, hvor grænseværdien er på 250 µ g/kg. 
 
Deoxynivalenol (DON) dannes ud fra Fusarium svampe, der er marksvampe, som hyppigt findes i 
kornafgrøder over hele Europa (Hazel and Patel, 2004). Deoxynivalenol er relativt varmestabilt, f.eks. 
ved 120º C, og moderat stabilt ved 180ºC. Det er stabilt under svagt sure betingelser, men ustabilt i 
base(Hazel and Patel, 2004). Det højeste indhold blev fundet i rå korn fra Tjekkiet, 1595 µg/kg DON, 
hvor det højest tilladte indhold er 8000 µg/kg. Indholdet i råvaren var højere end indholdene i rest-
produkterne fra bioethanolproduktionen, jf. dog afsnit 8.1 om prøvematerialet. 
 
Enniatin B findes ligeledes i Fusarium svampe og var i en norsk undersøgelse den svampegift, der 
havde den højeste prevalens (100 %), og den højeste koncentration i den refererede undersøgelse på 
5.800 µg/kg var det højeste indhold ud af 80 prøver hvede (Uhlig et al., 2006). Beauvericin blev kun 
fundet sporadisk i byg og hvede. Enniatin B blev fundet i forbindelse med infektion med svampen Fu-
sarium avenaceum/arthrosporioides, mens Beauvericin havde forbindelse til infektion med Fusarium 
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 poae. De nævnte svampetoksiner dannes let i tempereret klima som det skandinaviske.  
 
I de analyserede restprodukter fra bioethanolproduktion er der bl.a. fundet Enniatin B i koncentratio-
ner på 1.808 µ g/kg i våde DGS fra Sverige, 1.686 µg/kg i rå korn fra Sverige og 331 µg/kg i rå korn 
fra Tjekkiet. De eneste indhold af beauvericin er fundet i vådkage DGS fra Sverige (20 µg/kg). Der 
findes ikke grænseværdier for de nævnte svampetoksiner, men de har toksikologisk bevågenhed pga 
deres toksiske egenskaber overfor flere pattedyrs-cellelinier. Dog mangler der egentlige toksikologi-
ske risikovurderinger af stofferne (Uhlig et al., 2006).  
 
Der blev fundet pesticidet chlormequat, som er et stråforkortningsmiddel (også kaldet en vækstregula-
tor) i råkorn fra Tjekkiet, samt i de våde og tørre rester fra bioethanolproduktionen, mest i produkter-
ne fra Tjekkiet. Det ser ud til, ud fra stikprøverne, at der sker en opkoncentrering af chlormequat fra 
råvaren til restproduktet efter bioethanoldestillation, fra 0,06 mg/kg i kornet til 0,34 henholdsvis 0,26 
mg/kg i DGS og DDGS. Chlormequat vil typisk findes i kliddelen af kornet, som der også forventes 
at være mest tilbage af efter bioethanol destillation, og da chlormequat samtidig er langsomt nedbry-
deligt, vil der ske en opkoncentrering under processen. Maksimalgrænseværdien for chlormequat er 2 
mg/kg, og alle prøver er væsentligt under dette niveau. Der blev ikke fundet andre af de i bilag 1 un-
dersøgte pesticider i biprodukter fra bioethanolproduktionen. 
 
Det kan ikke udelukkes, at andre farelelementer vil kunne opkoncenteres på tilsvarende vis, f.eks. 
miljøforureninger eller pesticider. Eksempelvis vil biprodukter fra produktionen af bioethanol i 3. 
Lande, bl.a. Canada og USA, teoretisk set kunne indeholde opkoncentrerede rester af pesticider, som 
ikke er godkendt i EU. 
 
Indholdene af metaller er generelt under grænseværdierne. For kobber, der lovgivningsmæssigt be-
handles som tilsætningsstof, er det tilladte maksimalindhold i fuldfoder 25 mg/kg for svinefoder og 
15 for mælkeproducerende køer. De højest fundne kobberniveauer er 18 og 16 mg/kg i våde DGS fra 
henholdsvis Tjekkiet og Sverige, hvilket er over det tilladte, hvis produktet bruges uopblandet til svi-
nefoder. Stikprøverne for metalindhold i råvarer og DGS/DDGS indikerer en vis opkoncentrering, li-
gesom det er tilfældet for mykotoksiner og chlormequat. 
 

8.2.3 Biprodukter fra produktion af biodiesel 

 
Følgende analyser blev gennemført: 
 

• Metaller: arsen, cadmium, kobolt, chrom, kobber, molybdæn, mangan, nikkel, bly, vanadium, 
zink, kviksølv. 

• Visse chlorerede (persistente) pesticider. 
 
Analyser for indhold af methanol samt methylestre er ikke medtaget i analyseplanen, da dette som 
standard kontrolleres af producentvirksomheden som dokumentation for kvaliteten af råglycerol og 
dens anvendelighed til foderformål. Projektet har med henblik på den senere risikovurdering indsam-
let analysedata fra producentniveauet. Disse analysedata viser et methanolindhold under den gælden-
de tyske grænseværdi på 1 %. 
 
Resultater af de gennemførte analyser kan ses i tabel 8.5. 
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Tabel 8.5. Resultater af analyser for metaller i 9 prøver af glycerol fra biodieselproduktion 
(mg/kg)  
Middelværdien er beregnet ud fra prøver med fund højere end detektionsgrænsen. 

GLYCEROL  
Prøveid 

Oprin-
delse 

Prøve-id Analyse Resultat 
Middel 
værdi 

Laveste Højeste 

Højst 
tilladt 
indhold 
(ppm)* 

RV20 ? 09-09312 Total bly (Pb) 1,66 
1,61 1,55 1,66 10,00 

RV23 CZ 09-09316 Total bly (Pb) 1,55 

RV16 DE 09-09308 
Total cadmium 
(Cd) 0,14 

0,15 0,11 0,22 1,00 
RV18 BRA 09-09310 

Total cadmium 
(Cd) 0,11 

RV20 ? 09-09312 
Total cadmium 
(Cd) 0,12 

RV23 CZ 09-09316 
Total cadmium 
(Cd) 0,22 

RV22 CZ 09-09313 Total chrom (Cr) 12,00 
6,76 1,51 12,00   

RV23 CZ 09-09316 Total chrom (Cr) 1,51 

RV17 DE 09-09309 
Total kobber 
(Cu) 3,49 3,49 3,49 3,49 

  

RV15 DE 09-09307 
Total mangan 
(Mn) 0,80 

1,09 0,48 3,51 150  

RV16 DE 09-09308 
Total mangan 
(Mn) 1,82 

RV17 DE 09-09309 
Total mangan 
(Mn) 0,48 

RV18 BRA 09-09310 
Total mangan 
(Mn) 0,67 

RV19 ? 09-09311 
Total mangan 
(Mn) 0,52 

RV20 ? 09-09312 
Total mangan 
(Mn) 0,62 

RV22 CZ 09-09313 
Total mangan 
(Mn) 3,51 

RV23 CZ 09-09316 
Total mangan 
(Mn) 0,73 

RV24 DK 09-09360 
Total mangan 
(Mn) 0,68 

RV22 CZ 09-09313 
Total molybdæn 
(Mo) 1,18 1,18 1,18 1,18 

  

RV22 CZ 09-09313 Total nikkel (Ni) 6,43 
5,78 5,12 6,43   

RV23 CZ 09-09316 Total nikkel (Ni) 5,12 

RV22 CZ 09-09313 Total zink (Zn) 16,80        150 
*Højst tilladte indhold er fast for fuldfoder med et indhold af 12 % vand. 
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Resultaterne for indhold af bly og cadmium i glycerol er under de fastsatte grænseværdier. Som be-
skrevet under resultater af kartoffelbiprodukt er det tolerable ugentlige indtag (TWI) for cadmium pr. 
marts 2009 nedsat fra 7 µ g/kg legemesvægt/uge til 2,5 µg/kg legemesvægt/uge. Det er muligt, at det 
fremover vil medføre et fald i grænseværdierne for fødevarer og foder. 
 

8.2.4 Kartoffelpulp fra industrielt lagrede kartofler 

 
Følgende analyser er gennemført: 
 

• Pesticider: Plantedirektoratets multimetode suppleret med relevante pesticider. 
• Metaller: arsen, cadmium, kobolt, chrom, kobber, molybdæn, mangan, nikkel, bly, vanadium, 

zink. 
• Fluorid 

 
Solaniner er ikke medtaget, da disse som standard kontrolleres af producentvirksomheden som doku-
mentation for kvaliteten af kartoffelpulp og dens anvendelighed til foderformål. Projektet har med 
henblik på den senere risikovurdering indsamlet analysedata fra producentniveauet. Resultater af de 
gennemførte analyser kan ses i tabel 8.6-8.7. 
 
Tabel 8.6. Resultater af fluoranalyser af kartoffel- 
pulp fra industrielt lagrede kartofler 

prøve:   Fluor mg/kg 

Tilladt stør-
steindhold* 
mg/kg 

09-09326 kartoffelpulp  0,50   
09-09328 kartoffelpulp  1,5   
09-09329 kartoffelpulp  1,4   
09-09330 kartoffelpulp  1,3  150 
09-09331 kartoffelpulp  1,6   
09-09332 kartoffelpulp  1,4   
09-09333 kartoffelpulp  1,6   

09-09334 kartoffelpulp  1,4   
*Højst tilladte indhold er fast for fuldfoder med et indhold af 12 % vand. 
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Tabel 8.7. Resultater af analyser af pesticider og metaller i kartoffelpulp fra industrielt lagrede 
kartofler (mg/kg)  

  Chlorpropham Bly* Cadmium*  Chrom  Kobber*  Mangan*  Nikkel 
Maksimalt 
tilladt      
indhold 0,05 10 1 - 15(køer)  150 
09-09326 

> 10 ppm 
 
 
 

0,83 0,1 2,15 5,48 7,69   
09-09328 0,145 4,64 5,77 11,7 5,52 
09-09329 0,815 0,195 12,3 6,73 9,36 12,2 
09-09330 0,125 1,1 4,96 6,14   
09-09331 2,59 4,75 7,7   
09-09332 4,74 7,09   
09-09333 2,57 4,99 7,47 3,08 

09-09334 1,02 0,155 1,1 6,03 6,93   
*Højst tilladte indhold er fast for fuldfoder med et indhold af 12 % vand. 
 
Resultaterne viser et indhold af fluor, som er væsentlig under maksimalgrænseværdien på 150 mg/kg. 
Også for indholdet af metaller er det relativt lavt sammenlignet med maksimalgrænseværdien. 
Chlorpropham bliver brugt som efterbehandlings (”post harvest”)-middel til at forhindre spiring af 
kartofler, der skal ligge på lager, før de tages i anvendelse til industriel anvendelse.  Prøverne er ud-
taget i slutningen af lagringssæsonen i maj måned, hvor indholdet af chlorpropham er relativt højt i 
forhold til i nyere kartofler, som ikke kræver lige så meget behandling. De fundne niveauer er høje, 
hvilket bl.a. kan forklares ved at grænseværdien er sat for råvaren, dvs. den hele kartoffel, mens kar-
toffelskrællerne er restproduktet, hvor det meste chlorpropham forventes at være. Biproduktet bruges 
som kvæg eller svinefoder. 
 
Cadmium er en forurening, hvor det humane indtag relativt højt i forhold til det tolerable ugentlige 
indtag (TWI). I marts 2009 har EFSA sænket det anbefalede ugentlige indtag (TWI) fra 7 µ g/kg le-
gemsvægt/uge til 2,5 µ g/kg legemsvægt/uge. Det gennemsnitlige totale indtag af cadmium var for 
voksne danskere i perioden 10 µg/dag og 95 % percentilen 17 µg/day. For en person på 60 kg giver 
det et ugentligt indtag på henholdsvis 1,2 µ g/kg legemsvægt/uge (~50 % TWI) og 2.0 µg/kg legems-
vægt/uge (~80 % TWI) (Fromberg et al., 2005. Food monitoring in DK 1998-2003)  
 
De største fødevarekilder til cadmium er korn, grøntsager inklusiv kartofler, drikkevarer og animalske 
produkter.  
 
Cadmiumindtaget for kalve på 350 kg, med 60 % kød, der får 7 kg foder pr. dag, hvoraf kartoffel-
skræller udgør 20 procent, indtager pr. uge ~ 10 kg kartoffelskræller med et cadmiumindhold ~ 0,2 
mg/kg, dvs. det ugentlige indtag er 2 mg cadmium eller 7 µ g/kg legemsvægt (TWI for mennesker 2,5 
µg/kg legemsvægt/uge). Ved slagtning efter 2 år vil indholdet, forudsat at cadmium er optaget fuldt 
ud i dyret og ikke udskilles igen, være 208 mg i 210 kg = 1 mg/kg kød. Dette er væsentligt over 
grænseværdien på 0,05 mg/kg kød.  
 
Tilsvarende vil slagtesvin på 120 dage, med en vægt på 80 kg (60 % kød), indtage 2,6 kg foder pr. 
dag med 20 % kartoffelskræller, dvs. indtaget pr. uge er 3,6 kg kartoffelskræller med 0,2 mg/kg= 0,72 
mg cadmium eller 9 µg/kg legemesvægt. Ved slagtning efter 120 dage ~ 17 uger vil indholdet forud-
sat at cadmium optaget fuldt ud i dyret og ikke udskilles igen være 12 mg i 48 kg = 0,25 mg/kg kød. 
Dette er væsentligt over grænseværdien på 0,05 mg/kg kød.  
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Eksempler på maksimalgrænseværdier for cadmium: 
 

− Kød, af svin, okse, får, fjerkræ      0,05 mg/kg 
− Lever af svin, okse, får, fjerkræ      0,50 mg/kg 
− Nyre af svin, okse, får, fjerkræ        1,00 mg/kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.1. Indhold af cadmium i kartofler overvåget i perioden 1983-2003. 
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9 Sammenlignende risikovurdering 
 

9.1 Opsamling på cases 

 
Det har ikke i projektforløbet været muligt at udvikle en generel model til sammenlignende risikovur-
dering af biprodukter, er der opstillet et antal cases baseret på udvalgte biprodukter, der ved bereg-
ning og vurdering kan illustrere, hvilken risiko for mennesker og (om muligt) for dyr, der kan være 
forbundet med foderanvendelsen af disse produkter.  
 
På baggrund af viden fra projektets fase 1 samt efterfølgende vurderinger af, hvor stor en risiko de 
enkelte biprodukter udgør, både nu og på sigt, er der udvalgt tre typer af biprodukter som cases. Det 
drejer sig om følgende biprodukter: Citruskvas, hvede kornbærme (DDGS) fra produktion af bioetha-
nol samt fiskemel. For hvert af disse biprodukter er relevante fareelementer (forureninger/uønskede 
stoffer) udvalgt som beregningsgrundlag. 
 
Da tilgængelige data om især forekomst af fareelementer i bi- og restprodukter via åbne kilder er be-
grænset og svært tilgængeligt, har projektet indsamlet prøvemateriale til analyse i Plantedirektoratets 
laboratorium, ligesom eksisterende analysedata fra direktoratets foderstofkontrol fra 1998-2008 ind-
går som beregningsmateriale. Der er desuden indsamlet analyseresultater fra den interne kvalitetskon-
trol hos producentvirksomhederne. 
 

9.2 Case – modellen 

 
Modellen er baseret på følgende parametre: 
 
1. Indtagelse af foder – daglig foderration (den mængde foder som dyret indtager dagligt). 
2. Biproduktindtagelse – andelen af biproduktet i den daglige foderration. 
3. Indtagelsesperiode. 
4. Koncentration af udvalgte forureninger/uønskede stoffer i biproduktet. 
5. Dyrets vægt. 
6. Vægten af relevante organer/væv, fx mængden af kød og produktion af mælk i dyret pr. dag. 

 
Data fra punkt 1-5 danner baggrund for estimering af dyres eksponering til den pågældende forure-
ning, mens data fra punkt 6 anvendes ved eksponering af mennesker for en forurening ved konsum af 
kød/mælk fra dyr fodret med det pågældende biprodukt. 
 
For at estimere i hvilken grad dyr eksponeres for forureninger/uønskede stoffer, er opstillet tænkte 
foderrationer indeholdende de valgte biprodukter. Foderrationerne er opstillet i samarbejde med Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. 
 
For hver af dyregrupperne slagtekalve, slagtesvin, fjerkræ (slagtekyllinger) og malkekøer er opstillet 
henholdsvis en typisk ration og en ration med et højest tænkeligt indhold af biproduktet (”worst ca-
se”). Rationerne med højt indhold er tænkte eksempler, der skal forsøge at tage højde for, at ekspone-
ringen af en forurening i et biprodukt kan øges væsentlig, hvis f.eks. priserne på markedet ændres.  
 
I mangel af sikre data vedrørende optagelse, omsætning og udskillelse er – som beregningsgrundlag – 
valgt 100 % optagelse og ingen udskillelse eller omsætning på dyreniveau. 
 
Vurderingen afdækker de risici for dyr og mennesker, der kan være forbundet med dyrenes indtagelse 
af det pågældende biprodukt set på baggrund af biproduktets indhold af fareelementer (svampegifte, 
pesticider m.m.). Risikovurderingen muliggør overvejelser og vurderinger, der kan nedsætte risikoen 
ved anvendelse af produktet, og der kan opstilles mulige tiltag, som kan finde praktisk anvendelse. 
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9.3 Grundlag for risikovurdering af de 3 cases  

 
Projektet har modtaget prøvemateriale fra bioethanolproduktionsanlæg i hhv. Tyskland, Sverige og 
Tjekkiet samt prøvemateriale af citruskvas fra Brasilien og USA, hvorfra den overvejende del af an-
vendt citruskvas i Danmark stammer. 
 
Tilrettelæggelsen af et analyseprogram såvel som valget af, hvilke fareelementer der indgår i risiko-
vurderingen, baserer sig på den eksisterende viden i projektgruppen som sådan samt indhentet viden.  
Følgende har været under overvejelse: 
 
• Muligt anvendte pesticider for råvarerne, herunder opkoncentrering fra råvareniveauet til det an-

vendte restprodukt. 
• Mulig forekomst af mykotoksiner, herunder opkoncentrering fra råvareniveauet til det anvendte 

restprodukt. 
• Mulig forekomst af metalforbindelser (specielt tungmetaller). 
• Mulige fareelementer forårsaget af procesteknologien. 
• Anvendelsesmønster for restproduktet som dyrefoder (dyregrupper, fodringspraksis) sammen-

holdt med sandsynligheden for forekomst i fødevaren (metabolisme på dyreniveau). 
 

9.3.1 Case 1 – Citruskvas/pesticider (se bilag 6) 

 
De indsamlede prøver af citruskvas analyseres for følgende pesticider:  
 

• Fra multimetode – se bilag 3 og 4. 
• Chlorpyriphos, chlorpyriphos, imazalil, malathion thiabendazol, diuron, prothiophos, ethion, 

fenitrothion, methidathion, dimethoat. 
 
Disse data sammen med øvrige analysedata og indsamlet viden om forekomst af pesticider i citrus-
kvas indgår i vurderingen af eksponeringen hidrørende fra anvendelse af citruskvas i foder. Beregnin-
gerne omfatter følgende dyregrupper: Slagtekalve, slagtesvin, fjerkræ og malkekøer. 
  
Bemærk:  
Der er i denne beregning anvendt husdyrdata fra anden kilde (Fødevareinstituttets regneark baseret på 
EU guidance for pesticide residues; Appendix G. Livestock feeding studies) til bestemmelse af ne-
denstående, så der kan være forskel i beregningsgrundlaget for denne case. 
 
Det skal desuden bemærkes, at den specielle lugt og smag kan begrænse anvendelsen af citruskvas i 
forhold til, hvad dyret vil æde.  
 
 
Slagtekalve  
For slagtekalve er beregningen gennemført for perioden fra kalven vejer 300 kg til den vejer 450 kg 
svarende til en alder på 8 til 12 måneder. Perioden er valgt ud fra en antagelse om, at kalve skal være 
over 100-150 kg, før citruskvas i praksis vil blive anvendt i foderet. I rationerne er der taget udgangs-
punkt i, at alle ingredienser (minus byghalm) blandes til en kraftfoderblanding, der udfodres til kal-
vene ad libitum. Den sandsynlige mængde byghalm (strukturfoder), som sådanne kalve vil æde, er 
lagt til i den samlede foderoptagelse. Slagtekalve slagtes typisk ved ca. 380 kg og ungtyre ved ca. 450 
kg. Den typiske ration indeholder 4-5 % citruskvas og det højest tænkelige indhold af citruskvas er 
sat til 22-23 %.  
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Slagtekalve (foderration med et typisk indhold) 
Alder, mdr. 7,9 til 9,9 9,2 til 10,5 10,5 til 12 
Vægt, kg 300-350 350-400 400-450 

 
 Daglig mængde Daglig mængde Daglig mængde 
Foderblanding 7,01 kg 7,35 kg 7,90 kg 
Citruskvas 0,3 kg 0,3 kg 0,4 kg 
Citruskvas i %  
af daglig ration 

 
4 

 
4 

 
5 

 
Slagtekalve (worst case) 
Alder, mdr. 7,9 til 9,9 9,2 til 10,5 10,5 til 12 
Vægt, kg 300-350 350-400 400-450 

 
 Daglig mængde Daglig mængde Daglig mængde 
Foderblanding, kg 6,80 7,30 7,7 
Citruskvas, kg 1,5 1,7 1,8 
Citruskvas i %  
af daglig ration 

 
22 

 
23 

 
23 

 
 
Slagtesvin 
For slagtesvin regnes på den sidste periode inden slagtning fra 40 kg til ca. 107 kg svarende til alde-
ren fra 70 til 150 dage. Det daglige foderindtag er taget fra Dansk Svineproduktions tabel med vejle-
dende foderstyrker (Petersen, 2008).  Hvis der er tale om et stof, der ikke ophobes, regnes der kun på 
den sidste periode, hvor foderindtaget er stabilt. I den første periode er foderindtaget en gennemsnits-
værdi. Den typiske ration indeholder 5 % citruskvas, og det højest tænkelige indhold af citruskvas er 
mellem sat til 20 %. 
 
Slagtesvin (ration med et typisk indhold) 
Alder, dage 70-105 112-147 
Vægt, kg 40-75 75-107 
 Daglig mængde Daglig mængde 
Foderblanding 2,09 kg (2,3 FE) 2,57 kg (2,82 FE) 
Citruskvas 0,10 kg 0,13 kg 
Citruskvas i %  
af daglig ration 

 
5 

 
5 

 
Slagtesvin (worst case)  
Alder, dage 70-105 112-147 
Vægt, kg 40-75 75-107 
 Daglig mængde Daglig mængde 
Foderblanding 2,09 kg (2,3 FE) 2,57 kg (2,82 FE) 
Citruskvas 0,42 kg 0,51 kg 
Citruskvas i %  
af daglig ration 

 
20 

 
20 

 
 
Fjerkræ – slagtekyllinger  
Ved fodring af slagtekyllinger er det praksis i dag, at der gives et fuldfoder, der er sammensat under 
hensyntagen til en stigende tilsætning af hel hvede gennem produktionsperioden på 0-37 dage. Der 
regnes på 7 dages perioder og de angivne %-tal for hvedetilsætning er den sidste dag per periode. 
Praksis er, at mængden af hel hvede øges dagligt fra ca. 14 dages alderen. I tabellerne er yderpunk- 
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terne bragt som eksempler. På denne baggrund har fuldfoderet et højere proteinindhold end et fuldfo-
der, der skal fodres uden hvedetilsætning, idet hveden primært er en energikilde. Det samme gør sig 
gældende for andre næringsstoffer, hvilket der er taget højde for ved foderformuleringerne.  
 
Der er her valgt ét hvedeprogram, men der bruges i praksis flere forskellige. Der slagtes normalt ved 
37-dages alderen. De første 7 dage indgår ingen biprodukter, da det ikke kan anbefales at fodre små 
kyllinger med biprodukter grundet det høje fiberindhold.  
 
Det skal nævnes, at citruskvas har et meget lavere proteinindhold end kornbærme og mindst lige så 
meget fiber. Ved brug af store mængder citruskvas skal der til slagtekyllingefoder tilsættes større 
mængder af andre proteinkilder (eksempelvis sojaskrå) samt ekstra aminosyrer, hvilket forøger prisen 
på fuldfoderet.  
 
I praksis vil man ikke starte med 20 % tilsætning af hvede allerede fra 7-dages alderen, derfor regnes 
den højest tænkelige ration med en stigende andel gennem vækstperioden 
 
Slagtekyllinger (ration med 5 %)  
Alder, dage 7-14 dage 14-21dage 21-28 dage 28-37 dage 
Vægt, g 180-450 450-900 900-1.450 1.450-2.200 
 Foder/kylling/dag Foder/kylling/dag Foder/kylling/dag Foder/kylling/dag 
Fuldfoder+hvede1  70 g 110 g 150 g 200 g 
Hvedetildeling, % 5 15 20 26 
Citruskvas 3,5 g 5,5 g 7,5 g 10,0 g 
Citruskvas i %  
af daglig ration 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

1der tilsættes stigende mængder hvede til fuldfoderet gennem produktionsperioden 
 
Slagtekyllinger (worst case)  
Alder, dage 7-14 dage 14-21dage 21-28 dage 28-37 dage 
Vægt, g 180-450 450-900 900-1.450 1.450-2.200 
 Foder per dag (g) Foder per dag (g) Foder per dag (g) Foder per dag (g) 
Fuldfoder+hvede1  70 g 110 g 150 g 200 g 
Hvedetildeling, % 5 15 20 26 
Citruskvas 3,3 g 5,5 g 15,0 g 30,0 g 
Citruskvas i %  
af daglig ration 

 
5 

 
5 

 
10 

 
15 

1der tilsættes stigende mængder hvede til fuldfoderet gennem produktionsperioden 
 
 
Malkekøer 
For malkekøer er beregningerne foretaget på sort dansk malkerace (SDM-dyr) med en gennemsnits-
vægt på 600 kg. Der er regnet på en periode på 1 måned. Her skal det estimeres, hvor meget der går i 
mælken. I rationerne er der en nogenlunde ligelig fordeling af kløvergræs og majensilage. Pga. af det 
høje vandindhold i ensilagen svarer disse rationer til, at henholdsvis 5 % og 25 % procent af tørstof-
indholdet i rationerne er citruskvas. 
 
Malkekøer (foderration med typisk indhold) 
Vægt, kg 600 
 Daglig mængde 
Foderblanding 46,42 kg 
Citruskvas 1,14 kg 
Citruskvas i %  
af daglig ration 

 
2,45 
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Malkekøer (worst case) 
Vægt, kg 600  
 Daglig mængde 
Foderblanding 46,00 kg 
Citruskvas 5,76 kg 
Citruskvas i %  
af daglig ration 

 
12,51 

 

9.3.2 Case II: DDGS fra produktionen af bioethanol/mykotoksiner (se bilag 7) 

 
Mykotoksiner (svampegifte) er udvalgt til kalibreringsdelen i sammenhæng med kornbærme (DDGS), 
det vil sige restproduktet fra ethanolproduktion og medtages desuden i den endelige risikovurdering – 
fordi: 
 
• mykotoksiner vides at forekomme udbredt i korn, majs m.v., 
• mykotoksiner vides at besidde skadelige egenskaber for dyr og mennesker, 
• der i dag er viden, som med stor sikkerhed sandsynliggør, at der sker en opkoncentrering af ind-

holdet af mykotoksiner under fremstillingsprocessen, når udgangsproduktet (korn) sammenlignes 
med retsproduktet (DDGS) fra processen, og fordi 

• for højt indhold af svampegifte vil være en sandsynlig kassationsårsag i foder- eller fødevare-
sammenhæng, og der er ikke lovgivningsmæssig baggrund for at udelukke sådanne kornpartier 
fra anvendelse til fremstilling af bioethanol. 

 
 
Anvendelse af biproduktet kornbærme, dvs. destillationsresten efter ethanolproduktion (primært i 
form af det inddampede produkt DDGS (dried distillers grain and solubles) giver anledning til sund-
hedsmæssige overvejelser for så vidt angår mykotoksiner. Plantedirektoratets laboratorium har under 
anvendelse af en multitest analyseret for en række mykotoksiner (se bilag 3 og 4) i prøver af såvel rå-
varen (korn), mellemproduktet (våd bærme) samt det tørre produkt DDGS. Basis for denne case har 
været de målte mykotoksiner i et antal DDGS prøver fra forskellige lokaliteter. 
 
Der regnes på følgende dyregrupper: Slagtekalve, slagtesvin, fjerkræ og malkekøer. 
 
 
Slagtekalve  
De samme antagelser og forudsætninger, som er beskrevet for kalve, der tildeles citruskvas, ligger 
også til grund for disse foderrationer. Den typiske ration indeholder 4-5 % kornbærme og det højest 
tænkelige indhold af kornbærme er 20 %.  
 
Slagtekalve (ration med et typisk indhold)  
Kalvens alder, mdr. 7,9 til 9,9 9,2 til 10,5 10,5 til 12 
Kalvens vægt, kg 300-350 350-400 400-450 

 
 Daglig mængde Daglig mængde Daglig mængde 
Foderblanding 7,05 kg 7,38 kg 7,90 kg 
Kornbærme 0,3 kg 0,3 kg 0,4 kg 
Kornbærme i %  
af daglig ration 

 
4 

 
4 

 
5 
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Slagtekalve, (worst case)  
Kalvens alder, mdr. 7,9 til 9,9 9,2 til 10,5 10,5 til 12 
Kalvens vægt, kg 300-350 350-400 400-450 

 
 Daglig mængde Daglig mængde Daglig mængde 
Foderblanding 7,02 kg 7,30 kg 7,8 kg 
Kornbærme 1,4 kg 1,5 kg 1,6 kg 
Kornbærme i %  
af daglig ration 

 
20 

 
20 

 
20 

 
 
Slagtesvin 
De samme antagelser og forudsætninger, som er beskrevet for slagtesvin, der tildeles citruskvas, lig-
ger også til grund for disse rationer. Den typiske ration indeholder 5 % kornbærme og det højest tæn-
kelige indhold af kornbærme sat til 25 %.  
 
Slagtesvin (ration med et typisk indhold)  
Alder, dage 70-105 112-147 
Vægt, kg 40-75 75-107 
 Daglig mængde Daglig mængde 
Foderblanding 2,09 kg (2,3 FE) 2,57 kg (2,82 FE) 
kornbærme 0,10 kg 0,13 kg 
Kornbærme i %  
af daglig ration 

 
5 

 
5 

 
 
Slagtesvin (worst case)  
Alder, dage 70-105 112-147 
Vægt, kg 40-75 75-107 
 Daglig mængde Daglig mængde 
Foderblanding 2,09 kg (2,3 FE) 2,57 kg (2,82 FE) 
kornbærme 0,52 kg 0,64 kg 
Kornbærme i %  
af daglig ration 

 
25 

 
25 

 
 
Fjerkræ 
De samme antagelser og forudsætninger, som er beskrevet for slagtekyllinger, der tildeles citruskvas, 
ligger også til grund for disse rationer. 
 
Hvedebærme er karakteriseret ved et højt indhold af fibre og protein. De fibre, der er tilbage i pro-
duktet, er de fibre, som exogene cellevægsnedbrydende enzymer har meget svært ved at nedbryde. 
Det er derfor tvivlsomt, om kyllingerne kan få udbytte af disse. Der er også et højt indhold af protein. 
Noget af proteinet er fra gærceller og på den måde af høj kvalitet. Noget er ikke protein, men lavere 
kvælstofforbindelser, der ikke antages at have nogen værdi for kyllingen, snarere tværtimod, hvilket 
kan øge kvælstofudskillelsen. Nogle af disse kvælstofforbindelser er opstået under selve forgæringen, 
men hovedparten er et resultat af tørringen. Produktionen af bærme er stadig for en stor dels ved-
kommende et nødvendigt biprodukt. Tørringsprocessen er meget hård ved proteindelen. Disse forbe-
hold ved at anvende kornbærme til kyllinger gør at det nok vil blive mest aktuelt ved høje kornpriser. 
 
I praksis vil man ikke starte med 20 % hvede allerede fra 7-dages alderen, derfor regnes den højest 
tænkelige ration med en stigende andel gennem vækstperioden. 
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Kornbærme (ration med 5 %)  
Alder, dage 7-14 dage 14-21dage 21-28 dage 28-37 dage 
Vægt, g 180-450 450-900 900-1.450 1.450-2.200 
 Foder/kylling/dag Foder/kylling/dag Foder/kylling/dag Foder/kylling/dag 
Fuldfoder+hvede1  70 g 110 g 150 g 200 g 
Hvedetildeling, % 5 15 20 26 
Kornbærme 3,5 g 5,5 g 7,5 g 10,0 g 
Kornbærme i %  
af daglig ration 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

1der tilsættes stigende mængder hvede til fuldfoderet gennem produktionsperioden 
 
Kornbærme (worst case, med stigende andel gennem vækstperioden) 
Alder, dage 7-14 dage 14-21dage 21-28 dage 28-37 dage 
Vægt, g 180-450 450-900 900-1.450 1.450-2.200 
 Foder/kylling/dag Foder/kylling/dag Foder/kylling/dag Foder/kylling/dag 
Fuldfoder+hvede1  35-70g 70-110g 110-150g 150-200g 
Hvedetildeling, % 5 5-15 15-20 20-26 
Kornbærme 1,8-3,3g 7,0-11,0g 16,5-22,5g 30,0-40,0g 
Kornbærme i %  
Af daglig ration 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

1der tilsættes stigende mængder hvede til fuldfoderet gennem produktionsperioden 
 
 
Malkekøer  
De samme antagelser og forudsætninger, som er beskrevet for malkekøer, der tildeles citruskvas, lig-
ger også til grund for disse rationer Disse rationer svarer til at henholdsvis 5 % og 25 % procent af 
tørstofindholdet i rationerne er kornbærme. 
 
Malkekøer (ration med et typisk indhold) 
Vægt, kg 600 

 Daglig mængde 
Foderblanding 46,37 kg 
kornbærme 1,14 kg 
Kornbærme i %  
af daglig ration 

 
2,46 

 
Malkekøer (worst case)  
Vægt, kg 600 

 Daglig mængde 
Foderblanding 46,13 kg 
kornbærme 1,14 kg 
Kornbærme i %  
af daglig ration 

 
4,59 

 

9.3.3 Case III: Fiskemel/arsen (se bilag 8) 

 
Eksponeringen af forureninger/uønskede stoffer ved anvendelse af fiskemel estimeres kun for fiske-
mel anvendt i foder til fisk.  
 
Danske dambrug producerer næsten udelukkende ørreder. Der produceres små mængder ål og få andre 
specialarter. Fodringsbilledet for disse sidstnævnte afviger ikke væsentligt fra ørreder. 
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I modellen er ørreden valgt som ’standardfisk’, og fodringen er delt op i to faser, hhv. startfasen (0-3 
mdr.) og vækstfasen. Der opereres med tre vægtklasser – to for ferskvandsdambrug og én for salt-
vandsdambrug. 
 
Der regnes på ’normale forhold’ (produktionen er primært styret af miljømæssigt begrænsede udled-
ningskrav, der ønskes bedst mulig foderudnyttelse) og ’worst case’ (produktionen er primært styret af 
produktionstilvækst). 
 
Som udgangspunkt er valgt biproduktet fiskemel, og som toksikologisk parameter er valgt indholdet 
af arsenforbindelser. Data vedrørende arsenindhold i fiskemel er bl.a. taget fra Plantedirektoratets 
kontrolindsats. 
 
De anvendte foderrationer fremgår af nedenstående tabeller.  
 
Standardfisk, ferskvand, slutvægt: 350 g (ration med et typisk indhold) 
Alder, mdr. 0-3 3-7 
Vægt, g 0-50 (startfase) 50-350 (vækstfase) 
 Daglig mængde/100 kg 

fisk 
Daglig mængde/100 kg 

fisk 
Foderblanding 2,91 kg 1,06 kg 
Fiskemel 1,69 kg 0,34 kg 
Fiskemel i %  
af daglig ration 

 
58  

 
32,3 

 
Standardfisk, ferskvand, slutvægt: 350 g (Worst case) 
Alder, mdr. 0-3 3-7 
Vægt, g 0-50 (startfase) 50-350 (vækstfase) 
 Daglig mængde/100 kg 

fisk 
Daglig mængde/100 kg 

fisk 
Foderblanding 3,68 kg 2,24 kg 
Fiskemel 2,34 kg 0,74 kg 
Fiskemel i %  
af daglig ration 

 
63,6 

 
33,0 

 
Standardfisk, ferskvand, slutvægt: 1.000 g (ration med et typisk indhold) 
Alder, mdr. 0-3 3-7 
Vægt, g 0-50 (startfase) 50-350 (vækstfase) 
 Daglig mængde/100 kg 

fisk 
Daglig mængde/100 kg 

fisk 
Foderblanding 2,9 kg 1,06 kg 
Fiskemel 1,69 kg 0,34 kg 
Fiskemel i %  
af daglig ration 

 
58 

 
32,3 

 
Standardfisk, ferskvand, slutvægt 1.000 g (Worst case) 
Alder, mdr. 0-3 3-7 
Vægt, g 0-50 (startfase) 50-350 (vækstfase) 
 Daglig mængde/100 kg 

fisk 
Daglig mængde/100 kg 

fisk 
Foderblanding 3,68 kg 2,24 kg 
Fiskemel 2,36 kg 0,74 kg 
Fiskemel i %  
af daglig ration 

 
63,6  

 
33,0 
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Standardfisk, saltvand, slutvægt 3.000 g (ration med et typisk indhold) 
Alder, mdr. 0-3 3-7 
Vægt, g 0-50 (startfase) 50-350 (vækstfase) 
 Daglig mængde/100 kg 

fisk 
Daglig mængde/100 kg 

fisk 
Foderblanding 2,9 kg 0,94 
Fiskemel 1,7 kg  
Fiskemel i %  
af daglig ration 

 
58 

 
34,3 

 
Standardfisk, saltvand, slutvægt 3.000 g  (worst case)  
Alder, mdr. 0-3 3-7 
Vægt, g 0-50 (startfase) 50-350 (vækstfase) 
 Daglig mængde/100 kg 

fisk 
Daglig mængde/100 kg 

fisk 
Foderblanding 3,68 kg 1,86 
Fiskemel 2,36 kg  
Fiskemel i % 
af daglig ration 

 
63,6 

 
34,3 

 
 

9.4 Resultater og diskussion 

 

9.4.1 Case I – Citruskvas og analyseret indhold af pesticider (se bilag 6) 

 
Indholdet af pesticider i biproduktet citruskvas er vurderet med udgangspunkt i de analyser, som 
Plantedirektoratet har foretaget. Der blev fundet følgende pesticider i prøver af citruskvas: Azo-
xystrobin (op til 0,391 ppm), imazalil (op til 0,13 ppm), pyroclostrobin (op til 0,1 ppm) og thiabenda-
zol (op til 0,37 ppm).   
 
I vurderingen af citruskvas som biprodukt i forskellige dyregrupper er der i første omgang anvendt en 
pesticidrestkoncentration på 20 ppm (~50 gange den højeste målte pesticidrest koncentration), og an-
tagelse af, at der ikke sker metabolisme af pesticidresterne i dyrene. Ved anvendelse af 5 % citrus-
kvas i foder til slagtesvin, fjerkræ og slagtekalve giver ovennævnte pesticider op til 20 ppm ikke et 
sundhedsmæssigt problem for konsumenter. 
 
Konsum af mælk fra malkekøer, som fodres med 5 % citruskvas og som indeholder ovennævnte målte 
restkoncentrationer af pesticider, vurderes ikke til at udgøre et sundhedsmæssigt problem for konsu-
menter, idet eksponeringen via mælken vil ligge under ADI-værdier af de pågældende pesticider. Det 
vil i øvrigt gælde for alle pesticider, som har ADI-værdier ≥ 0,007 mg/kg legemsvægt og som har 
restkoncentrationer < 0,5 ppm.  
 
Hvis kriteriet om restkoncentrationer <0,5 ppm fastholdes, vil der ikke være sundhedsmæssige pro-
blemer for konsumenter ved anvendelse af henholdsvis 20 % og 23 % citruskvas til foder til slagte-
svin og slagtekalve.  
 
For konsum af mælk fra malkekøer vil anvendelse af 25 % citruskvas og opretholdelse af kriteriet om 
restkoncentrationer <0,5 ppm betyde overskridelse af ADI for nogle af pesticiderne, stadig under for-
udsætning af, at reststof ender i mælk eller kød uden metabolisering i dyr. 
 
I ovennævnte beregninger er det forudsat, at alt reststof ender i mælk (eller kød) uden omdannelse el-
ler eventuel udskillelse (og tanke på, at vandopløselige stoffer kun udskilles i ringe grad i mælk). 
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Hvis man har metabolismedata for aktivstofferne, vil det være muligt at få en mere realistisk vurde-
ring af pesticidrestkoncentrationens optagelse, omdannelse og overførsel til/forekomst i f.eks. mælk. 
Den realistiske optagelse af en restkoncentration i citruskvas via foderet vil sandsynligvis være en del 
lavere.  
 
Fodring med citruskvas i større mængde til malkekøer er måske en overvejelse værd i relation til fase 
3.  
 

9.4.2 Case II – Kornbærme og analyseret indhold af mykotoksiner (se bilag 7) 

 
Ved måling for mykotoksiner i biproduktet DDGS (kornbærme) fandt Plantedirektoratets analyselabo-
ratorium indhold af deoxynivalenol (DON; op til 572 µg/kg, i beregninger er anvendt 1.500 µg/kg), 
ochratoxin (OTA; op til 7,3 µ g/kg, i beregninger er anvendt 20 µg/kg), enniatin B (ENN B; op til 
1.830 µg/kg). 
 
Vurderingen af eksponering af slagtekalve, malkekvæg, svin og fjerkræ for DON og OTA som følge 
af indtagelse af foder indeholdende forurenet kornbærme, indikerer ingen sundhedsmæssige proble-
mer for dyrene. 
 
For konsumenter, som indtager kød fra kvæg, svin, og fjerkræ samt mælk fra køer, fodret med korn-
bærme forurenet med DON og OTA, viser gennemgangen, at der bør foretages en mere grundig un-
dersøgelse/kortlægning af den potentielle opkoncentrering af OTA i kød og spiselige organer fra svin, 
som bliver fodret med OTA forurenet kornbærme. 
 
Anvendelse af biproduktet kornbærme, i form af det inddampede produkt DDGS, giver anledning til 
sundhedsmæssige overvejelser for så vidt angår mykotoksiner. Som råmateriale for ethanolproduktion 
anvendes korn fra forskellige arter især majs, men også hvede og byg i større mængder.  Der findes 
en lang række svampearter, som kan vokse på majs og andre kornarter, og de danner mange forskelli-
ge sekundære metabolitter, hvoraf en del har toksiske effekter (mykotoksiner). I USA, hvor en stor 
del af majsproduktionen anvendes til bioethanolproduktion, har der været meget fokus på majsbærme 
og DDGS til foderanvendelse, fordi majs ofte er forurenet med høje koncentrationer af mykotoksiner. 
Undersøgelser har for aflatoksiner i majs vist, at:  
 
1. Motoksiner ikke nedbrydes i gæringsprocessen. 
2. Mkotoksiner ikke ses i ethanolfraktionen. 
3. Brmen derfor indeholder mykotoksindelen, og da denne fraktion er mindre end  

mængden af råmaterialet, ses en opkoncentrering af mykotoksiner på 3 gange (Wu and 
Munkvold, 2008).  

 
Det er ikke helt klart, om andre mykotoksiner i majs, f.eks. fumonisiner og zearalenon, har helt den 
samme stabilitet som aflatoksiner. Men i alle undersøgelser er der målt en opkoncentrering af myko-
toksiner. Hvis vi fastholder, at mykotoksiner ikke nedbrydes og havner i DDGS, så bliver der for det-
te biprodukt en parallel problemstilling til traditionel anvendelse af korn til foder og fødevarer. Det 
betyder, at problemstillingen for biproduktet bærme for så vidt angår forureninger med mykotoksiner 
ikke er forskellige fra de overvejelser, der bør gøres for anvendelse af mykotoksinholdigt råmateriale 
direkte til foder og fødevarer.  
 
Kornbærme-casen illustrerer en af problemstillingerne ved mykotoksinforurening. Sammen med de 
velkendte mykotoksiner DON og OTA blev der i DDGS målt enniatin B (ENN B). ENN B er et Fusa-
rium mykotoksin, der findes relativt hyppigt i kornarter. Der findes ikke så meget viden om denne 
mykotoksins toksicitet. På det seneste har man vist ved en række tests, at ENN B ikke har genotok-
sisk potentiale, men in vitro undersøgelser på V79 celler (lungefibroblaster fra chinese hamster) har 
vist et udtalt cytotoksisk potentiale (Föllmann et al 2009, Behm et al 2009). Der mangler egentlige 
studier i dyr, der kan give et klarere billede af ENN B’s toksicitet.  
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De manglende undersøgelser af ENN B betyder, at: 
 
1. Der ikke foreligger data, så ENNB’s toksiske potentiale kan blive vurderet og eventuelt reguleret 

(det er årsagen til at ENN B ikke er blevet vurderet i denne case). 
2. Nr der ikke er grænse for acceptabelt indhold, bliver der ikke så meget fokus på måling af disse 

stoffer. 
3. Dsse nye/oversete mykotoksiner vil ikke indgå i en samlet vurdering af forureningsproblemstil-

lingen, f.eks. forskellige mykotoksiners effekt i samme fodermateriale, f.eks. i form af additions-
effekter. 

 
Sådanne problemstillinger bliver mere udtalte ved anvendelse af DDGS, da disse produkter kan kom-
me fra f.eks. majs i USA, mens hvede er hovedfoderet. Sådanne nye problemstillinger kan give an-
ledning til sundhedsmæssige genovervejelser omkring mykotoksinforurening. En anden overvejelse 
er, hvordan nye/oversete mykotoksiner kan blive vægtet på basis af deres toksiske potentiale. 
 
Det skal påpeges, at prøverne af DDGS også blev analyseret for indhold af zearalenol og fusarenon X. 
Af analysetekniske årsager lykkedes det ikke at opnå resultater heraf, og de to mykotoksiner er derfor 
ikke indgået i case-beregningerne. 
  
Det forventes, at der i projektets 3. Og sidste fase vil blive regnet på nogle tænkte eksempler ud fra 
fund af høje indhold af mykotoksiner i korn. De tænkte eksempler skal illustrere eksponeringen, hvis 
indholdet af mykotoksiner er højt. Begrundelsen for at lave disse tænkte eksempler er at øge fokus på 
fodersikkerheden i forbindelse med produktion af bioethanol, hvis man vælger at anvende et dårligt 
parti korn i produktionen. 
 

9.4.3 Case III – Fiskemel og indhold af arsen (se bilag 8) 

 
Denne case har haft til formål at vurdere betydningen af tungmetallet arsen i fiskemel til fiskefoder 
og specielt den sundhedsmæssige betydning for mennesker, der konsumerer fisk opfodret med bipro-
duktet fiskemel.  
 
Selvom det ikke fremgår hvilken arsenforbindelse, der er tale om, er det muligt at vurdere, at der ikke 
er sundhedsmæssige problemer i forbindelse med konsum af fisk fodret med ca. 33 % af fiskemel i 
fiskefoderet og med arsen forurening i fiskemelet op til 8,2 ppm.  
 
Denne case giver ikke grundlag for at gå videre med arsen som muligt sundhedsmæssigt problem i bi-
produktet fiskemel. 
 

9.5 Oversigt over kontrol for kontaminanter i biprodukter 1998-2008 

 
Opsummering af kontaminantresultater fra fase 1. 
 
I tabel 1 er opsummeret de maksimale fund af kontaminanter fra Plantedirektoratets kontrol med fo-
derbiprodukter for perioden 1998-2008. Det skal bemærkes, at data ikke i alle tilfælde er medtaget i 
udtrækket fra Plantedirektoratets database helt tilbage fra 1998. 
 
I tabellen er produkterne kategoriseret i henholdsvis biprodukter fra fødevareproduktion af vegeta-
bilsk og animalsk oprindelse samt biprodukter uden for fødevareproduktion. For at vurdere ekspone-
ring med kontaminanter fra de forskellige biprodukter er den mængdemæssige anvendelse i Danmark 
estimeret. Maksimalindhold over grænseværdien er fremhævet, og de mest problematiske stoffer er 
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angivet. De fundne kontaminanter er begrænset til de stoffer, der har været målt i Plantedirektoratets 
kontrolprogrammer for de enkelte typer prøver. Det har hovedsageligt været udvalgte tungmetaller, 
chlorerede pesticider, PCB og dioxin, fluor, udvalgte mykotoksiner (f.eks. aflatoksin, DON, fumoni-
sin), melamin, cyanuric syre, blåsyre i hørfrø, sennepsolier og glucosinolater i rapsprodukter.   
 
For biprodukter af vegetabilsk oprindelse var der enkelte prøver af citruskvas og bærme fra bryggeri-
produktion, der havde indhold af klorerede pesticider over grænseværdien, mere specifikt heptachlor i 
citruskvas og aldrin og ∑DDT i tørret bærme fra bryggeri- og destilleriproduktion. Desuden lå de 
maksimale indhold af dioxin (TEQ) under grænseværdier, men udgjorde dog en relativ høj andel i 
forhold til grænseværdien for citruskvas og roemelasse fra sukkerproduktion.  
 
For fiskefoder er der for de maksimale koncentrationer en overskridelse for arsen og kviksølv. Da det 
meste af arsen i fisk (>99 %) udgøres af organisk bundet arsen (Sloth et al., 2005), mens det toksiko-
logisk problematiske ved arsen er det uorganiske arsen, er det ikke sikkert, at overskridelsen udgør en 
fødevaresikkerhedsmæssigt problem. Anderledes er det for kviksølv, der også har en overskridelse af 
grænseværdien for det maksimale indhold. Her er hovedparten af kviksølv i fisk tilstede i form af or-
ganisk bundet kviksølv- methylkviksølv, der har et noget lavere anbefalet tolerabelt ugentligt indtag 
(1.6 µg/kg legemesvægt/uge) sammenholdt med uorganisk kviksølv (5 µ g/kg legemesvægt/uge)  
(Fromberg et al., 2005). For både dioxin TEQ og summen af Dioxin og dioxinlignende PCB (TEQ) er 
der ingen overskridelser af den maksimale koncentration, men sikkerhedsmargen er relativ lav.    
 
For biprodukter uden for fødevareproduktion var den maksimale koncentration af flygtige sennepsoli-
er fundet ved kontrol i rapsfrø næsten 4,5 gange højere end det tilladte niveau (på 100 mg/kg) og det 
maksimale indhold af flygtige sennepsolier i rapsskrå var 2.538 mg/kg i forhold til grænseværdien på 
4.000 mg/kg for rapsskrå. I solsikkeprodukter er der et naturligt højt indhold af cadmium. Det mak-
simale indhold i to prøver solsikkeskrå var henholdsvis 1,8 og 1,4 gange grænseværdien på 1 mg/kg. 
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Tabel 1. Liste over kontaminant-indhold i biprodukter undersøgt af Plantedirektoratet i 1998-2008. 
Type biprodukt: Foder biprodukter: Kontaminant Maksimal konc.  

(antal prøver) 
Grænseværdi Mængde Kommentar 

Vegetabilsk oprindelse:     tons/år  
Korn biprodukter majsgluten 

hvede-, risprotein, majsbærme 
Fumonisiner 2,6 mg/kg      (2) 60 mg/kg 42.000  

Soya biprodukter -skrå, -skaller, -bønner, ristede 
skrå, afskallede skrå 

Cd 

Pb 
Chlordan 
∑DDT 
Dioxin(TEQ) 
PCB (WHO TEQ) 

0,13 mg/kg    (11) 

0,54 mg/kg    (11) 
0,01 mg/kg    (1) 
0,01 mg/kg    (118) 
0,09 ng/kg     (1) 
0,04 ng/kg     (1) 

1 mg/kg 

10 mg/kg 
0,02 mg/kg 
0,05 mg/kg 
0,5 ng/kg 

1.830.000 MAKS chlordan 
udgør 50% af 
grænseværdien 

Hørfrøkager og –skrå -frø, -kage og –skrå Blåsyre 186 mg/kg     (4) 250 mg/kg 153  
Citruskvas Citruskvas Cd 

Pb 
Aldrin 
Heptachlor 
∑DDT 
Dioxin (TEQ) 
PCB (WHO TEQ) 
PCB  

0,029 mg/kg  (6) 

0,17 mg/kg    (5) 

0,009 mg/kg  (5) 

0,016 mg/kg  (2) 

0,012 mg/kg  (2) 
0,28 ng/kg     (11) 
0,015 ng/kg   (3) 
0,19 µg/kg     (3) 

1 mg/kg 

10 mg/kg 
0,01 mg/kg 
0,01 mg/kg 
0,05 mg/kg 
0,5 ng/kg 
0,35 ng/kg 
 

56.000 Aldrin, 
heptachlor og 
dioxin (TEQ) 
udgør de mest 
problematiske 
MAKS konc. 

Biprodukter fra sukkerpro-
duktion 

Roemelasse ,  
ekstraherede roesnitter 

Cd 

Pb 
F 
Dioxin (TEQ) 
PCB (WHO TEQ) 
Deoxynivalenol 

0,25 mg/kg    (4) 

0,17 mg/kg    (4) 
67 mg/kg       (14) 

0,31 ng/kg     (2) 
0,04 ng/kg     (1) 
0,08 µg/kg     (1) 

1 mg/kg 

10 mg/kg 
150 mg/kg 
0,5 ng/kg 
0,35 ng/kg 
5 mg/kg 

1.941.000 Dioxin (TEQ)  
og cadmium 
udgør de mest 
problematiske 
MAKS konc.  

Bryggeri- og destilleriproduk-
tion 

Tørrede bærme Aldrin 

∑DDT 
Aflatoksin B1 
Fumonisiner 

0,019 mg/kg  (30) 

0,050 mg/kg  (30) 

,0005 mg/kg  (18) 

1,9     mg/kg  (13) 

0,01 mg/kg 
0,05 mg/kg 
0,02 mg/kg 
60 mg/kg 

>66.100 MAKS aldrin og 
∑DDT er over 
grænseværdien 

Animalsk oprindelse:       
Fiskefoder Fiskemel og fiskeolie As 

Cd 
Hg 
Dioxin (TEQ) 
Dioxin+PCB TEQ 
PCB 

8,2 mg/kg      (20) 
0,45 mg/kg    (8) 
0,21 mg/kg    (15) 
3,6 ng/kg       (6) 
6 ng/kg          (29) 
11 µg/kg        (22) 

2 mg/kg 
2 mg/kg 
0,1 mg/kg 
 5 ng/kg (olie) 
14ng/kg(olie)  
 

1.300.000 MAKS arsen og 
kviksølv er over 
grænseværdien, 
dioxin (TEQ) tæt 
på 
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Type biprodukt: Foder biprodukter: Kontaminant Maksimal konc. 
(antal prøver) 

Grænseværdi Mængde Kommentar 

Restprodukter uden for 
fødevareproduktion: 

      

Rapsprodukter -frø, -kage presset,- kage, 
 -kage fedtrig, -skrå 

Cd 

Pb 
Dioxin  
PCB (WHO TEQ) 
PCB 
Deoxynivalenol 
Flygtige sennepsoli-
er-frø 
-kage, -skrå 
Glucosinolater 
Vinylthiooxazolidon 

0,09 mg/kg    (2) 

0,3 mg/kg      (2) 

0,20 ng/kg     (3) 
0,05 ng/kg     (3) 

0,46 µ g/kg     (3) 

0,08 mg/kg    (3) 

 
453 mg/kg     (8) 

2538 mg/kg  (108) 

20 µmol         (70) 

1191 mg/kg  (39) 

1 mg/kg 

10 mg/kg 
0,75 ng/kg       
 
 
5 mg/kg 
 
100 mg/kg 
4000 mg/kg 

291.000 MAKS sen-
nepsolier i frø 
er 5 gange 
grænseværdien 

Solsikkeprodukter -frø, -kage, -skrå Cd 

Pb 
∑DDT 
Dioxin  
Aflatoksin B1 

1,8 mg/kg    (69) 

1,0 mg/kg     (68) 
0,01 mg/kg   (12) 

0,11 ng/kg    (12) 

,0009 mg/kg    (21) 

1 mg/kg 
10 mg/kg 
0,05 mg/kg 
0,75 ng/kg 
0,02 mg/kg 

203.000 MAKS 
cadmium er ca 
2 gange 
grænseværdien 
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10 Konklusion 
 
Den viden der er opnået i projektet om biprodukter fra produktion af bioethanol, peger i retning 
af, at processtabile mykotoksiner kan opkoncentreres op til 4 gange under produktionsproces-
serne fra råvare til det færdige biprodukt. På grund af opkoncentreringen kan DDGS derfor in-
deholde uønskede stoffer over det tilladte størsteindhold, selv om råvaren, for eksempel kornet, 
der bruges til fremstilling af bioethanol, overholdt det tilladte størsteindhold. 
 
Nogle mykotoksiner, f.eks. deoxynivalenol, kan dannes i kornet uden umiddelbart synlige tegn 
på svampeangreb eller skadevirkning. Dette understreger vigtigheden af at have hurtige detek-
tionsmetoder til rådighed. 
 
Projektgruppen har ikke kunnet finde oplysninger om, hvorvidt andre potentielle fareelementer 
som bl.a. pesticider, PAH’er, metalforbindelser, dioxiner og andre organiske miljøforureninger 
opkoncentreres på tilsvarende måde som det er tilfældet for nogle mykotoksiner, jf. ovenfor.  
 
Eksempelvis vil biprodukter fra produktionen af bioethanol i 3. Lande, bl.a. Canada og USA, 
teoretisk set kunne indeholde opkoncentrerede rester af pesticider, som ikke er godkendt i EU.  
 
I nogle lande (bl.a. USA og Canada) anvendes antibiotika under fermenteringsprocessen. Bær-
me fra sådanne procesforløb rummer potentiale for restindhold af antibiotika eller nedbryd-
ningsprodukter heraf.  
 
Fase 2 omfattede også en spørgeskemaundersøgelse (pilotundersøgelse) blandt fødevareprodu-
cerende engrosvirksomheder, der afsætter bi- og restprodukter til foderbrug. Til trods for den 
noget begrænsede svarprocent bidrager undersøgelsen med mange interessante oplysninger om 
bi- og restprodukterne og om deres anvendelse som foder. Undersøgelsen giver også en vis ind-
sigt i fødevarevirksomhedernes håndtering af bi- og restprodukterne, deres opmærksomheden 
omkring, hvorvidt bi- og restprodukterne er egnet til foderbrug, og de forholdsregler, de har 
truffet i den anledning. Endvidere er opnået et vist indblik i distributionsmønsteret for bi- og 
restprodukterne fra fødevarevirksomhed til slutbruger. Viden, som projektet har opnået sidelø-
bende med undersøgelsen, indikerer, at organiseret distribution af bi- og restprodukter via få, 
store mellemhandlere bliver mere og mere fremherskende. 
 
Projektet er sideløbende med spørgeskemaundersøgelsen blevet opmærksom på, at kartoffelpulp 
fra industriel anvendelse af lagerkartofler kan indeholde rester af pesticidet chlorpropham (spi-
rehæmmer).  
 
Der blev udvalgt tre typer af biprodukter i kombination med specifikke fareelementer som ca-
ses: Citruskvas/pesticider, DDGS (hvedekornbærme fra produktion af bioethanol)/mykotoksiner 
samt fiskemel/arsen.  
 
Det skal understreges, at analyseresultaterne for citruskvas og DDGS baserer sig på meget få 
prøver og endvidere, at disse ikke kan betragtes som repræsentative, fordi de ikke er udtaget ef-
ter gældende EU-regler for prøvetagning.  
 
For citruskvas er det indholdet af fundne pesticider ved analyserne, der har indgået i vurderin-
gerne. Det drejer sig om azoxystrobin (op til 0,391 ppm), imazalil (op til 0,13 ppm), py-
roclostrobin (op til 0,1 ppm) og thiabendazol (op til 0,37 ppm). Konsum af mælk fra malkekøer, 
som fodres med 5 % citruskvas og som indeholder de målte restkoncentrationer af pesticider, 
vurderes ikke til at udgøre et sundhedsmæssigt problem for konsumenter, idet eksponeringen 
via mælken vil ligge under ADI-værdier af de pågældende pesticider. Det vil i øvrigt gælde for 
alle pesticider, som har ADI-værdier ≥ 0,007 mg/kg legemsvægt, og som har restkoncentratio-
ner < 0,5 ppm. Hvis kriteriet om restkoncentrationer <0,5 ppm fastholdes, vil der ikke være 
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sundhedsmæssige problemer for konsumenter ved anvendelse af henholdsvis 20 % og 23 % ci-
truskvas til foder til slagtesvin og slagtekalve.  For konsum af mælk fra malkekøer vil anven-
delse af 25 % citruskvas og opretholdelse af kriteriet om restkoncentrationer <0,5 ppm betyde 
overskridelse af ADI for nogle af pesticiderne, stadig under forudsætning af, at alt reststof en-
der i mælk eller kød uden metabolisering i dyr.  
 
Ved analyserne af kornbærme (DDGS) for mykotoksiner blev der fundet deoxynivalenol (DON; 
op til 572 µg/kg), ochratoxin (OTA; op til 7,3 µg/kg), enniatin B (ENN B; op til 1.830 µg/kg). 
Vurderingen af eksponering af slagtekalve, malkekvæg, svin og fjerkræ for DON og OTA som 
følge af indtagelse af foder indeholdende forurenet kornbærme, indikerer ingen sundhedsmæs-
sige problemer for dyrene. 
 
For konsumenter, som indtager kød fra kvæg, svin, og fjerkræ samt mælk fra køer, fodret med 
kornbærme forurenet med DON og OTA, viser gennemgangen, at der bør foretages en mere 
grundig undersøgelse/kortlægning af den potentielle opkoncentrering af OTA i kød og spiselige 
organer fra svin, som bliver fodret med OTA forurenet kornbærme. 
 
Fusariumtoksiner som enniatiner og beauvericin, som let dannes under skandinaviske klimafor-
hold har toksikologisk bevågenhed på grund af deres toksiske egenskaber over for flere patte-
dyrscellelinier. Der findes ikke grænseværdier for de nævnte svampetoksiner, og der mangler 
toksikologiske data og dermed muligheden for egentlige toksikologiske risikovurderinger af 
stofferne.   
 
Ved fiskemel er det indholdet af tungmetallet arsen, der har indgået i vurderingen. Denne case 
har haft til formål at vurdere betydningen af arsen i fiskemel til fiskefoder og specielt den 
sundhedsmæssige betydning for mennesker, der konsumerer fisk opfodret med biproduktet fi-
skemel. Selvom det ikke fremgår, hvilken arsenforbindelse der er tale om, er det muligt at vur-
dere, at der ikke er sundhedsmæssige problemer i forbindelse med konsum af fisk fodret med 
ca. 33 % af fiskemel i fiskefoderet og med arsenforurening i fiskemelet op til 8,2 ppm. Denne 
case giver ikke grundlag for at gå videre med arsen som muligt sundhedsmæssigt problem i bi-
produktet fiskemel. 
 
Cadmium forekommer udbredt som miljøforurening. I marts 2009 har EFSA sænket det anbefa-
lede ugentlige indtag (TWI) fra 7 µg/kg legemesvægt/uge til 2,5 µg/kg legemesvægt/uge. Pro-
jektets resultater indikerer, at der kan være risiko for overskridelse af grænseværdier for ind-
hold af cadmium i kød fra fødevareproducerende dyr ved anvendelse af kartoffelskræller og 
kartoffelpulp som foder – selv hvis de kun indgår i moderate mængder. 
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11 Det videre forløb i biprojektet – fase 3 
 
Det videre arbejde med risikovurdering af biprodukter i fase 3 vil ske inden for de områder, der 
efter fase 2 peger på en særlig problemstilling, eller hvor vi specielt i cases eller ved gennem-
gang af foder restprodukter fra bioethanol eller biodiesel produktion kan understøtte eller finde 
relevante nye data. 
 
Fra industriproduktion af kartoffelprodukter kan der være en problemstilling omkring pesticid-
rester i skrællen, som bør vurderes bl.a. i forhold til evt. carry-over fra produktionsdyr til føde-
varer.   
 
For biprodukter, hvor cadmium er en forurening, der er behov for en vurdering af carry-over fra 
foder til fødevarer, da cadmium er persistent, opkoncentreres og det tolerable ugentlige indtag 
fra fødevarer i 2009 er nedsat fra 7 til 2,5 µg/kg legemesvægt.  Dette gælder bl.a. de produkter 
fra fase 1-2, hvor der har været overskridelser af maksimalgrænseværdierne, og desuden for 
bioethanol og biodiesel biprodukter.  
 
For indhold af mykotoksiner i biprodukter fra bioethanolproduktion er der foretaget en risiko-
vurdering, der tyder på, at der kan ske en opkoncentrering af nogle mykotoksiner fra råvare til 
biprodukt, og derfor vil evt. yderligere ny litteratur omkring procesfaktorer (evt. opkoncentre-
ring eller reduktion af de enkelte mykotoksiner under processen) for de målte mykotoksiner el-
ler for toksiciteten af enniatinerne være relevant.  
 
Med hensyn til kontaminering af biprodukter fra både biobrændstofproduktion og citruskvas, 
herunder også pektinaffald, vil det dels være relevant at se på pesticider, dioxiner og andre mu-
lige organiske miljøforureninger samt metalforbindelser og dels at vurdere procesfaktorer, dvs. 
evt. reduktion eller opkoncentrering af disse stoffer fra råvare til færdigt foder-biprodukt. 
 
Den gennemførte case-beregning og vurdering af tungmetallet arsen i fiskemel giver ikke 
grundlag for at gå videre med arsen som muligt sundhedsmæssigt problem i fiskemel. For fi-
skemel vil det derimod være relevant at se på andre fareelementer, herunder bl.a. dioxin, 
PCB’er og andre organiske miljøforureninger som brommerede flammehæmmere, organotin, 
methylkviksølv, phthalater og perflourerede forbindelser. Forekomst af og skæbne for nogle af 
disse stoffer undersøges i projektet ”Organiske miljøforureninger i foderstoffer – kortlægning, 
overførsel fra foder til dyr og matematiske modeller”.  
 
Desuden vil der i fase 3 blive set nærmere på de forholdsvis få mellemhandlere og produktions-
virksomheder i Danmark, der aftager bi- og restprodukter fra fødevareproduktion og sælger dis-
se videre til slutbrugere i mere eller mindre forarbejdet form.  
 
I fase 3 vil der blive udarbejdet publikationer over biproduktprojektets resultater, og det er alle-
rede aftalt, at projektets output er fire publikationer: 
  

• Der udarbejdes en endelig rapport over projektet, hvor også fase 1 og 2 inkluderes i den 
samlede rapport (Fase 1 og 2 rapporterne redigeres mht. til disposition, opsætning, ind-
hold og referencer) (primus motor: Birgitte Broesbøl-Jensen, Plantedirektoratet). 
 

• Der udarbejdes en folder til branchen om mulige kontaminanter i biprodukter til foder 
(primus motor: Birgitte Broesbøl-Jensen, Plantedirektoratet). 
 

• Der udarbejdes en videnskabelig artikel over kontaminantdata i biprodukter og risiko-
vurderinger baseret på cases (primus motor: Alicja Mortensen, Fødevareinstituttet, 
DTU). 
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• Der udarbejdes et bogkapitel Feed and fodder contamination: effects on livestock and 
food safety, Editor Benjamin Hilliam, Woodhead Publishing Limited, Cambridge UK, 
Chapter 17 – Potential contamination issues arising from the use of biofuel and food in-
dustry by-products in animal feed (primus motor: Kit Granby, Fødevareinstituttet, 
DTU). 
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Bilag 1. Referat fra møde mellem FI og PD den 11. marts 2009. 

 
 
Plantedirektoratet  
Den 19. Marts 2009 
J.nr.: PD 09-2038-000001 
BBJ/SFG 
 
Beslutningsreferat af møde med FI – den 11. marts 2009 
 
Mødested: Plantedirektoratet  
Deltagere: 
Fra PD: Henrik Dammand Nielsen, Michael Høst Rasmussen og Birgitte Broesbøl-Jensen 
Fra FI: Kit Granby, Tommy Licht Cederberg, Alicja Mortensen og Folmer D. Eriksen  
 
Dagsorden: 
 

1. Status og strukturering af arbejdet fremover 
 

2. Udeståender i 2. Fase: 
a. Jf. nedenfor – forventes afklaret ved mødet 
b. Vurdering af analyseresultater og udvælgelse af biprodukter til 3. Fase 
c. Udarbejdelse af rapport over resultater opnået i 2. Fase (deadline for aflevering af 

rapport – ultimo juni 2009) 
 

3. Mødedato for næste møde (opsamling af 2. Fase og planlægning af 3. Fase, herunder 
bl.a. udarbejdelse af videnskabelig artikel (FI), rapport og manual (alle) 
 

4. Eventuelt. 
  

1. Status og strukturering af arbejdet fremover 
BBJ gjorde kort rede for status (detaljer – se nedenfor), og gjorde opmærksom på, at 
deadline for afrapportering resultaterne af projektets 2. Fase overfor styregruppen var 
udgangen af juni. 
 

2. Udeståender i 2. Fase 
a.Vurdering af fareelementer og sammenlignende risikovurdering med henblik på ende-
lig frasortering -  frasortering under indsats 1 a) og 4 c) slået sammen. 
 
Følgende blev besluttet vedrørende de fodermidler, der resterer jf. kapitel 7 i Fase-1 
rapporten (indstillingen til styregruppen): 
 
Kategori 1 – 3: 
Majsglutenfoder – ”Majsgluten 60 %”: FRAVALGT 
Argumentation: PD-analyser viser ingen fund af toksiner over grænseværdier – dog kun 
få resultater. Anvendelsen er p.t. begrænset. Hvis i fremtiden større anvendelse af pro-
duktet baseret på GMO, da formentlig lavere indhold af toksiner. Bt majs af typen der 
rammer sommerfuglelarver vil således ofte have en relativ lavere koncentration af my-
kotoksiner, fordi resistensen overfor sommerfuglelarver giver færre insektlarveskader 
som medfører mindre risiko for svampekontaminering og dannelse af mykotoksiner. 
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Guarmel: FRAVALGT 
Argumentation: Ifølge Danmarks Statistik væsentlig import til foderbrug (20.000 
tons/år). Dog muligvis fejlregistrering – forveksling med guar-gummi, da PD fore-
spørgsel i branchen tyder på at guarmel ikke anvendes og ikke har været anvendt i 
mange år. 
 
Fodermel: FRAVALGT 
Argumentation: Begrænset anvendelse. Produktet er svært definerbart (restprodukter 
fra industrimøllerier) og det vil være stort set umuligt at udtage repræsentative prøver 
til analyse. 
 
Citruskvas: TILVALGT – udvalgt til case-studierne. 
Væsentlig anvendelse. Speciel fokus på pesticider. 
 
Pektinaffald/pektinfoder: ? Undersøges nærmere. Hvilke råvarer anvendes? – citrus, 
tang. Hvis tang, da evt. udtagning af prøver til analyse for indhold af specielt cadmi-
um. 
 
Svinefedt: FRAVALGT 
Argumentation: Tæt undersøgt – også mht. rester af lægemidler. 
 
Fisk – samtlige produkter: Fiskemel TILVALGT – udvalgt til case-studierne. 
Argumentation: Fokus på fiskeprodukter i projektet om organiske miljøforureninger, 
og bl.a. PD-analyseresultater viser, at fiskemel kan indeholde flere fareelementer i høje 
koncentrationer. Fiskemel valgt som repræsentant for gruppen af fiskeprodukter som 
sådan – væsentlig anvendelse. 
 
Blodprodukter: FRAVALGT 
Argumentation: Formentlig alle af fødevarekvalitet. Sandsynlighed for indhold af kon-
taminanter lavt – lavere end i fedt. Behandlingsfrist i forbindelse med medicinering. 
 
Kategori 4 – TILVALGT 
Biprodukter fra alle produkter/produktioner medtages i det videre projekt. Kun få bi-
produkter tilgængelige på markedet – p.t. er kun rå-glycerol fra fremstillingen af bio-
diesel i DK tilgængelig i begrænsede mængde. 
 
Kategori 5 – VISSE BIPRODUKTER TILVÆLGES, HVIS DE ANVENDES TIL 
KVÆG 
Argumentation for fravalg/tilvalg – se skema. 
Skemaet revideres jf. det, der blev besluttet ved mødet og skemaet sendes derefter i hø-
ring til de andre medlemmer af projektgruppen MHR 
 
Fokus på chips, småkager, fladbrød, skorper, tvebakker og andet sprødbagt (med andet 
hævemiddel end gær), der kan være kasseret pga. brankning og et højt indhold af acry-
lamid. Acrylamid udskilles med urin og mælk, hvorfor disse biprodukter udelukkende 
skønnes at være relevante for det videre projekt, hvis biprodukter anvendes til fodring 
af malkekvæg. 
 
Fokus på kartoffelpulp fra chips-industrien specielt pga. muligt højt indhold af 
chlorpropham samt evt. solaniner. 
 
Cases: 
Data til brug for case-beregninger med hhv. citruskvas, kornbærme og fiskemel og til-
hørende foderrationer til forskellige dyrekategorier er stort set på plads. Cases med fi-
skemel/As samt kornbærme/mykotoksiner, hvor der kan beregnes på eksisterende ana-
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lysedata er køreklar.  Beregningerne for citruskvas afventer resultaterne af analyserne 
for indhold af pesticider. FDER meddeler Plantedirektoratet, hvem ud over Alicja, der 
sættes på opgaven. ALMO er den der samler op på resultaterne af case-beregningerne 
fra de involverede personer, og sørger for afrapportering. 
 
Ved mødet oplyste FI, at der ikke var nogen i FI, der har erfaring med vurderinger af 
dyresundhed. 
 
BBJ tager kontakt dels til Kresten Sejrsen, der er medlem af EFSA-panelet om feed – 
dels til DJF, for at undersøge, hvem der vil kunne give input til projektet, når det gæl-
der vurderinger af dyresundhed. 
 
FI oplyste også, at de i vurderingen af fødevaresikkerheden ved anvendelsen af de for-
skellige biprodukter ville tage udgangspunkt i ADI- og TDI-værdier for de aktuelle 
kontaminanter. Man vil så regne tilbage til, hvilket niveau af en given kontaminant, der 
i givet fald ville kunne accepteres i foderet. FI ville tage udgangspunkt i ”worst-worst” 
case, dvs. at hele indholdet (data for max. Fund) af den pågældende kontaminant i fo-
derrationen overføres til fødevarerne. Desuden ville man, i de tilfælde hvor der findes 
data for overførselsrater, også lave beregninger og vurderer i forhold til disse.  
 
Prøver: 
Følgende prøver er i hus eller forventes i hus: 
Citruskvas, 7 prøver – flere forventes fra Tyskland i uge 12. 
Kornbærme fra produktionen af bioethanol, 5 prøver – forventes yderligere 6 prøver 
råvarer/våd bærme/tør bærme) 
Rå-glycerol, 4 prøver – forventer yderligere 2 prøver 
Kartoffelpulp, 5 prøver er modtaget den 13. Marts 
 
Chips/småkager/skorper m.v., prøvetagning afhænger af, hvorvidt produkterne anven-
des til malkekvæg. 
 
Analyseplan:  
Analyseplanen revideres jf. det, der blev besluttet ved mødet MHR, som følger: 
 
Citruskvas: 

Chlorerede pesticider + pesticider (multi-metode), herunder de specifikke vi har viden 
om anvendes i Sydamerika samt andre – så mange som muligt (dog max. 50 ud af 440 
iflg. Anbefaling fra laboratoriet). 
 
PAH – nej, PAH omsættes og udskilles med urinen. PAH er kræftfremkaldende, men 
dette skønnes ikke relevant i forhold til produktionsdyr, der kun lever forholdsvis kort 
tid. 
 
Kornbærme fra produktion af bioethanol 

Pesticider (multimetode) + Chlormequat (stråforkorter) – Glyphosat – nej, da stoffet 
formentlig ikke er toksikologosk interessant og grænseværdien er forholdsvis høj (15 
ppm). 
Mykotoksiner (multimetode) + ochratoksin. 
Metaller (multimetode) 
Arsen – FDER kontakter Jens Jørgen Sloth angående videnskabelig artikel om As. 
Kviksølv 
Fluorid – Nej, da formentlig meget lave indhold. 
PAH – nej, se ovenfor. 
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Rå-glycerol 
Methanol – vi kan evt. indhente analysedata fra producenterne MHR undersøger. 
Methylestre af fedtsyrer – FI mener ikke det er relevant ift. projektet MHR undersø-
ger, om vi kan få analysedata fra producenterne 
Metaller (multimetode) 
 
Arsen 
Kviksølv 
Fluorid – nej, som ovenfor 
Chlorerede pesticider 
 
Kartoffelpulp 

Chlorpropham (pesticider multimetode) 
Solaniner KGRA) undersøger om regionerne kan undersøge for indhold af solaniner. 
ALMO undersøger, hvad der findes af publikationer om solaniner. 
 
Chips/småkager, skorper m.v. – kasseret pga. brankning 

Acrylamid – dog kun hvis biprodukterne anvendes til malkekvæg. MHR undersøger 
dette. 
 
 
PD’s laboratorium forventer at kunne levere resultaterne for de analyser der skal laves 
her indenfor 3 – 4 uger. 
 
b. Ifølge milepælsplanen skal vi i 2. Fase udvælge biprodukter til 3. Fase på baggrund 
af vurderingerne af resultaterne af analyserne, der opnås ved de analyser der nu sættes 
i gang. 
 
c. Vi skal desuden udarbejde en rapport over resultater opnået i 2. Fase. 
 
Dispositionen for den afsluttende projektrapport (inkl. 3. Fase), skal udarbejdes såle-
des, at afrapporteringen af 2. Fase er i form af kapitler, der direkte kan overføres til 
den endelige projektrapport. BBJ  udarbejder oplæg til disposition, der sendes til 
kommentering hos FI og derefter til resten af projektgruppen. 
 
Vi sigter mod det endelige mål nu, og skal derfor også til at gøre os klart hvad den vi-
denskabelige artikel skal indeholde og hvordan den skal struktureres. FI udarbejder et 
oplæg til drøftelse på næste møde. 
 
BBJ undersøger, hvorvidt resultaterne af de analyser PD udfører kan offentliggøres i 
artiklen og melder tilbage til FI hurtigst muligt. 
 

 3. Mødedato for næste møde 
 
Først i juni, dog måske hvis behov møde inden mødet i styregruppen sidst i maj. 
 
4. Eventuelt 

 
 Intet 
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Bilag 2. Fremstilling af biodiesel. 

page 1LPSI Copyright 2003 Biodiesel Capabilities

Transesterification

What is Biodiesel (Methylester)?
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page 2LPSI Copyright 2003 Biodiesel Capabilities

Definition:

A catalyst is needed to make things happen.

The catalyst has no personal fortune of the actions he initiates.

Afterwards he is still available to initiate the next action.

What is a catalyst?

Catalyst
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page 3LPSI Copyright 2003 Biodiesel Capabilities

…in the Biodiesel Process

What is the catalyst?

CONa H
3

+ COH H
3

+ HOH

Methanol Sodium Methylate Water

CO H
3

Sodium

Na

Methylate
1

NaOH

Sodium-
hydroxide

2

COK H
3

+ COH H
3

+ HOH

Methanol Potassium Methylate Water

KOH

Potassium-
hydroxide

3
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page 4LPSI Copyright 2003 Biodiesel Capabilities

For the Biodiesel Process

Observations

• Fatty acid “destroys” the catalyst

• Water forms fatty acids

• Side reactions lower the yield

• Soap complicates the separation process

• Additional process steps needed to maintain the yield

• Additional equipment & energy is needed
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page 5LPSI Copyright 2003 Biodiesel Capabilities

Feedstock Experience

• Corn

• Safflower / Sunflower

• Soybean

• Mustard Seed

• Canola / Rapeseed

• Cottonseed

• Palm Seed / Palm Kernel

• Coconut

• Beef Tallow

• Used Oils
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page 6LPSI Copyright 2003 Biodiesel Capabilities

Biodiesel Process
From vegetable oils

Transesterification
Glycerin Water
Pretreatment

Methanol

+ Catalyst

Crude Glycerin
> 80% conc.

Pharma Glycerin
> 99.5% conc.

Biodiesel

Chemicals

Washing & Drying

Refined Oil Used Oils

Degumming
Bleaching

Thermal 
Deacidification

Esterification

Methanol
+ Catalyst

Pre-
Treatment

Reaction

Cleaning

Degumming & 
Deacidification

Crude Oil Multiple
Feedstock

Constant
Product
Quality

Distillation & Bleaching
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page 7LPSI Copyright 2003 Biodiesel Capabilities

Transesterification
.... a 2-stage process step for maximum conversion 

Crude Glycerin

Oil

Reactor 1 Reactor 2

Biodiesel

Glycerin

Water

Evaporation

Wash

Column

Methanol

Catalyst

Methanol

Recovery

Glycerin

Water
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page 8LPSI Copyright 2003 Biodiesel Capabilities

What does it look like ?

• 30 MMGal / year

• 100,000 mtons / year
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Bilag 3. Analysemetoder. 

     SFW/YVSI/SORS/MHR 
 
Metoder anvendt til analyser af pesticider og mykotoksiner i biproduktprojektet 
 
Chlorede pesticider 
EN 15742:2009 Animal feeding stuffs – Determination of pesticides and PCBs by GC/ECD 
 
Stråforkorter (chlormequat og mepiquat) 
In house method but based on EN 15054 Non fatty foods – Determination of chlormequat and mepi-
quat LC-MS-Method. 
 
Glyphosate 
In house method: Sample is extracted with water, cleanup on Oasis MAX column, injected on Hyper-
Carb 5 µm 50x2.1 mm column from Thermo and determent on LC/MS/MS using glyphosate 13C2-
15N label internal standard. 
 
Andre Pesticider 
QuEchERS – Mini-Multiresidue Methods for the analysis of pesticides residues in low fat products by 
Michelangelo Anastassiades, CVUS Stuttgard. 
 
Mykotoksiner 
In house method: “Multi-method of determination of mycotoxins in feed”  based  on  M. Sulyok, R. 
Krska and R. Schuhmacher in  Anal Bioanal Chem (2007) 389:1505-1523. 
The sample is extracted with acetonitril/water mixture (84/16 v/v). The extract is analysed directly –
after addition of C-13 internal standards- with HPLC-triple quadropole mass spectrometry.  Few ex-
tracts have been cleaned up on Mycosep 227. 
 
Metaller 
Arsen, cadmium, kobolt, chrom, kobber, molybdæn, 98olubl, bly, vanadium og zink  
In house screening method: Sample extraction of elements with aqua regia, based on ISO 11466:1995, 
”Soil Quality – Extraction of trace elements soluble in aqua regia”.  
Analysis of As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V and  Zn with ICP-OES 
 
Kviksølv 

In house method: Sample extraction with 65% HNO3,37% HCl and 30% H2O2  at 120  ̊C for 2h – 
analysis of  Hg  with CV-AAS. 
This method is based upon ”DS/EN 13806:2002; Bestemmelse af kviksølv ved atomabsorptions-
spektrometri (CVAAS) efter trykoplukning”, the in house method do not use microwave assisted di-
gestion. The method is accredited by DANAK.  
 
Mangan 
In house screening method: Sample extraction as described in DIR. 78/633/EØF, analysis of Mn by 
ICP-OES. The method is accredited by DANAK. 
 
Flourider 
In house method: Analysis of fluoride with ion-selective electrode (ISE), method based upon 4th draft 
version of CEN-method “Animal Feeding Stuffs – Determination of fluoride content after hydrochlor-
ic acid treatment by ISE method”. The method is accredited by DANAK. 
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Bilag 4. Oversigt over analyser. 

 

OVERSIGT OVER ANALYSER 

ANALYSER PRØVEDATA 

RESTPRODUKTER fra produktion af BIOETHANOL Antal Art Land SUM ID-kode 

Oprindelse: Sverige, Tyskland, Tjekkiet BIOETHANOL 

ANALYSE ANTAL RÅVARE VÅD BÆRME DDGS (tør) 1 DDGS Tyskland   RV1 

          1 DDGS Sverige   RV2 

Pest-multi
1
 14 2 5 7 1 DDGS Sverige   RV3 

Stråforkorter 4     4 1 DDGS ?   RV4 

Myco-Multi 14 2 5 7 1 DDGS ?   RV5 

Ochratoxin 14 2 5 7 1 Korn Sverige   RV6 

Metaller-Multi 14 2 5 7 1 DDGS Sverige   RV7 

Hg 14 2 5 7 1 Bærme Sverige   RV8 

RÅGLYCEROL fra produktion af BIODIESEL 1 Bærme Sverige   RV9 

Oprindelse: Danmark, Tyskland, Tjekkiet, Brasilien 1 Bærme Sverige   RV13 

Metaller-M 9       1 Bærme Sverige   RV14 

Hg 9       1 Wheat Tjekkiet   RV10 

Pest, chlorerede 6       1 Wet Dregs Tjekkiet   RV11 

CITRUSKVAS 1 DDGS Tjekkiet   RV12 

Oprindelse: Brasilien, USA Total     14   

Pest, chlorerede 6       RÅGLYCEROL (fra Biodiesel) 

Pest-Multi
2
 6       1 Glycerol Tyskland RV15 

KARTOFFELPULP fra procuktion af chips 1 Glycerol Tyskland RV16 

Oprindelse: Danmark 1 Glycerol Tyskland RV17 

Pest-Multi
3
 8       1 Glycerol Brasilien RV18 
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metal-Multi 8       1 Glycerol ? RV19 

fluorid 8         1 Glycerol ? RV20 
1incl.: boscalid, phenmidipham, prothioconazol, pyraclostrobin 1 Glycerol Tjekkiet RV22 

2incl.: chlorpyriphos, chlorpyriphos, imazalil, malathion thiabendazol, diuron, Pro-
thiophos, Ethion, Fenitrothion, Methidathion, Dimethoat 

1 Glycerol Tjekkiet RV23 

1 Glycerol DK 9 RV24 
3incl.:  chlorpropham, aclonifen, clomazone, fluazinam, propamocarb CITRUSKVAS 

1   Brasilien RV26 

Pest-multi’: Multimetode (Plantedirektoratet). 
Ud af 400 mulige pesticidanalyser er udvalgt 25, som vurderes relevante 
for danske afgrøder, med fokus på kornafgrøder. Disse 25 er kernen i den 
her anvendte multimetode. Kernen kan suppleres med yderligere pesticid-
analyser, udvalgt efter prøvematerialets egenskaber og oprindelse. Alle 
disse pesticider bestemmes i samme analysegang.  
Den mindste mængde der kan bestemmes er mellem 0,03 og 0,01 mg/kg 
(ppm).  
De 25 er:  
Dicamba, Fluroxypyr, Bentazone, 2-4-D, Bromoxynil, MCPA, 2,4,5-T, 
Ioxynil, Dichlorprop (2,4-DP), Mecoprop (MCPP), Fenoprop (2,4,5-TP), 
MCPB, 2,4-DB, Dimethoat, Prosulfocarb, Fenpropidin, Fenpropimorph, 
Tebucanazole, Propiconazole, Fenoxaprop-p-ethyl, Flamprop-M-isopropyl, 
Azoxystrobin, Prochloraz, Pendimethalin og Epoxiconazole i korn. 
De valgte, supplerende pesticider er nævnt som fodnoter i tabellerne 
ovenfor. 

1   Brasilien RV27 

1   Brasilien RV28 

1   Brasilien RV29 

1   Brasilien RV30 

1   USA (Florida?) RV31 

      6   

KARTOFFELPULP (fra Chipsproduktion) 

1 pulp DK   RV38 

1 pulp DK   RV39 

1 pulp DK   RV40 

1 pulp DK   RV43 

1 pulp DK   RV44 

1 pulp DK   RV45 

1 pulp DK   RV46 

1 pulp DK   RV47 

      8   
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’Myco-Multi’: Multimetode (Plantedirektoratet). 
Følgende mykotoksiner er bestemt efter multimetode (samme analyse-
gang):  
Deoxynivalenol (DON), HT-2, T-2, Nivalenol, 3-acetyl-deoxynivalenol, 15- 
acetyl-deoxynivalenol, Enniatin B, Beauvericin. 
Grundet analysetekniske forhold er der ikke analyseret for Zearalenon og  
Fusarenon X. 
Detektionsgrænser for de enkelte mykotoksin-analyser varierer fra 20 til 
200 mikrogram/kg (ppb). 
 Ocratoksin A er bestemt ved Specifik metode (Plantedirektoratet) med en 
detektionsgrænse på 0,5 mikrogram/kg (ppb) 

’Metaller-Multi’: Multimetode (Plantedirektoratet) 
Følgende metaller er bestemt efter multimetode (samme analyse-
gang):  
Arsen, Cadmium, Kobolt, Chrom, Kobber, Molybdæn, Mangan, Nik-
kel, Bly, Vanadium, Zink, Kviksølv. 
Detektionsgrænser for de enkelte metalanalyser varierer fra 0,2 til 12 
mg/kg (ppm). 
Kviksølv og fluorid er bestemt ved Specifik metode (Plante- direktora-
tet), med detektionsgrænser på hhv. 0,01 og 1,3 ppm 
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Bilag 5. Citruskvas 

 

CITRUSKVAS          

    FUND højere end detektionsgrænse (ppm) Middel 

værdi 

Laveste Højeste 

    Pro-

jekt-id 

Prøve-id Analyse Resultat    

    RV26 09-09317 Azoxystrobin 0,337 0,286 0,196 0,391 

    RV27 09-09318 Azoxystrobin 0,391    

    RV28 09-09319 Azoxystrobin 0,391    

    RV29 09-09320 Azoxystrobin 0,196    

CITRUS-
KVAS 

   RV30 09-09321 Azoxystrobin 0,207    

Antal Land Prøve-identitet RV31 09-09324 Azoxystrobin 0,196    

    RV26 09-09317 Imazalil 0,110 0,120 0,110 0,130 

1 Brasilien RV26  RV31 09-09324 Imazalil 0,130    

1 Brasilien RV27  RV26 09-09317 Pyraclostrobin 0,100 0,047 0,030 0,100 

1 DK (import) RV28  RV27 09-09318 Pyraclostrobin 0,040    

1 DK (import) RV29  RV28 09-09319 Pyraclostrobin 0,040    

1 DK (import) RV30  RV29 09-09320 Pyraclostrobin 0,030    

1 USA (Florida?) RV31  RV30 09-09321 Pyraclostrobin 0,030    

    RV31 09-09324 Pyraclostrobin 0,040    

    RV26 09-09317 Thiabendazole 0,150 0,180 0,020 0,370 

    RV27 09-09318 Thiabendazole 0,020    

    RV31 09-09324 Thiabendazole 0,370    
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Bilag 6. Case I: Citruskvas – sundhedsmæssig vurdering af pesticidrester. 

 
Præmisser: 
Den sundhedsmæssige vurdering er baseret på eksponering af konsumenter via føden (kød fra kvæg 
og svin samt komælk), og er foretaget som et ”worst case” tilfælde, dvs. at den anvendte citruskvas 
indeholder en restkoncentration af stof X på 20 ppm. Det er herefter forudsat, at denne restkoncentra-
tion optages fuldt ud i dyret uden udskillelse, og at alt ender i kød eller mælk.   
 
Følgende basisparametre indgår i denne beregning (foder m. 5 % citruskvas):  
 
Slagtekalv: vægt ca. 400 kg; foderindtagelse ca 20 kg tørstof pr. dyr pr dag. Kød udgør 60 % af dyrets 
legemsvægt (legemsvægt).  
 
Slagtesvin: vægt ca. 75 kg; foderindtagelse 3 kg tørstof pr. dyr pr. dag. Kød udgør 60 % af dyrets le-
gemsvægt. 
 
Malkekøer: Foderindtagelse 20 kg tørstof pr. dyr pr. dag. Produktion af mælk pr. ko er sat til 35 l 
mælk pr. dyr pr. dag. 
 
Slagtefjerkræ: vægt ca 1,9 kg: foderindtagelse er 120 g tørstof pr. dyr pr dag. Kød udgør 60 % af dy-
rets legemsvægt.  
 
Mennesker indtager ca. 5g kød per kg legemsvægt. Og 100 ml mælk pr. kg legemsvægt.(børn). 
 
Ovenstående parametre anvendes til beregning af eksponering af konsumenter. Se Fødevareinstituttets 
regneark (Maximum Feed Intake of pesticide based on max/STMR-residues) til vurdering af eksponering 
af konsumenter sidst i dette bilag.  
 
Resultater:  
 
Eksponering af konsumenter: 
 
Eksponering af konsumenter til stof X via mælk beregnes således til 271 ug/kg legemsvægt pr dag. 
 
Eksponering af konsumenter til stof X via kød fra slagtekalve beregnes således til 1,55 ug/kg legems-
vægt pr dag. 
 
Eksponering af konsumenter til stof X via kød fra slagtesvin beregnes således til 1,45 ug/kg legems-
vægt pr dag. 
 
Eksponering af konsumenter til stof X via kød fra fjerkræ beregnes således til 2,28 ug/kg legemsvægt 
pr dag. 
 
Karakterisering af risiko: 
 

I sagen er nævnt følgende pesticider: 
 
• thiabendazol (ADI 0,01 mg/ kg legemsvægt). 
• orthophenylphenol (ADI 0,4 mg/ kg legemsvægt). 
• dicofol (ADI 0,002 mg/ kg legemsvægt og ArfD på 0,004 mg). 
• malathion (ADI 0,03 mg/ kg legemsvægt og ArfD 0,3 mg/ kg legemsvægt).  
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Af ADI værdier kan uddrages, at konsum af kød fra slagtekalve, fjerkræ og slagtesvin som indeholder 
rester af ovennævnte pesticider op til 20 ppm ikke udgør et sundhedsmæssigt problem for konsumen-
ter.  
 
Af ADI værdier kan uddrages, at konsum af mælk fra malkekøer som indeholder rester af ovennævnte 
pesticider op til 20 ppm udgør ikke et sundhedsmæssigt problem for konsumenter i tilfældet ved foru-
rening med orthophenylphenol. Derimod betyder eksponeringen til rester af thiabendazol, dicofol og 
malathion fører til overskridelsen af ADI. Den største overskridelse af ADI forekommer for rester af 
dicofol med højeste overskridelse på ca. 136 gange (i forhold til dicofol ADI). Pesticidrester i mælk 
for dicofol og malathion under akut reference dosis (ArfD). 
 
Justering af model (1):  
 
Pesticid restkoncentration i fødevarer på 20 ppm anses for meget højt niveau, som sjældent findes i 
praksis. Hvis vi derfor ændrer præmisserne for vurderingseksponeringen til et mere realistisk niveau 
på 5 ppm, så får følgende nye eksponeringer: 
 
Eksponering af konsumenter til stof X via mælk beregnes således til 67,9 ug/kg legemsvægt pr dag. 
 
Eksponering af konsumenter til stof X via kød fra slagtekalve beregnes således til 0,39 ug/kg legems-
vægt pr dag. 
 
Eksponering af konsumenter til stof X via kød fra slagtesvin beregnes således til 0,36 ug/kg legems-
vægt pr dag. 
 
Eksponering af konsumenter til stof X via kød fra slagtefjerkræ beregnes således til 0,57 ug/kg le-
gemsvægt pr dag. 
 
Med de nye præmisser fås at ADI stadigvæk ikke overskrides ved konsum af kød fra slagtekalve og 
slagtesvin, som indeholder rester af ovennævnte pesticider.  
 
Af ADI værdier kan uddrages, at konsum af mælk fra malkekøer som indeholder rester af ovennævnte 
pesticider op til 5 ppm forsat ikke udgør et sundhedsmæssigt problem for konsumenter i tilfældet ved 
forurening med orthophenylphenol. Eksponeringen til rester af thiabendazol, dicofol og malathion fø-
rer fortsat til overskridelsen af ADI. Den teoretiske overskrivelse bliver således reduceret fra 136 til 
34 gange (i forhold til dicofol ADI). Som forsat betragtes som sundhedsmæssigt problematisk.  
 
Justering af model (2): 
 
Data fra projektet viser analyseresultater for rester af pesticider i citruskvas. Her blev påvist følgende 
typer: 
 

• azoxystrobin (ADI 0,1 mg/ kg legemsvægt) (Højeste koncentration 0,391 ppm citruskvas). 
• imazalil (ADI 0,025 mg/ kg legemsvægt; ArfD 0,05 mg/ kg legemsvægt) (Højeste konc. 0,130 

ppm citruskvas). 
• pyraclostrobin (ADI 0,03 mg/ kg legemsvægt) (Højeste konc. 0,100 ppm citruskvas). 
• thiabendazol (ADI 0,01 mg/ kg legemsvægt) (Højeste konc. 0,370 ppm citruskvas). 

 
På basis af analyseresultater af ovennævnte stoffer fremgår det at højeste restkoncentration er under 
0,5 ppm. En 0,5 ppm rest af stof X vil føre til følgende eksponeringer:  
 

• Eksponering af konsumenter til stof X via mælk beregnes således til 6,79 ug/kg legemsvægt pr 
dag. 

• Eksponering af konsumenter til stof X via kød fra slagtekalve beregnes således til 0,039 ug/kg 
legemsvægt pr dag. 
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• Eksponering af konsumenter til stof X via kød fra slagtesvin beregnes således til 0,036 ug/kg 
legemsvægt pr dag. 

• Eksponering af konsumenter til stof X via kød fra slagtefjerkræ beregnes således til 0,57 
ug/kg legemsvægt pr dag. 

 
 
Hvis justeringen af model (2) vurderes at omfatte alle pesticider i casen (dicofol blev ikke målt i pro-
jektet), så vil der for dicofol være tale om en overskridelse på 3,4 gange ADI (0,002 mg/kg legems-
vægt for dicofol). Anvendes det stof med den laveste ADI (0,002 mg/kg legemsvægt. For dicofol, der 
dog ikke er påvist) vil der teoretisk kunne blive tale om en overskridelse på ca. 3,4 gange.    
 
Tillige er der i projektets analyseresultater målt heptachlor og aldrin, der betragtes som forureninger 
med en TDI på 0,0001 mg/ kg legemsvægt. For aldrin og heptachlor er den tilladte højeste restkon-
centration i fødevarer 0,01 ppm, og en beregnet indtagelse vil således være på:  
 
Mælk: 0,016 ug/kg legemsvægt 
Kød, køer: 0,0008 ug/kg legemsvægt 
Kød, svin: 0,0007 ug/kg legemsvægt,  
Hvilket giver en eksponering under TDI 
 
Samlet vurdering: 
 
Vurderingen, baseret på model (2) viser, at fodring med foder til malkekvæg med 5 % citruskvas teo-
retisk kan føre til en overskridelse af ADI ved indtagelse af mælk for stoffer med en ADI på under ca. 
7 ug/kg legemsvægt. Hertil skal tillægges, at beregningen er foretaget under forudsætning af, at alt 
reststof ender i mælk (eller kød) uden omdannelse eller evt. udskillelse (uden hensyntagen til at 
vandopløselige stoffer kun udskilles i ringe grad i mælk). Den realistiske optagelse af en restkoncen-
tration i citruskvas via foderet vil sandsynligvis være 20 til måske 100 gange lavere (ref). Det skal i 
øvrigt nævnes, at der ikke er taget hensyn til eventuelle rester i de øvrige foderkomponenter. 
 
Fodring af slagtesvin, slagtefjerkræ og – kalve med 5 % i foder giver ikke anledning til fødevaretok-
sikologiske problemer for konsumenter. 
 
Konklusion: 
 
Baseret på ovennævnte er den overordnede konklusion, at fodring med citruskvas, som nævnt oven-
for, ikke udgør et relevant fødevaretoksikologisk problem. En endelig vurdering må baseres på flere 
analyser til påvisning af, hvilke aktivstoffer, der er aktuelle, og i hvilken koncentration i forekommer 
i kød og ikke mindst mælk.  
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Maximum Feed Intake of pesticide based on max/STMR-residues 

  % DM Chicken 
Dairy 
Cattle 

Beef 
Cattle Pig 

Residue 
(mg/kg) Chicken Dairy Cattle 

Beef Catt-
le Pig  

Body weight 
Daily Maximun Feed (kg Dry Matter (DM) )   

1,9 kg 
0,12 

550 kg 
20 

350 kg 
15 

75 kg 
3           

Maximun Percentage   % DM % DM % DM % DM   mg/animal mg/animal mg/animal mg/animal 

                      

I. Green Forage (incl. Hay)                     

   Grasses  20 0 100 100 0     0,00 0,00   

   Alfalfa/Clover 20 0 40 40 15     0,00 0,00 0,00 

   Forage Rape 14 0 0 35 15       0,00 0,00 

   Kale/Cabbage 14 5 35 35 15   0,0000000 0,00 0,00 0,00 

   Sugar Beet leaves and tops 16 0 30 30 25     0,00 0,00 0,00 

   Silage (Clover, Grasses, Vines of Legumes) 20 0 100 100 15     0,00 0,00 0,00 

   Fruit Pomace (Apples, Citrus) 23 0 5 5 5 20   86,96 65,22 13,04 

   Hay 85 0 100 100 15     0,00 0,00 0,00 

                      

II. Grains                     

    Grains except maize 86 70 40 80 80   0,0000000 0,00 0,00 0,00 

    Maize 86 70 30 30 40   0,0000000 0,00 0,00 0,00 

    Bran (Wheat and Rye) 89 15 20 20 20   0,0000000 0,00 0,00 0,00 

                      

III. Straw (Cereals) 86 0 20 50 0     0,00 0,00   

                          

IV. Pulses 86 30 20 20 40   0,0000000 0,00 0,00 0,00 

                      

V. Root and Tubers (e.g. Potatoes) 15 20 30 60 60   0,0000000 0,00 0,00 0,00 

    Swede/Turnip 10 20 30 60 60   0,0000000 0,00 0,00 0,00 

Beet 20 20 30 60 60   0,0000000 0,00 0,00 0,00 
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VI. Oil Seed (Meal, Cake) 86 10 30 30 20   0,0000000 0,00 0,00 0,00 

     (e.g. Soya bean, Peanuts, Rape seed, 
      Sunflower seed, Linseed)                     

                      

Maximum intake (mg/kg feed, dry feed ba-
sis)             0 4,35 4,35 4,35 

Maximum intake (mg/kg bw, dry feed basis)             0 0,158 0,186 0,17 

Maximum intake (mg/animal, dry feed ba-
sis)             0 86,96 65,22 13,04 

Ko giver 32 kg mælk, mg/kg mælk = maximum intake, mg/kg animal / 32 kg mælk 2,717391304 

60 % kød indhold i ko der vejer 350 kg =210 
kg; indhold i kød i mg/kg = maximum intake, mg/kg animal / 210 kg kød 0,310559 

60 % kød indhold i gris der vejer 75 kg = 45 
kg; indhold i kød i mg/kg 

= maximum intake, mg/kg animal / 45 kg 
kød 0,289855 
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Bilag 7. CASE II: Kornbærme fra bioethanol produktion (hvede). 

 
Vurderingen af eksponering af slagtekalve, malkekvæg, svin og fjerkræ samt af konsumenter 
som indtagerkød fra kvæg, svin, og fjerkræ, samt komælk er dels foretaget som et ”normalt” 
tilfælde, hvor foderet indeholder 4-5 % kornbærme og som et ”worst case” tilfælde, hvor den 
anvendte kornbærme udgør 20-25 % af foderets tørstofindhold.  
 
Det fremgår af det tilsendte materiale (opgørelsen af ”samtlige lokationer”), at kun mykotok-
sinerne deoxynivalenol, ochratoxin , og enniatin B er fundet i korn. De maksimalt fundne 
koncentrationer angives at være: 
 
Deoxynivalenol (DON): 572 ug/kg 
 
Ochratoxin (OTA): 7,3 ug/kg 
 
Enniatin B: 1.830 ug/kg 
 
I det følgende gennemføres scenarier med koncentrationer, der er 2-3 gange højere end disse 
maksimalt fundne koncentrationer: 
 
Deoxynivalenol: 1.500 ug/kg 
 
Ochratoxin: 20 ug/kg 
 
For Enniatin B: 4.500 ug/kg (og beauvericin) er der ikke gennemført beregninger, da der ikke 
umiddelbart foreligger toksikologiske undersøgelser og internationale vurderinger, som mu-
liggør en risikovurdering. De koncentrationer, som måtte være relevante vil være 3 gange hø-
jere end de koncentrationer, som er estimeret for DON. 
 
 
Deoxynivalenol (DON) 
 
Slagtekalve 
 
Følgende basisparametre indgår i beregningerne: 
 
Slagtekalvens vægt er 350 kg; 
I en slagtekalv, der vejer 350 kg, er 60 % kød; dvs. at slagtekalven indeholder 210 kg kød. 
Indtagelse af foderblanding er 7,4 kg per dag, heraf udgør kornbærme enten 4 % eller 20 %; 
dvs at indtagelsen af kornbærme er enten 0,3 eller 1,5 kg per dag. 
Koncentrationen af DON i kornbærme er 1.500 ug/kg.  
 
Kornbærme udgør 4 % af tørfoderet: 

 
Slagtekalven indtager 450 ug DON per dag fra foderet som indeholder 0,06 mg DON/kg, sva-
rende til 1,3 ug DON/kg legemsvægt per dag. I kvæg har undersøgelser vist, at foder indehol-
dende 1,5 mg DON/kg er uden effekt på foderindtagelse og tilvækst (en af de mest følsomme 
parametre for DON toksicitet). Denne indtagelse giver således ikke anledning til sundheds-
mæssig betænkelighed for slagtekalven. 
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Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden ud-
skillelse, og at alt ender op i kødet, øges indholdet af DON i kød med 2,14 ug/kg per dag og 
under antagelse af, at en person spiser 5 g kød per kg legemsvægt per dag, øges den daglige 
indtagelse af DON med 0,01070 ug/kg legemsvægt. Slagtekalven ville derfor kunne fodres 
med kornbærmen i mere end 90 dage før personens indtagelse af DON med kødet, når den to-
lerable daglige indtagelse (TDI) for mennesker på 1 ug/kg legemsvægt per dag, 
  
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se, og, at alt ender i kød er helt urealistisk for DON, da kun få % (2-3 %) af den indtagne do-
sis optages som intakt (toksisk) DON, minimale koncentrationer opnås i muskelvæv (kød), og 
DON og metabolitter udskilles hurtigt inden for en enkelt dag. Den antagne koncentration af 
DON i kornbærme vil således være uden sundhedsmæssig betydning for mennesker, som måt-
te konsumere kødet fra kalven.   
 
Kornbærme udgør 20 % af tørfoderet: 

 
Slagtekalven indtager 2.250 ug DON per dag fra foderet som indeholder 0,3 mg DON/kg, sva-
rende til 6,5 ug DON/kg legemsvægt per dag. I kvæg har undersøgelser vist, at foder indehol-
dende 1,5 mg DON/kg er uden effekt på foderindtagelse og tilvækst (en af de mest følsomme 
parametre for DON toksicitet). Denne indtagelse giver således ikke anledning til sundheds-
mæssig betænkelighed for slagtekalven. 
 
Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden ud-
skillelse, og at alt ender op i kødet, øges indholdet af DON i kød med 10,7 ug/kg per dag og 
under antagelse af, at en person spiser 5 g kød per kg legemsvægt per dag, øges den daglige 
indtagelse af DON med 0,0535 ug/kg legemsvægt. Slagtekalven ville derfor kunne fodres med 
kornbærmen i mere end 18 dage før personens indtagelse af DON, når den tolerable daglige 
indtagelse (TDI) for mennesker på 1 ug/kg legemsvægt per dag, 
  
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se og at alt ender i kød er helt urealistisk for DON, da kun få % (2-3 %) af den indtagne dosis 
optages som intakt (toksisk) DON, minimale koncentrationer opnås i muskelvæv (kød), og 
DON og metabolitter udskilles hurtigt inden for en enkelt dag. Den antagne koncentration af 
DON i kornbærme vil således være uden sundhedsmæssig betydning for mennesker, som måt-
te konsumere kødet fra kalven.   
 
Malkekvæg 
 
Følgende basisparametre indgår i beregningerne: 
 
Malkekoens vægt er 600 kg; 
En malkeko, der vejer 600 kg, leverer 32 kg mælk per dag; 
Indtagelse af foderblanding er 46 kg per dag, heraf udgør kornbærme 2,5 % eller 4,6 %; dvs. 
indtagelsen af kornbærme er 1,15 eller 2,12 kg per dag. 
Koncentrationen af DON i kornbærme er 1.500 ug/kg. 
 
Kornbærme udgør 2,5 % af tørfoderet: 
 
Malkekoen indtager 1.725 ug DON per dag fra foderet, som indeholder 0,04 mg DON/kg, sva-
rende til 2,9 ug DON/kg legemsvægt per dag. I kvæg har undersøgelser vist, at foder indehol-
dende 1,5 mg DON/kg er uden effekt på foderindtagelse og tilvækst (en af de mest følsomme 
parametre for DON toksicitet). Denne indtagelse giver således ikke anledning til sundheds-
mæssig betænkelighed for malkekoen. 
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Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden ud-
skillelse, og at alt ender op i mælken, øges indholdet af DON i mælk med 54 ug/kg per dag og 
under antagelse af, at en person indtager 100 ml mælk per kg legemsvægt per dag, øges den 
daglige indtagelse af DON med 5,4 ug/kg legemsvægt. Malkekoen ville derfor ikke kunne 
fodres med kornbærmen i blot en dag før indtagelsen, når den tolerable daglige indtagelse 
(TDI) på 1 ug/kg legemsvægt per dag, 
  
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se og, at alt ender op i mælken er imidlertid helt urealistisk for DON, da kun få % (2-3 %) af 
den indtagne dosis optages som intakt (toksisk) DON og kun minimale koncentrationer opnås 
i mælken. Endvidere udskilles DON hurtigt fra koen inden for en enkelt dag. Den antagne 
koncentration af DON i kornbærme vil således være uden sundhedsmæssig betydning for 
mennesker, som måtte konsumere mælk fra koen.   
 
Kornbærme udgør 4,6 % af tørfoderet: 
 
Malkekoen indtager 3.180 ug DON per dag fra foderet, som indeholder 0,2 mg DON/kg, sva-
rende til 5,3 ug DON/kg legemsvægt per dag. I kvæg har undersøgelser vist, at foder indehol-
dende 1,5 mg DON/kg er uden effekt på foderindtagelse og tilvækst (en af de mest følsomme 
parametre for DON toksicitet). Denne indtagelse giver ikke anledning til sundhedsmæssig be-
tænkelighed for malkekoen. 
 
Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden ud-
skillelse, og at alt ender op i mælken, øges indholdet af DON i mælk med 100 ug/kg per dag 
og under antagelse af, at en person indtager 100 ml mælk per kg legemsvægt per dag, øges 
den daglige indtagelse af DON med 10 ug/kg legemsvægt. Malkekoen ville derfor ikke kunne 
fodres med kornbærmen i blot en dag før indtagelsen, når den tolerable daglige indtagelse 
(TDI) på 1 ug/kg legemsvægt per dag, 
  
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se, og at alt ender op i mælken er imidlertid helt urealistisk for DON, da kun få % (2-3 %) af 
den indtagne dosis optages som intakt (toksisk) DON og kun minimale koncentrationer opnås 
i mælken. Endvidere udskilles DON hurtigt fra koen inden for en enkelt dag. Den antagne 
koncentration af DON i kornbærme vil således være uden sundhedsmæssig betydning for 
mennesker, som måtte konsumere mælk fra koen.   
 
 
Slagtesvin 
 
Følgende basisparametre indgår i beregningerne: 
 
Slagtesvinets vægt er 75 kg; 
Indtagelsen af foderblanding er 2,6 kg per dag, heraf udgør kornbærme 5 % eller 25 %, dvs. 
0,13 eller 0,64 kg per dag; 
Et slagtesvin, der vejer 75 kg indeholder 60 % kød, dvs. 45 kg kød; 
Koncentrationen af deoxynivalenol i kornbærme er 1.500 ug/kg. 
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Kornbærme udgør 5 % af tørfoderet: 
 
Slagtesvinet indtager 195 ug DON per dag fra foderet, som indeholder 0,075 mg DON/kg, 
svarende til 2,6 ug DON/kg legemsvægt per dag. I svin har undersøgelser vist, at foder inde-
holdende 0,5 mg DON/kg er uden nævneværdig effekt på foderindtagelse og tilvækst (en af de 
mest følsomme parametre for DON toksicitet). Denne indtagelse giver således ikke anledning 
til sundhedsmæssig betænkelighed for slagtesvinet, men er tæt på et niveau, hvor effekter kan 
forventes. 
 
Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden ud-
skillelse, og at alt ender op i kødet, øges indholdet af DON i kød med 4,3 ug/kg per dag og 
under antagelse af, at en person spiser 5 g kød per kg legemsvægt per dag, øges den daglige 
indtagelse af DON med 0,0215 ug/kg legemsvægt. Slagtesvinet ville derfor kunne fodres med 
kornbærmen i ca. 46 dage før personens indtagelse af DON, når den tolerable daglige indta-
gelse (TDI) for mennesker på 1 ug/kg legemsvægt per dag, 
  
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se, og at alt ender i kød er ikke urealistisk for DON. Selv om omkring 50 % af den indtagne 
dosis optages som intakt (toksisk) DON, opnås minimale koncentrationer i muskelvæv (kød), 
og DON og metabolitter udskilles hurtigt inden for få dage. Den antagne koncentration af 
DON i kornbærme vil således være uden sundhedsmæssig betydning for mennesker, som måt-
te konsumere kødet fra kalven.   
 
Kornbærme udgør 25 % af tørfoderet: 

 
Slagtesvinet indtager 960 ug DON per dag fra foderet, som indeholder 0,375 mg DON/kg, 
svarende til 15 ug DON/kg legemsvægt per dag. I svin har undersøgelser vist, at foder inde-
holdende 0,5 mg DON/kg er uden nævneværdig effekt på foderindtagelse og tilvækst (en af de 
mest følsomme parametre for DON toksicitet). Denne indtagelse giver ikke anledning til 
sundhedsmæssig betænkelighed for slagtesvinet. 
 
Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden ud-
skillelse, og at alt ender op i kødet, øges indholdet af DON i kød med 21,4 ug/kg per dag og 
under antagelse af, at en person spiser 5 g kød per kg legemsvægt per dag, øges den daglige 
indtagelse af DON med 0,107 ug/kg legemsvægt. Slagtesvinet ville derfor kunne fodres med 
kornbærmen i ca. 10 dage før personens indtagelse af DON, når den tolerable daglige indta-
gelse (TDI) for mennesker på 1 ug/kg legemsvægt per dag, 
  
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se, og at alt ender i kød er helt urealistisk for DON. Selv om omkring 50 % af den indtagne 
dosis optages som intakt (toksisk) DON, opnås minimale koncentrationer i muskelvæv (kød), 
og DON og metabolitter udskilles hurtigt inden for få dage.Den antagne koncentration af 
DON i kornbærme vil således være uden sundhedsmæssig betydning for mennesker, som måt-
te konsumere kødet fra kalven.   
 
Fjerkræ 
 
Følgende basisparametre indgår i beregningerne: 
 
Kyllingens vægt er 1.5 kg; 
Indtagelsen af fuldfoder er 200 g per dag, heraf udgør kornbærme 5 % eller 20 %, dvs. 10 el-
ler 40 g per dag; 
Koncentrationen af deoxynivalenol i kornbærme er 1500 ug/kg. 
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Kornbærme udgør 5 % af tørfoderet: 

 
Kyllingen indtager 15 ug DON per dag fra foderet, som indeholder 0,075 mg DON/kg, sva-
rende til 10 ug DON/kg legemsvægt per dag. I kyllinger har undersøgelser vist, at foder inde-
holdende mere end 10 mg DON/kg er uden nævneværdig effekt på foderindtagelse og tilvækst 
(en af de mest følsomme parametre for DON toksicitet). Denne indtagelse giver således ikke 
anledning til sundhedsmæssig betænkelighed for kyllingen. 
 
Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret og fordeles 
100 % uden udskillelse, øges indholdet af DON i kyllingen med 10 ug/kg per dag og under 
antagelse af, at en person spiser 5 g kylling per kg legemsvægt per dag, øges den daglige ind-
tagelse af DON med 0,05 ug/kg legemsvægt. Kyllingen ville derfor kunne fodres med korn-
bærmen i ca. 20 dage før personens indtagelse af DON, når den tolerable daglige indtagelse 
(TDI) for mennesker på 1 ug/kg legemsvægt per dag, 
  
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se, og at alt ender i kød er helt urealistisk for DON, da kun få % af den indtagne dosis optages 
som intakt (toksisk) DON, minimale koncentrationer opnås i muskelvæv (kød), og DON og 
metabolitter udskilles hurtigt inden for en enkelt dag. Den antagne koncentration af DON i 
kornbærme vil således være uden sundhedsmæssig betydning for mennesker, som måtte kon-
sumere kødet fra kyllingen.   
 
Kornbærme udgør 25 % af tørfoderet: 

 
Kyllingen indtager 60 ug DON per dag fra foderet, som indeholder 0,3 mg DON/kg, svarende 
til 40 ug DON/kg legemsvægt per dag. I kyllinger har undersøgelser vist, at foder indeholden-
de mere end 10 mg DON/kg er uden nævneværdig effekt på foderindtagelse og tilvækst (en af 
de mest følsomme parametre for DON toksicitet). Denne indtagelse giver således ikke anled-
ning til sundhedsmæssig betænkelighed for kyllingen. 
 
Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret og fordeles 
100 % uden udskillelse, øges indholdet af DON i kyllingen med 40 ug/kg per dag og under 
antagelse af, at en person spiser 5 g kylling per kg legemsvægt per dag, øges den daglige ind-
tagelse af DON med 0,2 ug/kg legemsvægt. Kyllingen ville derfor kunne fodres med korn-
bærmen i ca. 5 dage før personens indtagelse af DON, når den tolerable daglige indtagelse 
(TDI) for mennesker på 1 ug/kg legemsvægt per dag, 
  
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se, og at alt ender i kød er helt urealistisk for DON, da kun få % af den indtagne dosis optages 
som intakt (toksisk) DON, minimale koncentrationer opnås i muskelvæv (kød), og DON og 
metabolitter udskilles hurtigt inden for en enkelt dag. Den antagne koncentration af DON i 
kornbærme vil således være uden sundhedsmæssig betydning for mennesker, som måtte kon-
sumere kødet fra kalven.   
 
Ochratoxin (OTA) 
 
Slagtekalve 
 
Følgende basisparametre indgår i beregningerne: 
 
Slagtekalvens vægt er 350 kg; 
I en slagtekalv, der vejer 350 kg, er 60 % kød; dvs. at slagtekalven indeholder 210 kg kød. 
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Indtagelse af foderblanding er 7,4 kg per dag, heraf udgør kornbærme enten 4 % eller 20 %; 
dvs. at indtagelsen af kornbærme er enten 0,3 eller 1,5 kg per dag. 
Koncentrationen af OTA i kornbærme er 20 ug/kg. 
  
 
Kornbærme udgør 4 % af tørfoderet: 
 
Slagtekalven indtager 6.000 ng OTA per dag fra foderet, som indeholder 800 ng OTA/kg, sva-
rende til 17 ng OTA/kg legemsvægt per dag. I kvæg har undersøgelser vist, at foder indehol-
dende 1 mg OTA/kg er uden nyretoksisk effekt (den mest følsomme parameter for OTA toksi-
citet). Denne indtagelse giver således ikke anledning til sundhedsmæssig betænkelighed for 
slagtekalven. 
 
Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden ud-
skillelse, og at alt ender op i kødet, øges indholdet af OTA i kød med 28,5 ng/kg per dag og 
under antagelse af, at en person spiser 5 g kød per kg legemsvægt per dag, øges den daglige 
indtagelse af DON med 0,14 ng/kg legemsvægt. Slagtekalven ville derfor kunne fodres med 
kornbærmen i mere end 120 dage før personens indtagelse af OTA med kødet, når den tole-
rable ugentlige indtagelse (TWI) for mennesker på 120 ng/kg legemsvægt. 
  
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se og, at alt ender i kød er konservativt. Hovedparten af den indtagne ochratoxin A omdannes 
i maverne til den langt mindre toksiske ocharoxin alfa i kvæg, som er den form, der absorbe-
res. Minimale koncentrationer af ochratoxin A opnås i muskelvæv (kød), og OTA metabolit-
terne udskilles forholdsvis hurtigt. Den antagne koncentration af OTA i kornbærme vil såle-
des være uden sundhedsmæssig betydning for mennesker, som måtte konsumere kødet fra kal-
ven.   
 
Kornbærme udgør 20 % af tørfoderet: 

 
Slagtekalven indtager 30.000 ng OTA per dag fra foderet, som indeholder 4000 ng OTA/kg, 
svarende til 87 ng OTA/kg legemsvægt per dag. I kvæg har undersøgelser vist, at foder inde-
holdende 1 mg OTA/kg er uden nyretoksisk effekt (den mest følsomme parameter for OTA 
toksicitet). Denne indtagelse giver således ikke anledning til sundhedsmæssig betænkelighed 
for slagtekalven. 
 
Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden ud-
skillelse, og at alt ender op i kødet, øges indholdet af OTA i kød med 143 ng/kg per dag og 
under antagelse af, at en person spiser 5 g kød per kg legemsvægt per dag, øges den daglige 
indtagelse af OTA med 0,7 ng/kg legemsvægt. Slagtekalven ville derfor kunne fodres med 
kornbærmen i mere end 24 dage før personens indtagelse af OTA med kødet, når den tolerable 
ugentlige indtagelse (TWI) for mennesker på 120 ng/kg legemsvægt. 
  
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se og, at alt ender i kød er konservativt. Hovedparten af den indtagne ochratoxin A omdannes 
i maverne til den langt mindre toksiske ocharoxin alfa i kvæg, som er den form, der absorbe-
res. Minimale koncentrationer af ochratoxin A opnås i muskelvæv (kød), og OTA metabolit-
terne udskilles forholdsvis hurtigt. Den antagne koncentration af OTA i kornbærme vil såle-
des være uden sundhedsmæssig betydning for mennesker, som måtte konsumere kødet fra kal-
ven.   
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Malkekvæg 
 
Følgende basisparametre indgår i beregningerne: 
 
Malkekoens vægt er 600 kg; 
En malkeko, der vejer 600 kg, leverer 32 kg mælk per dag; 
Indtagelse af foderblanding er 46 kg per dag, heraf udgør kornbærme 2,5 % eller 4,6 %; dvs. 
indtagelsen af kornbærme er 1,15 eller 2,12 kg per dag. 
Koncentrationen af OTA i kornbærme er 20 ug/kg. 
 
Kornbærme udgør 2,5 % af tørfoderet: 
 
Malkekoen indtager 23.000 ng OTA per dag fra foderet, som indeholder 533 ng OTA/kg, sva-
rende til 38,6 ng OTA/kg legemsvægt per dag. I kvæg har undersøgelser vist, at foder inde-
holdende 1 mg OTA/kg er uden nyretoksisk effekt (den mest følsomme parameter for OTA 
toksicitet). Denne indtagelse giver således ikke anledning til sundhedsmæssig betænkelighed 
for malkekoen. 
 
Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden ud-
skillelse, og at alt ender op i mælken, øges indholdet af OTA i mælk med 720 ng/kg per dag 
og under antagelse af, at en person indtager 100 ml mælk per kg legemsvægt per dag, øges 
den daglige indtagelse af OTA med 72 ng/kg legemsvægt. Malkekoen ville derfor ikke kunne 
fodres med kornbærmen i blot en dag før indtagelse af OTA med mælken, når den tolerable 
ugentlige indtagelse (TWI) for mennesker på 120 ng/kg legemsvægt. 
  
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se og, at alt ender op i mælken er imidlertid ikke realistisk for OTA. Hovedparten af den ind-
tagne ochratoxin A omdannes i maverne til den langt mindre toksiske ocharoxin alfa i kvæg, 
som er den form, der absorberes. Minimale koncentrationer af ochratoxin A opnås i mælken, 
og OTA metabolitterne udskilles forholdsvis hurtigt. Den antagne koncentration af OTA i 
kornbærme vurderes således at være uden sundhedsmæssig betydning for mennesker, som 
måtte konsumere mælk fra koen.   
 

Kornbærme udgør 4,6 % af tørfoderet: 
 
Malkekoen indtager 42.400 ng OTA per dag fra foderet, som indeholder 2667 ng OTA/kg, 
svarende til 70,7 ng OTA/kg legemsvægt per dag. I kvæg har undersøgelser vist, at foder in-
deholdende 1 mg OTA/kg er uden nyretoksisk effekt (den mest følsomme parameter for OTA 
toksicitet). Denne indtagelse giver således ikke anledning til sundhedsmæssig betænkelighed 
for malkekoen. 
 
Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden ud-
skillelse, og at alt ender op i mælken, øges indholdet af OTA i mælk med 1333 ng/kg per dag 
og under antagelse af, at en person indtager 100 ml mælk per kg legemsvægt per dag, øges 
den daglige indtagelse af OTA med 133 ng/kg legemsvægt. Malkekoen ville derfor ikke kunne 
fodres med kornbærmen i blot en dag før indtagelsen når den tolerable ugentlige indtagelse 
(TWI) for mennesker på 120 ng/kg legemsvægt. 
  
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se og, at alt ender op i mælken er imidlertid ikke realistisk for OTA. Hovedparten af den ind-
tagne ochratoxin A omdannes i maverne til den langt mindre toksiske ocharoxin alfa i kvæg, 
som er den form, der absorberes. Minimale koncentrationer af ochratoxin A opnås i mælken, 
og OTA metabolitterne udskilles forholdsvis hurtigt. Den antagne koncentration af OTA i 
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kornbærme vurderes således at være uden sundhedsmæssig betydning for mennesker, som 
måtte konsumere mælk fra koen.   
 
Slagtesvin 
 
Følgende basisparametre indgår i beregningerne: 
 
Slagtesvinets vægt er 75 kg; 
Indtagelsen af foderblanding er 2,6 kg per dag, heraf udgør kornbærme 5 % eller 25 %, dvs. 
0,13 eller 0,64 kg per dag; 
Et slagtesvin, der vejer 75 kg indeholder 60 % kød, dvs. 45 kg kød; 
Koncentrationen af OTA i kornbærme er 20 ug/kg. 
 
Kornbærme udgør 5 % af tørfoderet: 
 
Slagtesvinet indtager 2.600 ng OTA per dag fra foderet, som indeholder 1000 ng OTA/kg sva-
rende til 34,6 ng OTA/kg legemsvægt per dag. I svin har undersøgelser vist, at indtagelse af 
foder indeholdende ned til 0,2 mg OTA/kg i 90 dage har en effekt på enzymer, som er markø-
rer for en nyretoksisk effekt ved højere doser (den mest følsomme parameter for OTA toksici-
tet). Den estimerede indtagelse må dog anses for ikke at give anledning til sundhedsmæssig 
betænkelighed for slagtesvinet. 
 
Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden ud-
skillelse, og at alt ender op i kødet, øges indholdet af OTA i kød med 57,3 ng/kg per dag og 
under antagelse af, at en person spiser 5 g kød per kg legemsvægt per dag, øges den daglige 
indtagelse af OTA med 0,3 ng/kg legemsvægt. Slagtesvinet ville derfor kunne fodres med 
kornbærmen i ca. 57 dage før personens indtagelse af OTA, når den tolerable ugentlige indta-
gelse (TWI) for mennesker på 120 ng/kg legemsvægt. 
 
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se, og at alt ender i kød er konservativ for OTA. Selv om omkring 60 % af den indtagne dosis 
optages som intakt (toksisk) OTA, fordeles kun en mindre del til muskelvæv (kød). Det meste 
fordeles til blod, lever og nyre. Halveringstiden for OTA i svin er imidlertid angivet til ca 3 
uger, hvorfor steady state først vil opnås efter ca. 80-100 dage. Dvs. at antagelsen af, at kon-
centrationen af OTA i svinet vil kunne stige over fodringsperioden er rimelig. Den antagne 
koncentration af OTA i kornbærme vil således ikke kunne afvises at medføre sundhedsmæs-
sigt betænkelige koncentrationer i kødet fra svinet.   
 
Kornbærme udgør 25 % af tørfoderet: 

 
Slagtesvinet indtager 13.000 ng OTA per dag fra foderet, som indeholder 5000 ng OTA/kg, 
svarende til 200 ng OTA/kg legemsvægt per dag. I svin har undersøgelser vist, at indtagelse af 
foder indeholdende ned til 0,2 mg OTA/kg i 90 dage har en effekt på enzymer, som er markø-
rer for en nyretoksisk effekt ved højere doser (den mest følsomme parameter for OTA toksici-
tet). Den estimerede indtagelse må dog anses for ikke at give anledning til sundhedsmæssig 
betænkelighed for slagtesvinet. 
 
Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden ud-
skillelse, og at alt ender op i kødet, øges indholdet af OTA i kød med 285 ng/kg per dag og 
under antagelse af, at en person spiser 5 g kød per kg legemsvægt per dag, øges den daglige 
indtagelse af OTA med 1,5 ng/kg legemsvægt. Slagtesvinet ville derfor kunne fodres med 
kornbærmen i ca. 12 dage før personens indtagelse af OTA, når den tolerable ugentlige indta-
gelse (TWI) for mennesker på 120 ng/kg legemsvægt. 
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Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se, og at alt ender i kød er konservativ for OTA. Selv om omkring 60 % af den indtagne dosis 
optages som intakt (toksisk) OTA, fordeles kun en mindre del til muskelvæv (kød). Det meste 
fordeles til blod, lever og nyre. Halveringstiden for OTA i svin er imidlertid angivet til ca 3 
uger, hvorfor steady state først vil opnås efter ca. 80-100 dage. Dvs. at antagelsen af at kon-
centrationen af OTA i svinet vil kunne stige over fodringsperioden er rimelig. Den antagne 
koncentration af OTA i kornbærme vil således ikke kunne afvises at medføre sundhedsmæs-
sigt betænkelige koncentrationer i kødet fra svinet. 
   
Fjerkræ 
 
Følgende basisparametre indgår i beregningerne: 
 
Kyllingens vægt er 1.5 kg; 
Indtagelsen af fuldfoder er 200 g per dag, heraf udgør kornbærme 5 % eller 20 %, dvs. 10 el-
ler 40 g per dag; 
Koncentrationen af OTA i kornbærme er 1500 ug/kg. 
 
Kornbærme udgør 5 % af tørfoderet: 

 
Kyllingen indtager 200 ng OTA per dag fra foderet, som indeholder 1000 ng OTA/kg, svaren-
de til 133 ng OTA/kg legemsvægt per dag. I fjerkræ har undersøgelser vist, at indtagelse af 
foder indeholdende ned til 1 mg OTA/kg har en nyretoksisk effekt (den mest følsomme para-
meter for OTA toksicitet). Den estimerede indtagelse må imidlertid anses for ikke at give an-
ledning til sundhedsmæssig betænkelighed for kyllingen. 
 
Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret og fordeles 
100 % uden udskillelse, øges indholdet af OTA i kyllingen med 133 ng/kg per dag og under 
antagelse af, at en person spiser 5 g kylling per kg legemsvægt per dag, øges den daglige ind-
tagelse af OTA med 0,67 ng/kg legemsvægt. Kyllingen ville derfor kunne fodres med korn-
bærmen i ca. 25 dage før personens indtagelse af OTA, når den tolerable ugentlige indtagelse 
(TWI) for mennesker på 120 ng/kg legemsvægt. 
  
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se, og at alt ender i kød er konservativ for OTA. Selv om omkring 40 % af den indtagne dosis 
optages som intakt (toksisk) OTA, sker der øjensynlig ingen opkoncentrering af OTA i kyllin-
ger, fordi stoffet hurtigt udskilles igen. Den antagne koncentration af OTA i kornbærme må 
således antages at være uden sundhedsmæssig betydning for mennesker, som måtte konsumere 
kødet fra kyllingen.   
 
Kornbærme udgør 25 % af tørfoderet: 

 
Kyllingen indtager 1.000 ng OTA per dag fra foderet, som indeholder 5.000 ng OTA/kg, sva-
rende til 533 ng OTA/kg legemsvægt per dag. I fjerkræ har undersøgelser vist, at indtagelse af 
foder indeholdende ned til 1 mg OTA/kg har en nyretoksisk effekt (den mest følsomme para-
meter for OTA toksicitet). Den estimerede indtagelse må imidlertid anses for ikke at give an-
ledning til sundhedsmæssig betænkelighed for kyllingen. 
 
Hvis det forudsættes, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret og fordeles 
100 % uden udskillelse, øges indholdet af OTA i kyllingen med 533 ng/kg per dag og under 
antagelse af, at en person spiser 5 g kylling per kg legemsvægt per dag, øges den daglige ind-
tagelse af OTA med 2,7 ng/kg legemsvægt. Kyllingen ville derfor kunne fodres med korn-
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bærmen i ca. 6,5 dage før personens indtagelse af OTA, når den tolerable ugentlige indtagelse 
(TWI) for mennesker på 120 ng/kg legemsvægt. 
  
Forudsætningen, at restkoncentration af mykotoksinet optages fuldt ud i dyret uden udskillel-
se, og at alt ender i kød er konservativ for OTA. Selv om omkring 40 % af den indtagne dosis 
optages som intakt (toksisk) OTA, sker der øjensynlig ingen opkoncentrering af OTA i kyllin-
ger, fordi stoffet hurtigt udskilles igen. Den antagne koncentration af OTA i kornbærme må 
således antages at være uden sundhedsmæssig betydning for mennesker, som måtte konsumere 
kødet fra kyllingen.   
 
Konklusion 
 
Vurderingen af eksponering af slagtekalve, malkekvæg, svin og fjerkræ for DON og OTA som 
følge af indtagelse af foder indeholdende forurenet kornbærme, indikerer ingen sundhedsmæs-
sige problemer for dyrene. 
 
For konsumenter, som indtager kød fra kvæg, svin, og fjerkræ samt mælk fra køer, fodret med 
kornbærme forurenet med DON og OTA, viser gennemgangen, at der bør foretages en mere 
grundig undersøgelse/kortlægning af den potentielle opkoncentrering af OTA i kød og spiseli-
ge organer fra svin, som bliver fodret med OTA forurenet kornbærme. 
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Bilag 8. CASE III: Arsen i fiskefoder. 

 
Casen omhandler den sundhedsmæssige betydning for mennesker af indtag fisk hvor ca. 1/3 af 
fodret består af fiskemel med et indhold af arsen på i gennemsnit 3,512 ppm (1,81-8,2 ppm). I 
casen beskrives foderrationen for fisk med en slutvægt på 350 g, 1.000 g og 3.000 g. Den 
maksimale gennemsnitlige daglige foderration er 0,34 kg fiskemel/100 kg fisk og 0,74 kg/100 
kg er sat som worst case.  
 
For at kunne vurdere den sundhedsmæssige betydning af at indtage fødevarer, der indeholder 
arsen, er det meget vigtig at kende den specifikke arsenforbindelse Uorganisk arsen har høj 
toksicitet, hvorimod mange organiske forbindelser, f.eks. arsenobetain der er den mest almin-
delige specie i fisk, har lav toksicitet. I denne case er det ikke angivet, hvilken arsenforbin-
delse der findes i foderet.  
 
Den kemiske sammensætning af arsenforbindelser er blevet undersøgt i norske foderprodukter 
til fisk (J.J. Sloth et al., 2005 (1)). I fiskemel blev der fundet totale koncentrationer af arsen 
på 7.930 µg/kg (3.620 – 18.200 µg/kg), hvilket er højere end i denne case. Der blev analyseret 
efter uorganisk arsen, men koncentrationen var i alle prøver under detektionsgræsen på 7 
µg/kg (J.J. Sloth et al., 2005 (1)). Dette er i overensstemmelse med analyser af fisk, hvor der 
er fundet under 1 % uorganisk arsen (J.J. Sloth et al., 2005 (2)). I et studie af ferskvandsfisk 
(malle) fodret med fiskemel med et samlet indhold af arsen på 1.930 µg/kg (heraf 24 µg/kg 
uorganisk arsen) blev der fundet et totalt indhold af arsen på 2.510-4.720 µg/kg (C. Soeroes et 
al., 2005). De høje koncentrationer skyldes sandsynligvis, at fiskene gik i ferskvand med et 
højt arsenindhold. En analyse af specifikke arsenforbindelser viste, at mere end 90 % var 
bundet som arsenobetain. Den resterende del var overvejende andre organiske arsen forbindel-
ser. Den højeste koncentration af uorganisk arsen var 28 µg/kg.  
 
Bioakkumulereringen af arsen er undersøgt i regnbueørred (S. Ciardullo et al., 2008). Disse 
fisk blev dagligt foderet med piller indeholdende 1.530 ± 80 µg/kg i mængder svarende til 
0,7-0,9 % af deres kropsvægt. Koncentrationen af arsen i det vand, som fiskene blev opdrættet 
i, var på det normale baggrundsniveau, og eksponering herfra blev betragtet som ubetydeligt. 
Koncentrationen af arsen i fiskene blev målt i forskellige organer ved en alder af 10, 14, 16 og 
40 måneder.  I muskler, hvor 94 % af den fiskenes totale indhold af arsen blev fundet, blev 
der målt følgende totale arsen koncentrationer: 
 
10 måneder: 848 ± 131µg/kg 
14 måneder: 948 ± 148 µg/kg 
16 måneder: 667 ± 104 µg/kg 
40 måneder: 399 ± 100 µg/kg 
 
Langt hovedparten af dette var arsenobetain. Koncentrationen af uorganisk arsen blev ikke 
kvantificeret. Studiet viste i øvrigt, at der ikke sker nogen væsentlig opkoncentrering af arsen 
i fisk. 
 
I 1983 fastsatte JECFA en PTWI for arsen er 15 µg/kg kropsvægt svarende til et dagligt ind-
tag på 140 µg for en person på 70 kg. Denne grænse gælder for det samlede indtag af arsen, 
men er fastsat på baggrund af toksiciteten af uorganisk arsen.  
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I de studier der er refereret her, hvor der er analyseret for uorganisk arsen, er der i alle tilfæl-
de fundet koncentration på under 30 µg/kg. Det er ikke sandsynligt, at fisk fodret med fiske-
mel som beskrevet i denne case vil have væsentligt højere koncentrationer af uorganisk arsen. 
Et dagligt indtag af 300 g fisk vil dermed højst give et indtag af uorganisk arsen på 9 µg, 
hvilket ikke er problematisk fra et toksikologisk synspunkt. 
 
I nogle af undersøgelserne blev der fundet høje koncentrationer af arsenobetain. Det kan ikke 
udelukkes, at det også vil kunne være tilfældet i den beskrevne case. Et højt dagligt indtag af 
ferskvandsfisk vil muligvis kunne resultere i et indtag af arsen som arsenobetain, der over-
skrider PTWI for arsen. Undersøgelser i forsøgsdyr viser dog meget lav toksicitet af arsenobe-
tain. I mennesker er det vist, at arsenobetain optages let, og udskilles uforandret med en bio-
logisk halveringstid på ca. 20 timer (G.F. Nordberg et al., 2007). Fra et toksikologisk syns-
punkt er indtag af arsenobetain i de mængder, der vil kunne opnås ved indtag af ferskvands-
fisk fodret med fiskemel toksikologisk uproblematisk.  
 
Den samlede konklusion er, at fiskemel med et indhold af arsen som beskrevet i casen kan an-
vendes som fiskefoder, uden at indholdet af arsen i de opdrættede fisk vil give anledning til 
sundhedsmæssige betænkeligheder.  
 
Udgangspunktet for denne vurdering har været ørred.  
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Forkortelser 
 
 
ADI 
 
 
 
 

Anbefalet Dagligt Indtag. ADI er en forkortelse af ”Acceptabel Daglig 
Indtagelse” – og udgør den mængde af et stof, som et menneske dagligt kan 
indtage livet igennem uden risiko. ADI anvendes normalt for , som må bruges 
ved produktion af fødevarer, og som skal vurderes, før de tillades. 
 

ArfD Akut ReferenceDosis. ArfD er den mængde af stoffet, som et menneske kan 
indtage i løbet af én dag uden sundhedsmæssige betænkeligheder. Der er 
indbygget en stor sikkerhedsfaktor af samme størrelsesorden som for ADI. 
Hvis et stof vurderes at have en høj akut giftighed, som f.eks. visse pesticier, 
fastæsttes der undertiden en aktut referencedosis ArfD. 
 

CDS Distillers Solubles Condensed (’sirup’) – centifugeafløbet inddampet til en si-
rupslignende konsistens af opløste stoffer 
 

DDG Dried Distillers Grains – tørret vådkage uden tilsætning af CDS 
 

DDGS Dried Distillers Grains with Solubles – vådkage tilsat CDS og herefter tørret   
 

DON Deoxynivalenol 
 

EFSA Den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet 
 

ENN B Eniatin B (svampetoksin) 
 

JECFA Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. 
 

JMPR Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues 
  
lgv Legemsvægt 

 
MRL  
ng Nanogram. 

 
OTA Ochratoxin (svampetoksin) 

 
ppm Parts per million - svarer til mg pr.kilo 

 
ppb Parts per billion - svarer til mikrogram pr.kilo 

 
PTWI “Provisionally Tolerable Weekly Intake”. På dansk kan det oversættes til 

”foreløbig tolerabel ugentlig indtagelse”. PTWI-værdien er således den 
mængde af et stof, som et menneske vurderes at kunne indtage ugentligt hele 
livet igennem uden sundhedsmæssig risiko. PTWI anvendes primært for 
stoffer, som opkoncentreres i kroppen, og hvor det ikke er den daglige 
indtagelse, men den samlede i kroppen, der har betydning for sundheden, f.eks. 
cadmium. ADI, TDI eller PTWI fastlægges på grundlag af den samlede viden 
om stoffets giftighed. Denne viden stammer bl.a. fra dyreforsøg. Der tages 
også hensyn til eventuelle virkninger på lang sigt, bl.a. om stofferne kan 
fremkalde kræft.  
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SDM Sort Dansk Malkerace 

 
TDI Tolerabelt Dagligt Indtag. TDI betyder ”Tolerabel Dagligt Indtag” og benyttes 

ofte til stoffer, hvis tilstedeværelse i fødevarer, vi ikke kan beherske helt, men 
som vi er nødt til at tolerere i et vist omfang. Det gælder f.eks. dioxiner, som 
findes som forurening i miljøet omkring os. Den acceptable eller tolerable dag-
lige indtagelse er den mængde af stoffet, som et menneske vurderes at kunne 
indtage dagligt hele livet igennem uden sundhedsmæssig risiko. 
 

TWI Tolerabelt ugentligt (Weekly) eekly) Indtag. 
 

WDG ”Weet Distillers Grains” (våd bærme) 
 

WDGS ”Weet Distillers Grains with Solubles” (våd bærme tilsat opløste stoffer) 
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