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Miljø- og Fødevareministeriet 

Departementet 

mfvm@mfvm.dk 

Att.: Andreas Herfelt, anher@mfvm.dk  

 

Bemærkninger til kommissionens forslag til minimumskrav for genanvendelse af vand 

(MFVM Id nr.: 3644925) 

 

Landbrug & Fødevarer finder kommissionens forslag til forordning vedrørende genanvendelse af 

renset spildevand til markvanding godt. Det understøtter dagsordenen om cirkulær økonomi og 

øget ressourceeffektivt, som vi bakker op om. Vi finder det ligeledes hensigtsmæssigt at der 

fastsættes fælles standarder i en forordning, med henblik på at sikre ens retningslinjer og dermed 

lige vilkår på tværs af medlemsstaterne.  

 

Det er helt afgørende for os at kriterierne sikrer et højt niveau af fødevaresikkerhed. I den 

sammenhæng har vi et konkret spørgsmål til tabel 1, side 7 i bilaget til forordningen hvor det 

fremgår, at ”pigs must not be exposed to fodder irrigated…” Hvad er baggrunden for dette?  

 

Anvendelse af vand i områder med begrænset grundvandsressource 

Det primære markvandingsbehov i Danmark dækkes af grundvand. Der er dog områder hvor det 

ikke er muligt at anvende grundvand til vanding, bl.a. på Samsø hvor grundvandsressourcen er 

begrænset som følge af saltvandingsindtrængning. Her er der derfor interesse i at anvende bla. 

renset spildevand til vanding af markerne, og der er aktuelt et projekt i gang, som kortlægger 

potentialet og muligheder for dette. Det er vigtigt, at de i forslaget beskrevne kriterier ikke er til 

hinder for videreudviklingen af anvendelse af renset spildevand til vanding på Samsø.  

 

Anvendelse af vand fra fødevareproduktion 

I Danmark anvendes også allerede vand fra fødevareproduktionen til vanding. Der anvendes blandt 

andet kartoffelvaskevand og vand fra mejeriproduktion til vanding af marker. Vanding med 

kartoffelvaskevand er desuden defineret som værende Bedste Tilgængelige Teknik (BAT) i EU’s 

kommende BREF standarder for Food, Drink and Milk. Det er vigtigt for fødevareerhvervet, at disse 

anvendelser kan fortsætte uhindret, og at der ikke stilles yderligere krav til godkendelse, måling og 

dokumentation.  

 

Vi er således bekymrede over definitionen af urban waste water, som omfatter vand defineret i 

Direktiv 91/271/EEC. Her er blandt andet forarbejdning af mælk og kartofler defineret som 

industrisektorer i direktivets bilag III. Som vi læser direktivteksten og den kommende forordning, så 

vil eksempelvis kartoffelvaskevand og vand fra mejeriproduktion kunne være omfattet af de 

kommende krav. 

 

Såfremt ovenstående vandtyper er omfattet af kravene, ser vi det nødvendigt, at der indføres en 

undtagelsesmulighed i forordningen, så vanding med vand fra blandt andet mejerier og 
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kartoffelproduktion ikke skal igennem øgede administrative byrder, herunder godkendelser og tests. 

Det er for eksempel ikke relevant at teste for E. coli i disse vandtyper.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at øgede administrative byrder vil begrænse brugen af 

ovenstående vandtyper væsentligt, ligesom det vil medføre unødige økonomiske byrder for 

erhvervet. 

 

Anvendelse af slam på marker 

Endelig finder vi det vigtigt at det sikres, at de foreslåede bestemmelser ikke får betydning for den 

fortsatte anvendelse af slam på markerne. 

 

Med henblik på at uddybe ovenstående, vil vi gerne tage en opfølgende drøftelse af 

forordningsforslaget forud for den kommende forhandling.   

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Marie Juul Rohde 

Seniorkonsulent 

 

Vand & Natur 
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