
Dato 4. juni 2020  

Side 1 af 1 

 

  

Energistyrelsen 

Center for Vedvarende Energi 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

København 

 

 

Høringssvaret sendt elektronisk til cpo@ens.dk med kopi til rakr@ens.dk  

 

 

Høring over ansøgning om godkendelse af biobrændstof baseret på valle-permeat (”whey 

permeate”) som dobbelttællende i forhold til opfyldelsen af kravet om iblanding af 

biobrændstoffer i henhold til lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af 

drivhusgasser, § 3, stk. 1. 

 

Landbrug & Fødevarer noterer sig, at der ansøges om en optagelse af valle-permeat som 

dobbelttællende i forhold til opfyldelsen af kravet om iblanding af biobrændstoffer i henhold til lov 

om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser.  

 

Som det påpeges i høringsbrevet, forudsættes det, at valle-permeat er uegnet til anvendelse i 

fødevare- eller foderkæden. Det fremgår endvidere af ansøgningsmaterialet, at kompetente 

myndigheder i valle-permeatets oprindelsesland, anser valle-permeatet for et bionedbrydeligt 

affaldsstof, at det foruden ethanol-produktion kun er muligt at afskaffe valle-permatet ved at lade 

det overgå til biogasproduktion, og at valle-permeatet ikke er egnet til foder grundet det høje 

vandindhold.  

 

Det er dog ikke Landbrug & Fødevarers opfattelse at disse forhold altid gør sig gældende i 

Danmark, hvor valle såvel som valle-permeat bliver benyttet i dyrefoder. Endvidere er der i 

Danmark et forretningsgrundlag for forædling af valle-permeatet til højværdiprodukter. Det er derfor 

ikke Landbrug & Fødevarers vurdering, at valle-permeat generelt kan anses som en 

biomassefraktion uegnet til anvendelse i fødevare- eller foderkæden.  

 

Når valle-permeat vurderes som affaldsstof af kompetente myndigheder i valle-permeatets 

oprindelsesland, må det bero på en række forhold, der gør det uegnet til ovennævnte formål. 

Landbrug & Fødevarer kan på det oplyste grundlag ikke afvise, at den bedste 

anvendelsesmulighed for vallen eller visse fraktioner af valle-permeatet findes i produktionen af 

bioethanol af logistiske og kapacitetsmæssige forhold eller i fravær af muligheden for forædling af 

valle-permeatet.  

 

Det er således Landbrug & Fødevarers holdning, at valle-permeat ikke generelt kan klassificeres 

som uegnet til fødevarer eller foder. Landbrug & Fødevarer uddyber gerne, hvordan valle-permeat 

kan finde anvendelse til forskellige højværdi-produkter inden for fødevare- og foderproduktionen.   

 

Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående, og vil gerne forbeholde os 

retten til at vende tilbage med yderligere information, hvis vi finder behov herfor.  
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