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Levering af fødevarerester til foderbrug fra virksomheder 
med køkken, og fra virksomheder med eller uden 
køkkenaktivitet 
 

Brug af fødevarerester som foder 

Når man ønsker at bruge fødevarerester som foder, er det vigtigt at tage højde for at 

fodersikkerheden og dyresundheden ikke bringes i fare. 

Nogle af de smitstoffer, der kan overføres fra fødevarerester, giver kun sygdom hos 

dyr. Det kan derfor være sikre fødevarer for mennesker at spise, selvom dyr bliver 

syge af det. Eksempelvis kan afrikansk svinepest overleve i lufttørret skinke i mange 

måneder. Mennesker bliver ikke syge af at spise fødevarer som indeholder afrikansk 

svinepestvirus, og det er på den måde ikke farligt for mennesker, men farligt for grise 

at spise. 

For at beskytte dyrene, er der derfor forskellige regler for, hvilke fødevarerester der 

må bruges som foder. Brug af fødevarerester som foder til dyr reguleres bl.a. i reg-

lerne for animalske biprodukter (ABP-lovgivningen). 

Fødevarestyrelsens vurderer, at levering af fødevarerester til foderbrug kan lade sig 

gøre under visse betingelser uden at bringe fodersikkerheden og dyresundheden i 

fare. Betingelserne beskrives nedenfor. 

 
Brug af køkken- og madaffald som foder er forbudt 
 
Det er forbudt at fodre opdrættede dyr1 med køkken- og madaffald eller med foder-

midler, der indeholder eller er afledt af køkken- og madaffald2. 

 
Køkken- og madaffald er defineret som ”alle affaldsfødevarer, herunder brugt mad-

olie, med oprindelse i restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder 

centralkøkkener og husholdningskøkkener”3. 

 
Forbuddet dækker med andre ord fødevarerester fra både restaurantkøkkener, og fø-

devarerester fra køkkenafdelinger i andre typer af fødevarevirksomheder, fx catering-

virksomheder, specialforretninger med servering og serveringsvirksomheder. 

 
”Tidligere fødevarer”4 er i lovgivningen om animalske biprodukter (ABP) beskrevet 

som: "Animalske produkter eller fødevarer indeholdende animalske produkter, som 

                                                             
 

1 Med undtagelse af pelsdyr 

2 Forordningen om animalske biprodukter (1069/2009), artikel 11, stk.1, b) 

3 Gennemførelsesforordningen (142/2011), bilag I, nr. 22) 

4 Forordningen om animalske biprodukter (1069/2009), artikel 10, litra f 



ikke længere er bestemt til konsum af kommercielle grunde eller på grund af frem-

stillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer 

nogen risiko for folke- eller dyresundheden". Læs mere om tidligere fødevarer på Fø-

devarestyrelsens hjemmeside her. 

 
 
Beskrivelse af køkkenaktivitet og relaterede begreber 
 
Køkken er ikke defineret i fødevare-, foder- eller ABP-lovgivningen. Da køkken- og 

madaffald kan stamme fra flere typer fødevarevirksomheder, er det nedenfor beskre-

vet, hvordan Fødevarestyrelsen forstår begrebet ”køkkenaktivitet”, og der gives ek-

sempler på, hvornår fødevareresterne skal betragtes som køkken- og madaffald. Der 

er også beskrevet, hvornår fødevarerester, fx tidligere fødevarer, kan leveres til foder-

brug, og hvornår de ikke kan leveres til foderbrug. 

 

Køkkenaktivitet: Aktivitet, der foregår i et køkken, og som omfatter madlavning og 

tilberedning af mad. Ved tilberedning af mad menes at fremstille en madret og/eller 

gøre den klar til servering. 

Køkkenaktiviteter er dermed alle former for tilberedningsaktiviteter i cateringvirk-

somheder, centralkøkkener og restauranter samt lignende aktiviteter, som foregår i 

afgrænsede områder af andre typer detailvirksomheder, som normalt ikke betragtes 

som køkkener. Det er fx sandwichfremstilling i detailbagerier og serveringsafdelin-

ger, såsom fast-food-afdelinger i dagligvarebutikker og på tankstationer. 

Det hører således under køkkenaktiviteter, når der fx: 

1) smøres sandwichs med forarbejdet skinke, kylling, ost, smør m.m.  

2) varmes pølser og burgere m.m. 

3) opbevares frugt og grønt sammen med ikke-vegetabilske fødevarer i                                 

køleskabe/kølerum 

4) snittes frugt og grøntsager 

5) koges grøntsager m.m. 

 

Eksempler på aktiviteter, der ikke betragtes som køkkenaktiviteter, og 

hvorfra fødevarerester og tidligere fødevarer kan leveres til foderbrug 

 Engrosvirksomheders fremstilling af forarbejdede fødevarer med/uden animal-

ske ingredienser. Fx brød, kager, kiks, chips m.m. 

 Detailbageres traditionelle og bake-off-afdelingers produktion af brød og kager, 

som foregår adskilt fra eventuel tilberedning af fx skinkesandwich/rundstykker 

med rullepølse (som er køkkenaktiviteter) 

For begge eksempler gælder, at restprodukter af ikke-animalsk oprindelse og rester 

af forarbejdede fødevarer (fx tidligere fødevarer), der som de eneste animalske ingre-

dienser indeholder: Mælk, æg, honning, fedt af animalsk oprindelse, gelatine og kol-

lagen godt kan anvendes i foderkæden. Dette skyldes at produkterne ikke stammer 

fra køkken aktiviteter. 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fodring_af_dyr_med_rester_fra_fodevareproduktion.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fodring_af_dyr_med_rester_fra_fodevareproduktion.aspx


Virksomheden skal efterleve hygiejnebestemmelserne og skal dermed bl.a. sikre, at 

produkterne håndteres og opbevares hygiejnisk forsvarligt og at de holdes adskilte 

fra andre animalske produkter, som fx kød og fisk. 

 

 

Eksempel på aktivitet, der ikke betragtes som køkkenaktivitet, men hvor-

fra fødevarerester og tidligere fødevarer ikke kan leveres til foderbrug 
 

 Brug af brødskabe i detailbutikker, hvor brød, pølsehorn, foccacia med/uden 

skinke og pepperoni, wienerbrød og lign. placeres til selvbetjening. 

Uanset at det er tidligere fødevarer, er det normalt ikke praktisk muligt at sikre ad-

skillelse mellem brødprodukter med og uden kød/fisk, når kunderne kan komme til 

fødevarerne. Derfor kan der som udgangspunkt ikke leveres fødevarer fra brødskabe 

som foder. 

 

Forhold i fødevarevirksomheder med køkken/køkkenaktiviteter, som gør 

det muligt at kunne levere frugt-/grøntrester til foderkæden 

Hovedreglen er, at virksomheder med køkken/køkkenaktivitet ikke kan levere rest-

produkter og tidligere fødevarer til foderbrug. 

Der er dog særlige situationer, hvor en virksomhed med køkken/køkkenaktivitet vil 

kunne levere frugt-/grøntsagsrester, fordi resterne ikke nødvendigvis skal anses for 

at være køkken- og madaffald: 

1. Som udgangspunkt skal de fysiske forhold på en virksomhed med køkken, gøre 

det muligt, at frugt og grøntsager (fødevarer) og deres afledte restprodukter op-

bevares og håndteres i et særligt lokale der er fysisk adskilt fra køkkenet.  

Et sådant lokale kan fx angives som et grønt-rum, men ikke som et grovkøkken. 

2. Fødevarerne kan sorteres og grovrenses5 i grøntrummet, hvorved der opstår fø-

devare-rester, fx i form af skræller og fraskær.  

Der må ikke tilberedes frugter og grøntsager i grøntrummet (da dette er køkken-

aktivitet). 

3. Virksomheden skal have implementeret procedurer til at sikre, at frugt og grønt-

sager (fødevarerne) og deres afledte restprodukter også håndteres efter foderreg-

lerne.  

 

Det betyder bl.a., at virksomheden skal sikre, at personalet har den fornødne vi-

den om at håndtere produkterne hygiejnisk forsvarligt, inklusiv restprodukterne, 

og at restprodukterne ikke forveksles med rester, der skal kasseres (dvs. affald). 

 

 

                                                             
5 Ved grovrensning forstås fx afskæring af rod og top af rodfrugter, fjernelse af yderste blade på blomkål, 
salat og porrer, skrælning af rodfrugter o.l. 



Eksempler på fødevarevirksomheder med køkken/køkkenaktivitet, som 

ikke opfylder indretningsmæssige forhold, for at kunne levere frugt-

/grøntsagsrester til foderkæden, samt ét eksempel på fødevarevirksom-

heder, der opfylder de nødvendige indretningsmæssige forhold. 

Case a: 

IKKE OK 

1) Fødevarer modtages, og  

2) frugt og grøntsager (fødevarer) placeres i særskilt opbevaringsrum (tørlager, køle-

rum, etc.) kun til disse varer (dvs. dedikerede rum), og  

3) frugt og grøntsager (fødevarer) håndteres i køkken, evt. i en dedikeret afdeling af 

køkkenet med dedikerede køkkenredskaber.  

Ad. 3) Virksomheden kan ikke levere rester fra frugt og grøntsager til foderkæden. 

 

Case b: 

 

KAN VÆRE OK 

   
1) Fødevarer modtages, og  

2) frugt og grøntsager (fødevarer) føres direkte til særskilte opbevaringsrum (tørla-

ger, kølerum, etc.) forbeholdt disse fødevarer (dvs. dedikerede rum) uden at komme 

ind i køkkenet og  

3) frugt og grøntsager (fødevarer) føres - uden at komme ind i køkkenet - til dedike-

ret grønt rum, hvor frugten eller grøntsagerne sorteres og evt. grovrenses5, hvorved 

der opstår nogle fødevare-rester i form af skræller og fraskær, og 

4) disse frugt-/grøntrester opbevares i dedikeret rum og kommer ikke ind i køkkenet. 

Ad. 1)-4) Virksomheden kan levere rester fra frugt- og grøntsager til foderkæden. 



Case c: 

IKKE OK PGA. TILBEREDNINGSAKTIVITET I GRØNTRUM 

 

1) Fødevarer modtages, og  

2) frugt og grøntsager (fødevarer) føres direkte til særskilte opbevaringsrum (tørla-

ger, kølerum, etc.) forbeholdt disse fødevarer (dvs. dedikerede rum) uden at komme 

ind i køkkenet og  

3) frugt og grøntsager (fødevarer) føres - uden at komme ind i køkkenet - til dedike-

ret grønt rum, hvor frugten eller grøntsagerne sorteres og evt. grovrenses5, hvorved 

der opstår nogle fødevare-rester i form af skræller og fraskær, og 

4) frugt og grøntsager (fødevarer)  i grøntrum tilberedes fx ved snitning, rivning, 

skæring i skiver og kogning. Denne tilberedning er køkkenaktiviteter. 

5) disse frugt-/grøntrester opbevares i dedikeret rum og kommer ikke ind i køkkenet. 

Ad. 4) Virksomheden kan ikke levere rester fra frugt- og grøntsager til foderkæden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Case d: 

IKKE OK 

 

 

1) Fødevarer modtages, og  

2a) frugt og grøntsager (fødevarer) placeres i særskilt opbevaringsrum (tørlager, kø-

lerum, etc.) kun til disse fødevarer (dvs. dedikerede rum), eller  

2b) frugt og grøntsager (fødevarer) føres gennem køkken og placeres i særskilt opbe-

varingsrum (tørlager, kølerum, etc.) kun til disse fødevarer (dvs. dedikerede rum), 

3) frugt og grøntsager (fødevarer) føres/er ført gennem køkken til et dedikeret grønt-

rum,  hvor frugten eller grøntsagerne sorteres og evt. grovrenses5, hvorved der opstår 

nogle fødevare-rester i form af skræller og fraskær  

4) frugt-/grøntrester opbevares i dedikeret rum, men kan kun føres ud af virksomhe-

den via køkkenet 

Ad. 2b) Virksomheden kan ikke levere rester fra frugt- og grønt til foderkæden. 

Ad. 3) Virksomheden kan ikke levere rester fra frugt- og grønt til foderkæden. 

Ad. 4) Virksomheden kan ikke levere rester fra frugt og grønt til foderkæden. 

 

 

 

 


