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Regler for brug af et forurenet areal til produktion af foder og fødevarer 

De relevante regler vedr. forurening og ansvar er nævnt i Bilag 1. 

 

Der findes ikke et direkte forbud mod afgræsning eller produktion af foder på forure-

nede arealer, men der findes en række regler, som pålægger producenten af foder og 

fødevarer at forholde sig til risikoen. 

 

Producenten af foder eller fødevarer har ansvaret 

Fødevareforordningen fastslår, at den enkelte virksomhedsleder er ansvarlig for det 

foder og den fødevare, som virksomheden producerer, håndterer og distribuerer. 

Foderhygiejneforordningen og Fødevarehygiejneforordningen fastsætter regler for 

produktion af foder og fødevarer.  

Det er producentens ansvar at foretage en vurdering af risici ved at anvende det kon-

krete areal til dyrkning af foder (herunder græs til afgræsning) og fødevarer. 

Risikovurderingen skal blandt andet forholde sig til typen af forurening, valget af 

afgrøde og arten af dyr, der får foderet eller afgræsser arealet. Den skal også forholde 

sig til muligheden for at kontrollere, at afgrøden og den producerede fødevare over-

holder den gældende lovgivning og ikke er til fare for menneskers og dyrs sundhed 

eller miljøet. 

Fødevarestyrelsen kan bede producenten om at redegøre for/dokumentere, at det er 

fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt at anvende arealet til produktion af foder eller 

fødevarer.  

Hvis en producent af foder eller fødevarer har grund til at antage, at den producerede 

vare ikke overholder reglerne, så skal denne reagere. Producenten skal blandt andet 

trække sine varer tilbage fra markedet.  

Det samme gælder en dyreejer, som antager eller har grund til at antage, at det foder, 

som denne giver til sine dyr, ikke overholder reglerne. Dyreejeren skal blandt andet 

flytte sine dyr fra foderet og trække sine varer (foder og fødevarer) tilbage fra mar-

ked. 

En producent må altså ikke sælge foder eller andre afgrøder, hvis denne har eller bør 

have mistanke om, at jorden er forurenet, så foder og andre afgrøder dermed sand-

synligvis også er forurenet. En producent må heller ikke sælge kød eller mælk, hvis 

denne har eller bør have mistanke om, at foderet kan være forurenet, og fødevaren 

dermed sandsynligvis også er forurenet. 

 

Hvad er risikoen? 

Risikoen for et sundhedsskadeligt indtag af farlige stoffer afhænger oftest af indtag 

over længere tid. Hvis man indtager store mængder af kød fra dyr fra samme areal, 

kan dette give en stor eksponering til en eventuel kemisk forurening. Dette kan ek-
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sempelvis være tilfældet, hvis et laug eller en forening ejer dyrene, og kødet dermed 

fordeles til en begrænset forbrugergruppe.  

Mange kemiske forureninger opkoncentreres i dyrs lever og nyrer. En foranstaltning 

kan derfor være at kassere lever og nyrer ved slagtning. Visse stoffer ophobes også i 

animalsk fedt, dette gælder f.eks. dioxin. Grænseværdierne for kemiske stoffer i føde-

varerne gælder kun ved markedsføring af fødevarerne.  

 

Fødevarestyrelsen udtager stikprøver af foder og fødevarer 

Fødevarestyrelsen undersøger både foder og fødevarer for en række kemiske forure-

ninger. Fødevarestyrelsen kan forbyde anvendelse af de høstede afgrøder eller det 

producerede kød, hvis det ikke overholder gældende lovgivning. Denne kontrol fore-

går normalt som stikprøve. 
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Bilag 1 - Relevante regler vedr. forurening og ansvar  

 

Fødevareforordningen 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 

om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Euro-

pæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedure vedrørende fødevarehygiejne, 

hvor af det blandet andet fremgår, at 

- Ledere af fødevare-og foderstofvirksomheder sikrer, at de krav i fødevarelov-

givningen, der er relevante for deres aktiviteter, er opfyldt for fødevarer og 

foder i alle produktions-, tilvirknings-og distributionsled i den virksomhed, 

som er under deres ledelse, og kontrollerer, at de pågældende krav overhol-

des (artikel 17, stk. 1) 

- Fødevarer må ikke markedsføres, hvis de er farlige (artikel 14, stk. 1) 

- Hvis en leder af en fødevarevirksomhed antager eller har grund til at antage, 

at hans fødevarer ikke overholder kravene til fødevaresikker skal han reagere 

(artikel 19, stk. 1) 

- Foder må ikke markedsføres eller gives til dyr, der anvendes i fødevarepro-

duktionen, hvis det er farligt (artikel 15, stk. 1) 

- Hvis en leder af en foderstofvirksomhed antager eller har grund til at antage, 

at hans foder ikke opfylder kravene til fodersikkerhed skal han reagere (arti-

kel 20, stk. 1) 

 

Foderhygiejneforordningen 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om 

krav til foderstofhygiejne, hvoraf det blandet andet fremgår, at 

- foderstofvirksomhedslederne skal sikre, at produktionen, tilvirkningen og di-

stributionen i alle de led, som er under deres ledelse, udføres i overensstem-

melse med fællesskabslovgivning, nationale retsforskrifter, der er forenelige 

hermed, og god praksis. De skal navnlig sikre, at de opfylder de relevante hy-

giejnebestemmelser i denne forordning (artikel 4. stk. 1) 

- foderstofvirksomhedsledere med ansvar for primærproduktion af foder skal 

sikre, at driften styres og foregår, så farer, der evt. kan gå ud over foderstof-

sikkerheden, forebygges, fjernes eller minimeres (Bilag I, DEL A, I. Hygiej-

nebestemmelser, punkt 1) 

 

Fødevarehygiejneforordningen 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, hvor af det blandet andet fremgår, at 

- ledere af fødevarevirksomheder sikrer, at produktionen, forarbejdningen og 

distributionen i alle led, som er under deres kontrol, er i overensstemmelse 

med de relevante hygiejnebestemmelser i denne forordning (artikel 3) 
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- virksomhedslederne skal så vidt muligt sikre, at primærprodukterne beskyt-

tes mod kontaminering, under hensyntagen til enhver form for forarbejd-

ning, som produkterne efterfølgende vil blive underkastet (Bilag I, DEL A, II 

Hygiejnebestemmelser, 2) 

 

Kontaminantforordningen 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættel-

se af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer, hvor af det fremgår, 

at 

- de i bilaget angivne fødevarer ikke må markedsføres, hvis de indeholder et i 

bilaget angivet forurenende stof i en koncentration, der overstiger den i bila-

get fastsatte grænseværdi (artikel 1, stk. 1) 

- de i bilaget fastsatte grænseværdier gælder for den spiselige del af fødevaren, 

medmindre andet er fastsat i bilaget (artikel 1, stk. 2) 

- fødevarer, der overholder de i bilaget fastsatte grænseværdier, ikke må blan-

des med fødevarer, der overskrider disse grænseværdier (artikel 3, stk. 2)  

 

Pesticidforordningen 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 396/2005. af 23. februar 2005. 

om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske 

fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF, hvor af det 

fremgår, at 

- produkterne omfattet af bilag I fra det tidspunkt, hvor de markedsføres som 

fødevarer eller foderstoffer eller anvendes til fodring af dyr, ikke må indehol-

de nogen pesticidrest der overstiger maksimalgrænseværdierne for disse 

produkter i henhold til bilag II og III (artikel 18, stk. 1) 

 

Foderstofloven 

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer nr. 418 af 3. maj 2011, hvor af det fremgår, at 

- foderstoffer må ikke sælges, hvis de må antages at kunne udgøre en far for 

menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet ved hensigtsmæssig anvendelse 

(§ 2, stk. 2) 

- foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, eller som må antages at 

kunne udgøre en fare for mennesker eller dyrs sundhed eller for miljøet, ikke 

må anvendes til fodring (§ 2, stk. 3) 

 

Foderbekendtgørelse 

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder nr. 850 af 27. juni 2017, hvor af 

det fremgår, at 

- foder, som kan udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for 

miljøet, eller der kan påvirke den animalske produktion ugunstigt, herunder 
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foder, som indeholder uønskede stoffer i større mængder end det maksi-

mumindhold, som fremgår af bilag I i direktivet om uønskede stoffer, ikke 

må importeres fra tredjeland, markedsføres eller anvendes til fodring, jf. be-

kendtgørelsens § 5, stk. 1. 

- produkter bestemt til foder, som indeholder uønskede stoffer i større mæng-

der end det maksimumsindhold som fastlagt i bilag I i direktivet om uønske-

de stoffer, ikke må blandes med det samme produkt eller andre produkter 

med henblik på fortynding (§5, stk. 3) 

 

Direktivet om uønskede stoffer (implementeret i overnævnte foderbekendtgørelse) 

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i 

foderstoffer, hvor maksimumsindhold af uønskede stoffer er anført i bilag I. 

Der er fastsat maksimumsindhold for arsen, cadmium, bly, kviksølv, dioxin 

og nitrit. 

 
 


