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RESUMÉ 
 
 
Indledning 
 
Dette BREF-dokument (referencedokument for bedste tilgængelige teknikker) for slagterier og 
virksomheder, der forarbejder animalske biprodukter, er resultatet af en informationsudveksling, 
som har fundet sted i henhold til artikel 16, stk. 2, i Rådets direktiv 96/61/EF. I dette resumé 
beskrives de vigtigste resultater, de væsentligste konklusioner vedrørende den bedste 
tilgængelige teknik ("BAT") og de tilhørende emissionsniveauer. Det bør læses sammen med 
forordet ("Preface"), der indeholder formålet med denne BREF, den påtænkte anvendelse og de 
juridiske bestemmelser. Det kan læses og forstås som et separat dokument, men da der er tale 
om et resumé, indeholder det ikke alle kompleksiteterne i hele BREF-teksten. Det samlede 
dokument bør anvendes som referencetekst ved fastsættelse af BAT-baserede vilkår i IPPC-
godkendelserne. 
 
 
Anvendelsesområde 
 
Denne BREF dækker de industrielle aktiviteter, der er angivet i bilag I, stk. 6.4., litra a), og 6.5. 
i direktivet, dvs. 
 
6.4. a) Slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe på mere end 50 tons/dag  
 
og 
 
6.5. Anlæg til destruktion eller udnyttelse af døde dyr eller dele heraf og animalsk affald med en 
kapacitet på mere end 10 tons/dag 
 
Nogle processer er medtaget i dette dokument, fordi de er tilknyttet aktiviteterne i 6.4. a), selv 
om de ved første øjekast snarere forekommer som aktiviteter under 6.5., men falder under 
grænsen heri. 
 
For større dyr som kvæg, får og svin anses slagteaktiviteten at slutte med 
standardudskæringerne og for fjerkræ med produktion af en renset, hel og salgbar slagtekrop. I 
de senere år er der sket en ændring af terminologien til beskrivelse af output fra slagterier. 
Udtrykket "biprodukt" anvendes mere og mere og benyttes ofte i dette dokument. Ordet "affald" 
benyttes kun ved henvisning til bortskaffelse. 
 
De behandlede aktiviteter for animalske biprodukter omfatter behandling af hele kroppe eller 
dele af dyr og af produkter af animalsk oprindelse. Disse aktiviteter omfatter behandling af 
animalske biprodukter, der er beregnet til konsum, og biprodukter, der ikke er beregnet til 
konsum. En lang række forskellige aktiviteter vedrørende biprodukter er omfattet. Disse 
omfatter fedtafsmeltning, destruktion, fremstilling af fiskemel og fiskeolie, forarbejdning af 
knogler, forarbejdning af blod i forbindelse med slagteprocessen og frem til det punkt, hvor 
blodet anvendes som råmateriale ved fremstilling af et andet produkt. Forbrænding af 
slagtekroppe, dele heraf og kød- og benmel samt forbrænding af talg beskrives hovedsageligt 
som bortskaffelsesmetoder. Spredning på landbrugsjord, nedfældning i landbrugsjord, 
biogasproduktion, kompostering, konservering af huder og skind til brug i garverier, på 
slagterier og gelatinefremstilling er også omfattet. Deponering er ikke omfattet, undtagen når 
dette nævnes som bortskaffelsesmetode. 
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Generelle oplysninger (kapitel 1) 
 
Slagterier 
Slagteriindustrien i hele EU er forskelligartet med mange forskellige nationale kendetegn. Nogle 
af disse skyldes forskellige lokale slutprodukter, f.eks. typisk italienske charcuteriprodukter. 
Andre afhænger af det marked, produkterne er bestemt til; f.eks. kan der være behov for længere 
holdbarhed for kød til eksport end for kød til det lokale marked. Disse kendetegn påvirker 
angiveligt nogle slagteriers valg af teknikker. 
 
Tendenser inden for branchen kan påvirke miljøforholdene, f.eks. ændring af  vandforbruget 
eller den producerede mængde affald. Der er tilsyneladende en tendens i retning af færre 
slagterier med højere gennemsnitsproduktion. Det rapporteres, at denne tendens i retning af 
større enheder ikke har ført til lavere forbrugsniveauer, men at det er lettere og billigere at løse 
miljøproblemer på større anlæg. Den voksende fokus på fødevaresikkerhed kan medføre, at der 
produceres mere affald, idet dele af dyrene kasseres som efter BSE-krisen, samt at der er behov 
for øget rengøring og sterilisering, hvilket medfører øget forbrug af vand, energi og kemikalier. 
Der er andre tendenser i retning af miljørelaterede tiltag såsom forebyggelse af lugtgener. 
Nedkøling af blod og andre biprodukter, ikke kun dele, der skal bruges, men også dele, der skal 
bortskaffes, bliver mere almindeligt. Nedkøling kræver betydelige energimængder, men giver 
andre fordele såsom bedre produkter og mindre luft- og vandforurening. 
 
Anlæg til forarbejdning af animalske biprodukter 
Tidligere udgjorde animalske biprodukter en værdifuld indtægtskilde for slagterierne, men på 
grund af BSE er deres værdi faldet betydeligt i de senere år, og meget af det materiale, der 
tidligere blev udnyttet, bortskaffes nu som affald på slagteriets regning. 
 
Branchen for animalske biprodukter håndterer alle de råvarer, der ikke direkte er bestemt til 
konsum, og nogle, der måske er bestemt til konsum. De tilladte anvendelser og 
bortskaffelsesmetoder fastsættes ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1774/2002 af 3 oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, der ikke er 
bestemt til konsum. 
 
Det fortsatte forbud mod brugen af animalske proteiner i foder til dyr, der opdrættes til konsum, 
har medført en diversificering inden for branchen for animalske biprodukter i retning af 
forbrænding og forskning i alternative metoder til bortskaffelse af biprodukter, navnlig TSE-
materiale og særligt risikomateriale. Destruktionsanstalterne forarbejder fortsat de fleste 
animalske biprodukter, der er ikke er bestemt til konsum, selv om nogle opbevares i frosset 
tilstand med henblik på senere forbrænding. 
 
De væsentligste miljøforhold for slagterier 
De væsentligste miljøforhold i forbindelse med slagteriernes aktiviteter er typisk vandforbrug, 
udledning af spildevand med et højt indhold af organisk stof og energiforbrug i forbindelse med 
nedkøling og opvarmning af vand. Blod har det højeste COD af alle former for udledning fra 
både slagterier for større dyr og fjerkræslagterier, og opsamling, opbevaring og håndtering af 
blod er af central betydning i forbindelse med vurdering og regulering. På de fleste slagterier er 
køleanlægget den største energiforbruger. Det kan udgøre 45 - 90 % af den samlede belastning 
fra slagteriet i arbejdstiden og næsten 100 % i perioder, hvor der ikke arbejdes. I henhold til 
fødevare- og veterinærlovgivningen skal der anvendes drikkevand i slagterier, så der er stort set 
ingen muligheder for at genbruge vandet. Dette har konsekvenser for vandforbrug og forurening 
og ligeledes energimæssige konsekvenser, når vandet opvarmes. Lugtemissioner fra f.eks. 
opbevaring og håndtering af blod og fra spildevandsanlæg kan være det mest problematiske 
daglige miljøproblem. Støj f.eks. fra dyrene ved aflæsning og fremdrivning samt fra 
kompressorer kan ligeledes medføre lokale problemer. 
 
De væsentligste miljøforhold for anlæg til forarbejdning af animalske biprodukter 
Alle anlæg til forarbejdning af animalske biprodukter kan potentielt udlede spildevand med et 
højt indhold af organiske stoffer til vand og medføre betydelige lokale lugtgener. Hvis 
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animalske biprodukter ikke behandles hurtigt efter slagtningen, kan de for at bremse 
nedbrydningsprocesserne nedkøles for at undgå, at de før fordærvelsen  skaber lugt og/eller 
kvalitetsproblemer samt spildevandsproblemer nedstrøms. Dette kræver energi. Lugt er det 
største miljøproblem ved destruktion og fremstilling af fiskemel og fiskeolie, selv når det er 
friske produkter, der forarbejdes. Energiforbruget er af central betydning for tørreanlæg, dvs. 
fedtafsmeltning, destruktion, fremstilling af fiskemel og fiskeolie, blodforarbejdning, 
gelatinefremstilling og limfremstilling. Emissioner af luftformige forbrændingsprodukter er et 
problem ved forbrændingsanlæg. Infektionsmulighed forårsaget af destruktion af TSE-
risikomateriale er et problem for destruktionsanlæg og forbrændingsanlæg. Der skal tages 
hensyn til infektionsmuligheden i forbindelse med destruktion af patogener ved kompostering, 
og når biprodukter eller affald fra en proces kan deponeres eller spredes på eller nedfældes i 
landbrugsjord. Skadedyrsangreb fra insekter, gnavere og fugle kan være et problem i forbindelse 
med opbevaring og brug af animalske biprodukter. Vandforbruget ved gelatinefremstilling er 
betydeligt. 
 
 
Anvendte processer og teknikker (kapitel 2) 
 
Forholdet mellem slagterier og de efterfølgende aktiviteter illustreres i stærkt forenklet og 
generel form på nedenstående figur. 
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Forholdet mellem slagterier og de efterfølgende aktiviteter (sammenfatning) 
 
 
De enkelte enhedsoperationer på slagterierne beskrives først. I dette afsnit skelnes der mellem 
slagtning af større dyr og slagtning af fjerkræ. Processerne på de enkelte typer af anlæg til 
forarbejdning af animalske biprodukter beskrives dernæst. Derefter beskrives nogle af de 
spildevandsrensningsmetoder, der anvendes inden for branchen, først for slagterier og dernæst 
for anlæg til forarbejdning af animalske biprodukter. 
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Nuværende forbrugs- og emissionsniveauer (kapitel 3) 
 
Den gennemsnitlige vægt af levende dyr og slagtekroppe varierer betydeligt medlemsstaterne 
imellem. Forbrugs- og emissionsdata er i vid udstrækning indberettet enten "pr. ton produceret 
slagtekrop" eller "pr. ton behandlet biprodukt". Dette er i overensstemmelse med terminologien 
i direktivet og gør det lettere at sammenligne oplysninger fra forskellige kilder. Det gør det også 
muligt at undersøge forholdet mellem processer samt forbrugs- og emissionsniveauer og 
samtidig undgå misvisende oplysninger f.eks. baseret på lave koncentrationer som følge af 
overforbrug af vand. 
 
En detaljeret beskrivelse af forbrugs- og emissionsniveauerne tjener flere formål. For det første 
illustrerer niveauerne for de pågældende processer og enhedsoperationer muligheder for en 
forbedring af miljøindsatsen hos aktører, hvis niveau ligger i den høje ende af skalaen. For det 
andet viser tilstedeværelsen af data fra enhedsoperationer, at det er praktisk muligt at måle 
forbrugs- og emissionsniveauer og dermed overvåge forbedringer. For det tredje kan 
oplysningerne også bruges til at identificere og prioritere enhedsoperationer, der kan forbedres. 
Adgangen til data på enhedsoperationsniveau gør det ligeledes muligt at sammenligne teknikker 
og fastsætte BAT for de dele af processerne, hvor forbrugs- og emissionsniveauerne er 
betydelige, og hvor der foreligger alternativer. 
 
De rapporterede data i BREF-dokumentet illustrerer en række forskellige resultater inden for 
branchen. På svineslagterier ligger det samlede vandforbrug f.eks. mellem 1600 og 8300 liter pr. 
ton producerede slagtekroppe ifølge tabel 3.2. Der er også anført vandforbrug, enten i intervaller 
eller som enkeltværdier, for følgende enhedsoperationer: læsning og vask af køretøjer, 
opstaldning, slagtning, afblødning, flåning, skoldning, fjernelse af hår og klove, svidning, 
sværbehandling, nedkøling, vask og rensning af indvolde. Til vask af indvolde bruges mellem 
442 og 680 liter pr. ton producerede slagtekroppe med et BOD på 0,98 - 3,25 kg pr. ton 
slagtekroppe, og denne enhedsoperation blev derfor identificeret som en, der yder et betydeligt 
bidrag til forureningen fra hele aktiviteten. Enhver kontakt mellem vand og slagtekroppe eller 
animalske biprodukter medfører vandforurening, som er et af de største miljøproblemer for 
slagterier. Spørgsmålet om at nedbringe vandforbruget og vandforureningen ved vask af 
indvolde behandles senere i dette dokument. Teknikkerne beskrives, og BAT identificeres i 
afsnit 5.2.1. 
 
Nogle af tallene fra slagterierne viser, hvordan den procentvise fordeling af vand- og 
energiforbruget er ved de forskellige operationer på et anlæg. Denne metode til datafremstilling 
kan være nyttig, når man ønsker at identificere de overordnede prioriteringer, men er mindre 
nyttig til overvågning af forbedringer inden for en given operation, fordi der også kan ske andre 
ændringer. Hvis der f.eks. bruges mindre vand til skoldning, kan den procentvise andel til 
rensning stige, selv om det faktiske forbrug ikke stiger. Ikke desto mindre har disse oplysninger 
været nyttige for at få bekræftet, at rengøring er hovedårsagen til vandforbrug og nedkøling til 
energiforbrug på slagterierne. Spørgsmålet om at minimere vandforbruget og dermed den 
efterfølgende forurening af spildevandet og energi til opvarmning af vandet behandles i dette 
dokument. Desværre foreligger der meget få oplysninger om nedbringelse af energiforbruget til 
nedkøling og køling. 
 
Tørreoperationer på anlæg til animalske biprodukter tegner sig normalt for størstedelen af 
energiforbruget. Dette underbygges af oplysninger om forbruget. Spørgsmålet behandles til en 
vis grad i BREF, og man har identificeret BAT for destruktion. 
 
De fleste af oplysningerne om lugt er kvalitative, og de indsamlede målinger er angivet i flere 
forskellige måleenheder, hvilket har gjort det umuligt at foretage en kvantitativ sammenligning 
mellem problemerne og de mulige løsninger. Ikke desto mindre behandles lugtgener i 
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forbindelse med opbevaring og forarbejdning af animalske biprodukter både med hensyn til 
forebyggelse og reduktion, og der er identificeret BAT. 
 
De fleste forbrugs- og emissionsdata for slagterier og anlæg til forarbejdning af animalske 
biprodukter vedrører spildevand, selv om de fleste data desværre ikke er ledsaget af 
procesbeskrivelser og data om bearbejdet mængde eller den anvendte spildevandsbehandling. 
Ikke desto mindre modtog man tilstrækkelige oplysninger til, at den tekniske arbejdsgruppe 
(TWG) kunne konkludere, at BAT er, at spildevandet fra slagterier og anlæg til animalske 
biprodukter skal gennemgå en biologisk rensningsproces. De BAT-relaterede niveauer baseret 
på TWG's ekspertbedømmelser angives i kapitel 5 og vises i nedenstående tabel. 
 
For forbrænding indeholder både dette kapitel og kapitel 4 data om emissioner til luften og 
askeanalyse. I TWG er der enighed om BAT-relaterede niveauer, og disse beskrives i kapitel 5 
og fremgår af nedenstående tabel. 
 
For nogle aktiviteter vedrørende animalske biprodukter er der kun indberettet få eller slet ingen 
forbrugs- og emissionsdata, men de kvalitative oplysninger er imidlertid medtaget i dokumentet. 
 
I forbindelse med revisionen af BREF vil det være meget nyttigt at indsamle data på 
enhedsoperationsniveau ved hjælp af sammenlignelige metoder ledsaget af detaljerede 
beskrivelser af teknikker og driftsbetingelser. 
 
 
Teknikker, der kan overvejes ved fastlæggelse af BAT (kapitel 4) 
 
Kapitel 4 indeholder de detaljerede oplysninger, som TWG har anvendt til at fastlægge BAT for 
slagterier og virksomheder, der forarbejder animalske biprodukter. 
 
Omkring 250 teknikker beskrives. De beskrives under standardoverskrifterne Beskrivelse, 
Opnåede miljøfordele, "Cross media"-virkninger, Driftsdata, Anvendelighed, Økonomi, Motiver 
for gennemførelse, Eksempler på anlæg og Referencelitteratur. TWG har bestræbt sig på at 
medtage tilstrækkeligt mange oplysninger til at vurdere teknikkernes anvendelighed i 
almindelighed eller i særlige tilfælde. Standardstrukturen bidrager til, at teknikker kan 
sammenlignes både kvalitativt og kvantitativt. Oplysningerne i dette kapitel er væsentlige ved 
fastlæggelsen af BAT. 
 
Der findes også krydsreferencer fra kapitel 5 til de teknikker, som TWG har anset for at være 
BAT. Godkendelsesmyndigheder og driftsledere ledes således hen på diskussionen af den 
teknik, der hører sammen med BAT-konklusionerne, hvilket kan være dem til hjælp, når de skal 
fastlægge de BAT-baserede betingelser for IPPC-godkendelser. 
 
Dette kapitel omfatter både "procesintegrerede" teknikker og "end-of-pipe"-teknikker og dækker 
således foranstaltninger til henholdsvis forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Nogle af 
teknikkerne er meget tekniske, og andre er udtryk for god driftspraksis, herunder 
ledelsesteknikker. 
 
Kapitlet er struktureret således, at teknikker, som kan anvendes på alle slagterier og anlæg til 
forarbejdning af animalske biprodukter, beskrives først. Disse omfatter uddannelse af 
medarbejderne, vedligeholdelse og god driftspraksis og anses for generelle teknikker, idet de 
kan anvendes på stort set alle aktiviteter. Andre er af mere teknisk karakter, men finder 
anvendelse på levering og anvendelse af udstyr og tjenester, der også anvendes i de fleste 
industriaktiviteter, såsom belysning og rengøring af anlægget. Nogle teknikker under dette 
punkt er mere direkte relateret til slagterier og anlæg til forarbejdning af animalske biprodukter, 
herunder adskillige vedrørende opbevaring af animalske biprodukter og navnlig forebyggelse af 
lugtgener. Teknikker vedrørende forebyggelse af uheld med udslip af store mængder væske, 
navnlig blod, er også medtaget. Der er også medtaget generelle spildevandsrensningsteknikker i 
dette punkt. 
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Derefter beskrives teknikker, der finder anvendelse på alle slagterier. Disse vedrører forhold 
som rengøring af lastbiler, der leverer levende dyr, minimering af vandforbrug og forurening fra 
slagtelinjer, blodopsamling og minimering af vand- og energiforbrug ved sterilisation af knive. 
 
De næste to hovedpunkter omhandler teknikker til slagtning af henholdsvis større dyr og 
fjerkræ. Disse omfatter behandling af indvolde og hud på slagterier til større dyr. Teknikkerne 
behandler forbrug og emissioner på enhedsoperationsniveau, dvs. at der i sagens natur er tale 
om procesintegrerede teknikker til forebyggelse og –bekæmpelse af forureningen. Nogle er 
tekniske, mens andre er driftsbetingede. Mange af dem vedrører det væsentlige miljøforhold om 
minimering af vandforbrug og den tilhørende spildevandsforurening. I mange tilfælde indgår 
der også energimæssige overvejelser, idet vandet skal opvarmes. De omhandler også 
affaldsminimering, f.eks. i forbindelse med afpudsning af huder. 
 
Det sidste afsnit om slagterier omfatter teknikker til rengøring, spildevandsrensning og 
affaldsbehandling. Temaet om forebyggelse af spildevandsforurening og sortering af 
biprodukter for at maksimere deres anvendelighed og minimere krydsforurening og 
affaldsdannelse går som en rød tråd gennem hele kapitlet.  
 
I forbindelse med virksomheder, der forarbejder animalske biprodukter, lægges der vægt på at 
minimere affalds- og lugtproblemer. Når de enkelte processer behandles enkeltvis, beskrives 
teknikker, der specifikt vedrører den pågældende proces, selv om det i mange tilfælde er de 
samme miljøforhold, der behandles. Adskillige teknikker behandler f.eks. muligheder for 
energibesparelse ved tørreprocesser. Mange teknikker vedrører bekæmpelse af lugtgener og 
spildevandsbehandling ved "end-of-pipe"-rensning. 
 
Afsnittet om forbrænding af animalske biprodukter behandler de forhold, der er specifikke for 
forbrænding af animalske biprodukter startende med deres levering til anlægget. Teknikker, der 
ikke er af særlig relevans for animalske biprodukter, er ikke medtaget, fordi de er behandlet i  
BREF for affaldsforbrænding. Sådanne spørgsmål som behandling af røggasser er behandlet i 
BREF for affaldsforbrænding, mens de væsentlige miljøforhold, der behandles i denne BREF, 
enten direkte eller indirekte vedrører forebyggelse af lugtgener ved animalske biprodukter og 
destruktion af TSE-risikomateriale. 
 
Endelig beskrives der tre integrerede aktiviteter på samme anlæg, og de miljømæssige fordele i 
form af f.eks. reduceret energiforbrug ved genbrug af varme og bekæmpelse af lugtgener på 
forbrændingsanlæg på anlægget beskrives. 
 
 
Bedste tilgængelige teknikker (kapitel 5) 
 
BAT-konklusionerne beskrives i kapitel 5 i henhold til den nedenstående figur. På denne figur 
præsenteres BAT-konklusionerne i niveauer. Det øverste niveau viser BAT for alle slagterier og 
anlæg til forarbejdning af animalske biprodukter, andet niveau er opdelt mellem supplerende 
BAT for slagterier og BAT for anlæg til forarbejdning af animalske biprodukter, og tredje 
niveau er opdelt yderligere med supplerende BAT for de enkelte typer slagterier og anlæg til 
forarbejdning af animalske biprodukter. 
 
Konklusionerne udgør det, som TWG anså for at være de overordnede BAT'er for slagterier og 
anlæg til forarbejdning af animalske biprodukter på grundlag af oplysningerne i kapitel 4 og i 
henhold til definitionen af "bedste tilgængelige teknikker" i artikel 2, stk. 11, og betragtningerne 
i bilag IV til direktivet. I kapitlet om BAT fastsættes der ikke nogen grænseværdier for 
emissioner, men der foreslås emissionsniveauer, der er forbundet med brugen af BAT. 
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BAT vedrørende de væsentlige miljøforhold for slagterier og anlæg til forarbejdning af 
animalske biprodukter er identificeret i den udstrækning, som de oplysninger, der er 
fremkommet under informationsudvekslingen, har givet mulighed for. Vurderingen af teknikker 
afhænger af de oplysninger, der er fremskaffet og vurderet af TWG. For mange teknikkers 
vedkommende foreligger der kun begrænsede tekniske og økonomiske oplysninger. For visse 
væsentlige miljøforhold indkom der kun meget få oplysninger. 
 
De væsentligste miljøforhold i forbindelse med slagterier er typisk vandforbrug, udledning af 
spildevand  med et højt indhold af organisk stof og energiforbrug i forbindelse med nedkøling 
og opvarmning af vand. For anlæg til animalske biprodukter er de væsentlige miljøforhold  
energiforbruget til tørring af animalske biprodukter, udledning af spildevand med højt indhold 
af organisk stof og infektionsmuligheder, navnlig i forbindelse med regulering, håndtering og 
destruktion af TSE-materiale samt lugtgener. 
 
Foranstaltninger til minimering af forbrugs- og emissionsniveauerne påvirkes i høj grad af den 
tekniske og driftsmæssige tilrettelæggelse af de enkelte processer på  enhedsoperationsniveau. 
Nogle BAT'er vedrører derfor disse temaer. 
 
I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3 oktober 2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum specificeres 
kravene til håndtering, opbevaring, transport og forarbejdning af animalske biprodukter, og de 
tilladte bortskaffelsesveje for TSE-risikomateriale beskrives. Man har været omhyggelig med at 
sikre, at BAT-konklusionerne ikke er i modstrid med kravene i denne forordning. Man har 
ligeledes været omhyggelig med at sikre konsistensen i forhold til anden lovgivning vedrørende 
f.eks. folkesundhed, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og arbejdsmiljø. En stor del af 
diskussionen om BAT-konklusionerne drejede sig om de potentielle virkninger af teknikkerne 
på disse forhold. 
 
I de følgende afsnit sammenfattes de centrale BAT-konklusioner for de mest relevante 
miljøforhold. I TWG blev mange spørgsmål taget op og drøftet. Kun nogle af disse er medtaget 
i dette resumé, og det bør ikke læses i stedet for kapitlet om "bedste tilgængelige teknikker", 
som på sin side ikke bør læses adskilt fra resten af BREF-dokumentet. 
 
Generel ledelse og drift 
BAT-mulighederne vedrørende generel ledelse og drift bidrager til den samlede minimering af 
forbrugs- og emissionsniveauerne ved at pege på driftssystemer, der opmuntrer til god praksis 
og øger bevidstheden. BAT fokuserer på brug af miljøledelsessystemer, uddannelse, 
vedligeholdelsesprogrammer, indførelse af ledelsessystemer for energi, køling, lys og støj, 
styring og minimering af forbrug af vand og rengøringsmidler og på slagterier styring og 
overvågning af brugen af varmt vand. 
 
Vandforbrug og udledning af spildevand med højt indhold af organisk stof 
Det er anerkendt, at minimering af vandforbrug og -forurening har vidtrækkende miljøfordele 
ud over selve minimeringen. En forøgelse af vandforbruget påvirker automatisk mængden af 
spildevand, som skal behandles enten på et internt rensningsanlæg eller på et kommunalt 
rensningsanlæg. Spildevandsrensningen forbruger energi og undertiden kemikalier og kan 
medføre lugtgener. Hver gang vandet kommer i kontakt med en slagtekrop eller et animalsk 
biprodukt, enten under produktion eller rengøring, føres der forurenende stoffer som fedtstoffer 
eller blod med, og dette øger byrden på rensningsanlægget. I mange tilfælde anvendes der varmt 
vand, så der skal bruges energi til at opvarme det. Fedtstofferne kan også smelte i varmt vand og 
dermed blive vanskeligere at udskille fra vandet. 
 
Adgangen til vand varierer afhængigt af faktorer som klima, hydrogeologi, anden efterspørgsel 
og pris. Det er således forskelligt, hvorvidt forbruget betragtes som et væsentligt miljøforhold 
på selve anlægget. I Vandrammedirektivet kræves det, at vandprissætningspolitikkerne skaber et 
hensigtsmæssigt incitament til at udnytte vandressourcerne effektivt. I BREF identificeres BAT 
til minimering af vandforbruget. 
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Den følgende liste indeholder eksempler på typen af BAT-konklusioner, som man er nået frem 
til, selv om der kun er tale om en sammenfatning, og der findes flere i BAT-kapitlet. Det er 
BAT at fjerne alle løbende vandslanger og reparere dryppende haner og toiletter, at montere og 
anvende sigte og/eller udskiller på afløb for at forhindre, at fast materiale kommer ud med 
spildevandet, at tørrense køretøjer og anlæg før rengøring med højtryksslanger med justerbar 
spulepistol, at bruge en skraber til den første rensning af dryprender til opsamling af blod, om 
muligt at anvende et system til rengøring på stedet (”cleaning in place”), at undgå vask af 
slagtekroppe, og hvor det ikke er muligt at minimere vandforbruget kombineret med rene 
slagteteknikker, at recirkulere koldt vand i hårafstøderen, at genbruge kølevand fra svideovne til 
svin, at tømme maver og mindre indvolde tørt, at fjerne vaskeudstyr til slagtekroppe fra 
fjerkræslagtelinjer undtagen efter plukning og opskæring, og at anvende recirkuleret vand, f.eks. 
fra skoldetanke, til transport af fjer. 
 
Nogle af disse teknikker gælder for alle slagterier og anlæg til forarbejdning af animalske 
biprodukter, og andre er kun anvendelige for f.eks. slagterier til større dyr eller på 
fjerkræslagterier. Mange, men ikke alle, af de relevante teknikker for anlæg til forarbejdning af 
animalske biprodukter er teknikker til rensning af vand, der er blevet forurenet under processen, 
f.eks. under destruktion, fremstilling af fiskemel og fiskeolie eller fremstilling af gelatine. 
Spildevandsrensningsteknikker er oplistet. 
 
Energi 
Elproduktion har store globale konsekvenser som følge af emissioner af drivhusgasser fra store 
forbrændingsanlæg, så minimering af energiforbruget, herunder brugen af varmt vand, er et 
væsentligt miljøforhold. Hygiejnestandarder har altid haft stor betydning i slagterier og i vid 
udstrækning i anlæg, hvor der af animalske biprodukter fremstilles produkter til anvendelse i 
fødevarer eller lægemidler. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 
3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, der ikke er bestemt til 
konsum, har skabt øget fokus på hygiejne på alle anlæg til forarbejdning af animalske 
biprodukter for at beskytte foder- og fødevarekæden og for at begrænse risikoen for 
folkesundheden. Blandt eksempler på relevante BAT'er, som man har identificeret, er: anlæg til 
tørrensning og tørtransport af biprodukter efterfulgt af højtryksrensning med slanger påmonteret 
justerbare spulepistoler, og når det er nødvendigt med brug af varmt vand brug af 
termostatstyrede damp- og vandventiler, isolering og inddækning af sterilisationsanlæg til knive 
og isolering af skoldetanke samt dampskoldning af svin og fjerkræ. 
 
På anlæg til fedtafsmeltning, destruktion, fremstilling af fiskemel og fiskeolie, 
blodforarbejdning, forarbejdning af knogler, gelatine- eller limfremstilling er størstedelen af 
energiforbruget forbundet med tørreprocessen. 2/3 af energien på et destruktionsanlæg 
forbruges f.eks. til selve tørringen. Nogle eksempler på BAT-teknikker, som er identificeret, 
omfatter: rationalisering og isolering af rørføringer til damp og vand, fjernelse af vand fra blodet 
ved koagulering med damp før destruktionen, for bearbejdelse af mindre end 50 000 t/år brug af 
enkelttrinsinddampere og for 50 000 t/år eller derover brug af flertrinsinddampere til at fjerne 
vandet fra væskeblandinger og til at koncentrere plasma forud for spraytørring ved hjælp af 
omvendt osmose, vakuuminddampning eller koagulering med damp. 
 
Navnlig på slagterier er køling en meget stor energiforbruger. Forbruget kan også være stort, når 
animalske biprodukter opbevares nedkølet forud for behandlingen på anlæg til animalske 
biprodukter. Selv om dette blev identificeret som et væsentligt miljøforhold, fremkom der kun 
meget få oplysninger som hjælp til bestemmelsen af BAT. Man har identificeret nogle generelle 
BAT'er, herunder: indførelse af ledelsessystemer for køling, regulering af driftstiden for 
køleanlægget, montering og anvendelse af kontakter til lukning af kølerumsdøren og genvinding 
af varme fra køleanlæg. 
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Infektionsmuligheder 
Infektionsmuligheder blev identificeret som et væsentligt miljøforhold, navnlig på grund af 
bekymring som følge af BSE-krisen med hensyn til såvel dyrs sundhed, navnlig vedrørende 
foder- og fødevarekæden, som menneskers sundhed efter opdagelsen af sammenhængen mellem 
TSE hos dyr og CJD hos mennesker. Regulering af håndtering og behandling af bekræftede 
TSE-smittede materialer, materialer, der mistænkes for at være smittede, og materialer fra dyr, 
der er slået ned i forbindelse med foranstaltninger til bekæmpelse af TSE, reguleres ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum. 
 
BREF indeholder BAT-konklusioner, der både direkte og indirekte hænger sammen med 
forebyggelsen af spredningen af TSE og destruktion af TSE-risikomateriale. Disse vedrører 
navnlig destruktion og forbrænding. F.eks. betragtes følgende som BAT: løbende at indsamle 
biprodukter med tørre teknikker og holde dem adskilt langs hele slagtelinjen og gennem hele 
behandlingen af animalske biprodukter, at optimere afblødning og opsamling af blod, at bruge 
forseglede faciliteter til oplagring, håndtering og læsning af animalske biprodukter, at indeslutte 
alle bygninger, der anvendes til opbevaring, håndtering og forarbejdning af animalske 
biprodukter, at rengøre og sterilisere køretøjer og udstyr efter hver transport/anvendelse, at 
neddele slagtekroppe og dele af dyrekroppe før forbrænding, at begrænse råvaretypen til præcis 
den, der er testet ved forsøg, at opretholde kontinuert forbrænding, at anvende et kammer til 
udbrænding af flyveasken, når det ellers ikke er muligt at opnå en tilstrækkelig forbrænding, 
f.eks. i umiddelbart forlængelse af rotérovnen, at indføre moniteringssystemer for emissioner 
inkl. registrering af slaggens udbrændthed, herunder biologiske risici fra TSE-prioner i aske, at 
opnå emissionsniveauer, der er så lave, som det er praktisk muligt under niveauerne i tabellen 
nedenfor. Tabellen omfatter BAT-relaterede niveauer for det samlede kulstof- og proteinindhold 
i asken. 
 
Lugt 
Selv om lugtgener almindeligvis anses for et spørgsmål om lokale gener, kan de i virkeligheden 
udgøre det største miljøproblem for slagterier og anlæg til forarbejdning af animalske 
biprodukter og skal derfor reguleres. De vil typisk skyldes animalske biprodukter, der er gået i 
forrådnelse, og dette har andre miljømæssige følger, f.eks. nedsættes anvendelsesmulighederne 
for de animalske biprodukter, og dermed genereres der affald. De stoffer, der fremkalder lugten, 
kan ligeledes skabe problemer i forbindelse med spildevandsrensningen. 
 
Lugtgener er blevet indgående behandlet af TWG, og BAT er at minimere lugtgenerne og fjerne 
lugten, når forebyggelse ikke har været mulig. Hovedkonklusionen var, at animalske 
biprodukter skal anvendes eller bortskaffes hurtigst muligt efter, at dyret er slagtet. 
Konserveringsteknikker til forhindring af forrådnelse og minimering af dannelsen af 
ildelugtende stoffer og bekæmpelsesteknikker har betydelige virkninger på andre medier, 
herunder energiforbrug, og kræver ofte betydelige økonomiske investeringer og driftsudgifter. 
Under hensyntagen til disse virkninger og deres globale konsekvenser og de økonomiske 
faktorer konkluderede TWG, at det er BAT at gennemføre nogle af disse teknikker, men kun 
hvis de animalske biprodukter ikke kan forarbejdes, før der dannes ildelugtende stoffer, hvis de 
animalske biprodukter i sig selv er ildelugtende, eller hvis selve processen er ildelugtende. 
 
Eksempler på de BAT-teknikker, som er identificeret, omfatter: Opbevaring af animalske 
biprodukter i korte perioder og eventuelt nedkølet. Nedkøling hurtigst muligt og i så kort tid 
som muligt af blod eller andre animalske biprodukter, når det ikke er muligt at behandle disse 
produkter, før forrådnelsen begynder at forårsage lugtgener og/eller kvalitetsproblemer. For at 
mindske forrådnelsen, og, når der anvendes stoffer der i sig selv er ildelugtende, eller når disse 
opstår ved forarbejdningen af animalske biprodukter, at føre gasserne med lav intensitet/stort 
volumen gennem et biofilter. Når det ikke har været muligt at anvende friske råvarer og derved 
minimere dannelsen af ildelugtende stoffer, består BAT i forbindelse med destruktion af 
følgende: at forbrænde ikke-kondenserbare gasser i en eksisterende kedel og lade gasser med 
lav intensitet/stort volumen passere et biofilter eller at forbrænde alle gasserne i et termisk 
oxideringsanlæg og føre de lugtende gasser med lav intensitet/stort volumen gennem et biofilter. 
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Ved fremstilling af fiskemel og fiskeolie består BAT i at anvende friske råvarer (med lavt 
indhold af flygtigt kvælstof) og forbrænde ildelugtende luft med samtidig varmegenvinding. 
Ved forbrænding af animalske biprodukter omfatter nogle af eksemplerne på BAT at føre luften 
fra anlægget og for-forbrændingsudstyret til forbrændingskamre, anvende 
lugtbekæmpelsesteknikker, når forbrændingsanlægget ikke kører, når forebyggelsen af 
lugtgener ikke er praktisk mulig og anvendelse af et kulfilter til bekæmpelse af lugtgener, når 
forbrændingsanlægget ikke kører. 
 
Samarbejde i produktkæden 
Aktiviteterne hos de aktører, der leverer dyr til slagterierne, herunder landmænd og 
transportører, kan have miljømæssige konsekvenser for slagteriet. Leverandører af råvarer til 
anlæg til forarbejdning af animalske biprodukter og andre brugere senere i processen kan også 
påvirke disse anlægs miljøpåvirkning. Råvarernes egenskaber, f.eks. friskhed, sammensætning 
og specifikationer har betydning for deres miljøpåvirkning.  
 
Det er BAT at søge at etablere et samarbejde med parterne tidligere i processen, at skabe en 
kæde af miljøansvarlighed og at minimere forureningen og beskytte miljøet som helhed. Der 
identificeres adskillige BAT'er, og de fleste af disse vedrører levering og fodring af dyr eller 
opbevaring af animalske biprodukter. 
 
Anlægsområder med mere end en aktivitet 
Der fremkom adskillige eksempler, hvor anlæg på anlægsområder med mere end et aktivitet kan 
samarbejde for at mindske forbrug og emissionsniveauer. BAT er at genbruge varme og/eller 
strøm, der produceres på et anlæg, på øvrige anlæg og at deles om reduktionsteknikker, når 
disse er påkrævet, f.eks. til behandling af spildevand eller lugtgener. 
 
BREF indeholder tre eksempler, men princippet kan formentlig anvendes på alle tilfælde med 
flere anlæg på samme anlægsområde, som der er mange af, f.eks. kan slagterier ligge på samme 
anlægsområde som fedtsmelterier, destruktionsanlæg, anlæg til blodbehandling, 
forbrændingsanlæg og komposteringsanlæg. 
 
Det er også meget almindeligt, at slagterier har opskæringsanlæg og videreforarbejdningsanlæg 
på samme sted. I sådanne tilfælde kan oplysninger fra BREF om fødevarer, drikkevarer og 
mælk anvendes til at identificere samarbejdsmuligheder. 
 
TWG konkluderede ligeledes, at BAT er at levere al varme og/eller elektricitet, der ikke kan 
anvendes på stedet, videre til andre. 
 
BAT-relaterede niveauer 
Der blev identificeret BAT-relaterede niveauer for spildevandsrensning og for forbrænding af 
animalske biprodukter. 
 
De nedenstående emissionsniveauer anses normalt for hensigtsmæssige til beskyttelse af 
vandmiljøet og er vejledende for de emissionsniveauer, der kan opnås ved brug af de teknikker, 
der anses for BAT. De afspejler ikke nødvendigvis de niveauer, der i dag opnås inden for 
branchen, men er baseret på TWG's ekspertvurdering. 
 

Parameter COD 
 

BOD5 Suspen
deret 
stof 

Kvælstof 
 (i alt) 

Fosfor 
(i alt) 

Olie og fedt 

Opnåeligt 
emissions- 
niveau 
(mg/l) 

 
25 - 125 

 
10 - 40 

 
5 - 60 

 
15 – 40 

 
2 - 5 

 
2,6 - 15 

Emissionsniveauer for BAT til minimering af spildevandsudledning fra slagterier og anlæg til forarbejdning af 
animalske biprodukter 
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BAT for forbrænding af animalske biprodukter er at opnå emissionsniveauer, der er så lave som 
det er praktisk muligt, og som ligger under værdierne i tabellen nedenfor. 
 

Emissioner til luften  Værdier forbundet med BAT (3)

  Typisk Overvågning 
SO2 (mg/m3) < 30 (2) Kontinuert 
HCl (mg/m3) < 10 (2) Kontinuert 
HF (mg/m3) -  
NOx (mg/m3) < 175 (2) Kontinuert 
CO (mg/m3) < 25 (2) Kontinuert 
VOC'er (mg/m3) < 10 (2) Periodisk 
Støv (mg/m3) < 10 (2) Kontinuert 
Dioxiner og furaner (ng/m3) < 0,1 (4) Periodisk 
Tungmetaller i alt (Cd, TI) (mg/m3) < 0,05 (5)  
Tungmetaller (Hg) (mg/m3) < 0,05 (5)  
Tungmetaller i alt 
(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) 

(mg/m3) < 0,5 (5)  

NH3 (mg/m3) < 10  
Opholdstid >850 ºC 3,5 s  
Ilt (minimum efter sidste indblæsning) 9 % Kontinuert 
Tryk, temperatur, vanddamp; volumetrisk flow  Kontinuert 
Aske - (kulstof, i alt)  < 1 % (6) Periodisk 
Aske – (protein, i alt) (Vandigt ekstrakt) (mg/100g) 0,3 – 0,6 Periodisk 
(2) Udslipskontrol – “95 % percentil time-gennemsnit over 24 timer”. Måling ved 273 K (temp.), 

101,3 kPa (tryk) og 11 % O2 tørgas 
(3)  Faktiske driftsresultater ved tørrensningssystem til røggasser med posefiltre og indsprøjtning af 

reagensmidler 
Værdierne måles over en stikprøveperiode på mindst 6 timer og højst 8 timer udtrykt som 
giftækvivalent i henhold til bilag I i direktivet om affaldsforbrænding 

(5) Værdierne måles over en stikprøveperiode på mindst 6 timer og højst 8 timer 
(6)  Total organisk kulstof  
Bemærk: Proteinanalysen er ikke relevant for specifik forbrænding af biprodukter fra fjerkræ 

Emissionsniveauer for specifik forbrænding af animalske biprodukter enten i boblende fluid-bed, 
cirkuleret fluid-bed eller rotérovne 
 
 
Nye teknikker (kapitel 6) 
 
Kapitel 6 indeholder to teknikker, der endnu ikke anvendes kommercielt, og som stadig befinder 
sig i forsknings- eller udviklingsfasen. Der er tale om "bioraffinering af animalske biprodukter 
til fremstilling af stoffer til jordbundsforbedring og gødning" og "bioteknologisk behandling af 
animalske biprodukter med henblik på at øge energiudnyttelsen". De er medtaget her for at øge 
bevidstheden om den fremtidige revision af dette dokument. 
 
 
Afsluttende bemærkninger (kapitel 7) 
 
Indkomne oplysninger 
Der blev anvendt mange rapporter fra industrien og medlemsstaternes myndigheder som 
informationskilder ved udarbejdelsen af denne BREF, og disse blev suppleret med oplysninger 
fra enkeltpersoner baseret på eksempler fra anlæg. Man modtog en hel del oplysninger under og 
efter besøg på slagterier og anlæg til animalske biprodukter i adskillige medlemsstater. De 
formelle høringer om de forskellige udkast til dokumentet afstedkom også en stor mængde 
oplysninger og gav TWG mulighed for at verificere de allerede modtagne oplysninger. 
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Selv om man modtog mere end 350 indberetninger, er der fortsat betydelige huller. 
Energiforbruget er et væsentligt miljøforhold på slagterier på grund af nedkøling og opbevaring 
på køl samt på mange anlæg til forarbejdning af animalske biprodukter, navnlig til 
tørreprocesser. På trods heraf indkom der kun meget få data eller oplysninger om 
energibesparende teknikker.  
 
Der mangler konsistens i oplysningerne om måling af lugt og identifikation af mulighederne for 
at holde lugtstrømme adskilt med henblik på behandling. Forebyggelse af lugtgener behandles 
imidlertid kvalitativt. 
 
Generelt var de indsendte data om forbrug og emissioner ikke forklaret særlig godt med hensyn 
til driftsbetingelser og analysemetoder, og forholdet til de beskrevne teknikker blev ikke altid 
gjort klart. Det er en af grundene til, at der kun nævnes meget få tilhørende BAT-niveauer. 
TWG forsøgte at indsamle data "pr. ton producerede slagtekroppe" og "pr. ton behandlet 
biprodukt" for de enkelte enhedsoperationer for at muliggøre direkte sammenligninger og for at 
identificere områder med høje forbrugs- og emissionsniveauer, så disse kunne behandles. Der er 
fortsat store mangler i disse data. 
 
Man modtog meget få oplysninger om forarbejdning af knogler, fremstilling af lim, forgasning 
af kød- og benmel, spredning/nedfældning på landbrugsjord, rensning af skaller fra skaldyr og 
fremstilling af gødning af kød- og benmel. Dette kan i nogle tilfælde skyldes, at den lokale 
lovgivning forbyder eller begrænser anvendelsen af animalske biprodukter i landbrugsjord samt 
restriktioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. 
oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, der ikke er bestemt til 
konsum. 
 
Drivkræfter
Indholdet i BREF samt tidsplanen for dens udarbejdelse er blevet kraftigt påvirket af spørgsmål 
vedrørende fødevare- og fodersikkerhed - f.eks. som følge af BSE - fødevarehygiejne og 
dyrevelfærd. Der har fortsat været fokus på forebyggelse og bekæmpelse af forurening, men 
man har været omhyggelig med at sikre konsistens i forhold til lovgivningen og god praksis i 
forbindelse med de øvrige væsentlige drivkræfter. Den vigtigste juridiske drivkraft har været 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om 
sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum 
 
Konsensusgrad 
Konklusionerne i BREF blev vedtaget på det sidste TWG-møde, og der er ingen 
mindretalsholdninger. 
 
Anbefalinger for det fremtidige arbejde 
De manglende oplysninger indikerer de områder, hvor det fremtidige arbejde kan føre til 
resultater, der kan hjælpe med at identificere BAT, når BREF skal revideres, således at man 
hjælper driftsledere og godkendelsesmyndigheder med at beskytte miljøet som helhed. 
 
Problemet med manglende data for "pr. ton producerede slagtekroppe" og "pr. ton behandlet 
biprodukt" for de enkelte enhedsoperationer kan løses via godkendelsesmyndighederne og de 
forskellige brancheorganisationer for slagterier og virksomheder, der forarbejder animalske 
biprodukter. Disse kan tilskynde til og koordinere flere målinger af forbrugs- og 
emissionsniveauer for de enkelte enhedsoperationer, ledsaget af detaljerede oplysninger om 
driftsbetingelser, beskrivelser af anvendte teknikker, prøveudtagningsmetoder, analysemetoder 
og statistiske fremstillinger. 
 
En stor del af de indkomne oplysninger om teknikker var ufuldstændige. TWG besluttede, at 
selv om der ikke forelå tilstrækkelige oplysninger om disse teknikker til, at de kunne anvendes 
til fastlæggelse af BAT, burde de alligevel medtages i dokumentet. De ufuldstændige teknikker 
er vedlagt som bilag til kapitel 7. De er medtaget for at tilskynde til indsamling og indsendelse 
af yderligere oplysninger, når BREF skal revideres.  
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Foreslåede emner til kommende Forsknings- & Udviklingsprojekter 
Følgende temaer kan overvejes for fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter: 
 
1 minimering af energiforbruget ved nedkøling og opbevaring på køl 
2 minimering af energiforbruget ved tørring af animalske biprodukter 
3 muligheder for at bruge ikke-drikkevand i slagterier, uden at hygiejnen og 

fødevaresikkerheden bringes i fare 
4 optimering af brugen af animalske biprodukter for at minimere affaldsmængden, og 
5 udvikling af benchmarkingværktøjer for at forbedre kvaliteten af fremtidige 

informationsudvekslinger og revisioner af BREF. 
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