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BREF-dagen, 7/11 2017

Rejsestart 

v. Direktør Anne Mette Bæk
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Struktur for oplægget

• Hvem er Marine Ingredients Denmark og EUfishmeal

• ”Vores” BREF

• Vores målsætninger 

• Hvad har vi gjort indtil nu?

• Hvordan engagerer vi vores medlemmer?

• Hvordan sikrer vi, at beslutningstagerne er oplyste?

• De største udfordringer



Marine Ingredients Denmark

• Brancheforening for de danske producenter 
af fiskemel og fiskeolie

• Sekretariat i København

• Medlemmer:
• TripleNine Fish Protein 

• FF Skagen og FF Hanstholm

• P/F Havsbrun (associeret medlem)

• Bioceval Denmark (associeret medlem)
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EUfishmeal
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• Brancheforening for de europæiske
producenter af fiskemel og fiskeolie

• Medlemmer fra Danmark, Færøerne, 
Tyskland, Irland, Island, Norge og
Storbritannien

• 7 associerede medlemmer

• Sekretariat i København
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”Vores” BREF

• BREF Slaughterhouses and animal by-products 
(2005) 

• Planlagt Kick-off oprindeligt i 2015

• Forventet Kick-off primo 2018 

• Branchen er også berørt af bl.a. BREF Store 
Fyringsanlæg

• Har deltaget i BREF Fødevarer, Drikkevarer og Mælk 
partnerskabet
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Vores målsætninger 

Sikre at de fremtidige BAT-konklusioner kan efterleves af de danske og 
europæiske producenter inden for rimelige økonomiske og 
reguleringsmæssige grænser og uden forringelse af internationale 
konkurrencevilkår

• EUfishmeal optagelse i Article 13 forum (2015) 

• Aktiv deltagelse i revisionsprocessen – via TWG Sevilla og artikel 
13 forum

• Konstruktivt samarbejde med Miljøstyrelsen og aktiv deltagelse 
i Partnerskabet med Miljøstyrelsen

• Vores medlemmer skal være aktivt engagerede

• Branchen skal være forberedt på, hvad der kan opnås med 
eksisterende teknologi
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Hvad har vi gjort?

• Ekstern benchmark af de danske fabrikker 2015-2016

• Ekstern benchmark af de europæiske fabrikker 2017 

• Udarbejdet egen rapport med konkret input til EIPPCB, som skal
indleveres ved Kick-off

➢ En sammenligning af alle fabrikker med beskrivelse af 
størrelse, teknologi, eksisterende miljøkrav og faktuel udledning, 
samt status på implementering af eksisterende BAT konklusioner. 

➢ Udpegning af relevante og ikke relevante BAT konklusioner

➢ Forslag til revision af de relevante BAT-konklusioner

➢ ”step by step” beskrivelse af produktionsprocesserne 
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Hvordan engagerer vi vores medlemmer?

• Nedsat teknisk arbejdsgruppe i EUfishmeal – en teknisk 
medarbejder fra hvert land

• Møder med deltagelse af Miljøstyrelsen og L&F

• Præsentation af foreløbig benchmark-rapport på EUfishmeal 
Generalforsamling august 2016

• Præsentation af endelig benchmark-rapport marts 2017 for 
den tekniske arbejdsgruppe

• Benchmark-rapporten konkluderede: 
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Hvordan oplyser vi beslutningstagerne bedst muligt?

• Benchmark-rapporten og dens konklusioner ikke fyldestgørende
Formulere nyt input til EIPPCB, som skal indleveres ved Kick-off

• Sekretariatet har med hjælp fra nationale subgrupper i EUfishmeal 
formuleret en rapport (ca. 20 sider):
• “step by step”-beskrivelse af produktionsprocesser,
• Teknikker og teknologier
• Miljø-performance
• Nuværende efterlevelse
• Generelle kommentarer til nuværende BREF (scope, overlapninger, 

irrelevante BAT-konklusioner, anbefalinger, specielle geografisk forhold osv.) 

• Invitation af EIPPCB til deltagelse i EUfishmeal-conference I Irland, 
september 2017
• Oplæg fra egen side om input-rapport og arbejde med BREF
• Oplæg ved Dr. German Giner Santonja, EIPPCB
• Fabriksbesøg med deltagelse af Hr. Santonja
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Største udfordringer

• Lille del af en større BREF 

• Specialiseret og komplekst teknisk fagområde

• Indsamling af data fra egne medlemmer 

• Stor forskel i fabrikkernes produktions-
metoder og nuværende miljøkrav
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Tak for ordet


