Virksomheders input til BREF-arbejdet er uundværligt
I løbet af de næste par år beslutter EU, hvilke miljøteknikker der skal sætte niveauet for nye miljøkrav til
fødevareerhvervene. Landbrug & Fødevarer (L&F) samarbejder med både medlemmer, Miljøstyrelsen og
de europæiske brancheorganisationer om at sikre, at kravene tager højde for branchens forskellige
produktionsforhold.
Som en af branchens store spillere involverer Danish Crown sig aktivt i revisionen af de såkaldte BREFdokumenter, der fastlægger de miljøkrav, som branchens virksomheder skal følge de næste otte år frem til
næste revision. Koncernen har i tæt samarbejde med L&F sat branchens aftryk på EU Kommissionens BREFdokument for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder. Næste opgave er revisionen af BREF-dokumentet for
slagterier og animalske biprodukter. En proces, der for alvor går i gang i 2019.
”Danish Crown prioriterer BREF-arbejdet højt. Vi ser BREF-dokumenterne som det vigtigste
reguleringsværktøj, der findes på miljøområdet. Derfor er det i alle parters interesse, at værktøjerne bliver
så gode som muligt,” siger Charlotte Thy, Sustainability Director hos Danish Crown. Hun har på vegne af
kødbranchens europæiske interesseorganisation CLITRAVI siddet i den tekniske arbejdsgruppe i EU. De
tekniske arbejdsgrupper (TWG) skriver udkast til BREF-dokumenterne.
”Miljøkravene i et BREF-dokument bliver juridisk bindende. Derfor må vi sørge for, at der er en
minimumskvalitet i de oplysninger, der indgår, og at myndighederne kan bruge dem. EU Kommissionen er
ikke herre over, hvilke eksperter de enkelte medlemslande udpeger til den tekniske arbejdsgruppe og
hvilke ekspertiseområder, de dækker. Vi er med til at sikre, at kødbranchens viden og synspunkter bliver
hørt,” siger Charlotte Thy.
Der er forskel på pølsefabrikker og bryggerier
Charlotte Thy lægger ikke skjul på, at involveringen i revisionen af BREF-dokumentet for fødevarer,
drikkevarer, mælk og foder har været en stor opgave. Første skridt var et grundigt forarbejde, hvor Danish
Crown arbejdede sammen med slagteriernes forskningsinstitut (DMRI) om at vurdere indholdet af det
eksisterende BREF-dokument. På den baggrund udarbejdede de et notat til opstartsmødet i den tekniske
arbejdsgruppe med branchens forslag til forbedringer.
”Vi påpegede, at det eksisterende BREF-dokument ikke fungerede. Der var defineret nogle
enhedsoperationer, som skulle gælde for alle branchens sektorer. For eksempel rengøring, men der en
kæmpe forskel på, om man gør rent på en pølsefabrik, der har åbne systemer eller på et bryggeri, hvor
systemerne er lukkede. Dokumentet var dermed fuldstændigt ubrugeligt for myndighederne, da det
krævede et indgående sektorkendskab at kunne vurdere om en given teknik kan virke,” siger Charlotte Thy.
Solide data gør den store forskel
Hvilke teknikker, der udpeges som BAT (Best Available Techniques), afgøres i høj grad af, om der findes
solide data, der dokumenterer, at en given teknik leverer de påståede reduktioner af miljøbelastningen. I
forbindelse med revisionen af BREF-dokumentet for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder leverede Danish
Crown data fra fire forskellige produktionsanlæg i Danmark, Sverige, Tyskland og England. Charlotte Thy
fortæller, at dataindsamlingen og -rapporteringen har været den mest ressourcekrævende opgave.
”Råvaren alle steder er kød. Alligevel er der himmelvid forskel på emissionerne. De afhænger blandt andet
af, hvor meget rengøring og køling produktionen kræver. Derfor har vi leveret data fra fabrikker, som
afspejler en produktionsmæssig variation og et miks af produkter. Min afdeling har samlet tallene fra de
enkelte fabrikker og har sikret, at de data, vi indrapporterer til EU, er ensartede og gennemskuelige. Det
har taget os mange ugers arbejde”, siger hun.
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Miljøkrav skal være klart formuleret
Når første udkast til et BREF-dokument foreligger, har branchens virksomheder mulighed for at
kommentere på de teknikker, som ligger til grund for de foreslåede miljøkrav. Også her har Danish Crown
foreslået formuleringer, der bidrager til, at myndighederne kan fastlægge rimelige emissionskrav til
sektorens virksomheder.
”Igen kræver det branchekendskab at kunne fastsætte rimelige grænseværdier inden for de foreslående
intervaller for emissioner. Der er stor forskel på, hvad der kan lade sig gøre, hvis man bygger en ny fabrik i
forhold til at optimere produktionen på en gammel fabrik. Det har også stor betydning for emissionerne,
om man har sæsonproduktion og et- eller to-holdskift. Så derfor bør kravene været formuleret, så de kan
bruges til at have en dialog med myndighederne om produktionsforudsætningerne. På det punkt haltede
dokumentet rigtigt meget i første udkast,” siger Charlotte Thy.
Miljø- og produktionsfolk bør samarbejde
Selvom arbejdet med BREF-dokumenterne kræver en del ressourcer, så vil Danish Crown gå lige så aktivt
ind i det kommende arbejde med revisionen af BREF-dokumentet på slagterier og animalske biprodukter.
”Vi leverer gerne noget knofedt, så miljøkravene kommer til at afspejle udviklingen i branchen, hvor man er
gået fra mindre og manuelle enheder til større automatiserede anlæg. Automatiseringen har fjernet en
masse tunge og nedslidende operationer. Til gengæld er der et større forbrug af både vand og energi, fordi
robotterne skal desinficeres imellem hver operation. Vi vil arbejde for, at emissionskravene kommer til at
afhænge af hvilken type slagteri, man er. Som det er i dag, skelnes der jo kun imellem hvilke dyrearter, der
slagtes,” siger Charlotte Thy.
Danish Crowns vigtigste råd til andre virksomheder er at nedsætte en intern arbejdsgruppe med miljøfolk
og produktionsfolk, som sammen arbejder sig gennem det eksisterede BREF-dokument og forbereder sig på
det, der kommer.
Mange interesser på spil
Det råd er miljøchef Anette Christiansen fra L&F enig i. Hun understreger, at virksomhedernes input til
BREF-arbejdet er uundværligt.
”Virksomhederne kan være med til at udpege de væsentlige miljøforhold, som skal indgå i
dataindsamlingen, og levere data fra de forskellige typer af produktionsanlæg. Derfor lægger vi meget vægt
på at have en tæt dialog med vores medlemmer gennem hele processen”, siger Anette Christiansen.
L&F involverer sig i processen for alle BREF-dokumenter med relevans for fødevareerhvervene. Udover
BREF for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder og for slagterier og animalske biprodukter, som er de to
væsentligste for fødevarevirksomhederne, så har L&F også sat branchens aftryk på BREF-dokumentet for
opdræt af fjerkræ og svin, som er vigtig for den danske husdyrproduktion. Her har L&F også siddet med ved
bordet i den tekniske arbejdsgruppe i Sevilla og haft et tæt samarbejde med både de danske myndigheder
og de andre europæiske brancheorganisationer om at skabe en fælles forståelse og sikre fælles fodslag.
”BREF-processerne er omfattende og komplicerede, og man skal være vaks ved havelågen for at få
indflydelse, da der er mange parter og mange interesser på spil. Det kræver, at man har gode alliancer og
en klar strategi. Vi har meget gode erfaringer med Miljøstyrelsens partnerskab for fødevarer, som var med
til at sikre et stærkt dansk input til de tekniske arbejdsgrupper, og ser derfor frem til det kommende
partnerskab på slagterier”, siger Anette Christiansen.
Første møde i partnerskabet for slagterier fandt sted den 18. januar i Århus. Det kommende møde i den
tekniske arbejdsgruppe for slagterier og animalske biprodukter er planlagt til at finde sted i 2. eller 3.
kvartal i 2019 i Sevilla. Flere oplysninger hos MST Virksomheder Tanja Smetana +45 72 54 44 42 ,
tasme@mst.dk.
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