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1
1.1

Baggrund

og kommissorium

Som opf01gningpa lov m. 404 af 10. Juni 1997 om rendring af lov om stotte til jordbrugets
strukturudvikling og til 0kologisk jordbrug har et udvalg udarbejdet en Aktionsplan for
breredygtig produktion inden for fiskeriet og akvakulturerhvervet (Strukturdirektoratet, 1998).
Dette udvalg anbefalede,'atder for akvakulturerhvervet defineres en 0kologisk autorisations-og
mrerkningsmodel' og nedsrettelseaf 'en ekspertgruppe med henblik pa at fastlregge et sret
endelige kriterier for en autorisations- og mrerkningsmodel for 0kologisk akvakulturproduktion
samt med henblik pa at identificere en rrekke projekter, der kan fremme mulighederne for
0kologisk akvakulturproduktion ,
Nrervrerenderapport er rapporten fra denne gruppe
Felgende er Ekspertgruppenskommissorium {0kologisk Akvakultur-produktion):
" Ekspertgruppen anmodes om at gennemf0re en analyse og udredning pa basis af f01gende
kommissorium:
Mgrrensning afhvilke parametre der b0r indgA i en autorisations- og mrerkningsmodel samt
omsretning af den enkelte parameter til konkrete kriterier med dertil horende grrensevrerdier.

.

Med udgangspunkt i de af Udvalget skitseredemilj0- og ressourceparametre,er det op til
ekspertgruppenat foretageen nrermereafgrrensningaf, hvilke parametreder skal indga i en
autorisations- og mrerkningsmodel for 0kologisk akvakulturproduktion. Som et vresentligt
element heri skal det afklares, hvilke krav der skal stilles til foderkomponenten.
I analysen b0r indga en vurdering af skitserede kriterier i lignende initiativer rettet mod
akvaku1turerhvervet samt afkriterieme i 0kologimrerkning af anden anima1sk produktion. Dette
afhensyn til at sikre para1leliteten til andre autorisations- og mrerkningsmodeller. Der henvises
i srerlig grad til initiativet taget afBritish Soil Association i England, Debio i Norge og KRA V
i Sverige.

Som minimum forudsrettes det, at en autorisations- og mrerkningsmodel for ekologisk
akvakulturproduktion overholder den greldendemiljelovgivning.
Kontrolprocedurer.
For sa vidt angar hvert enkelt kriterium ma muligheden for effektiv kontrol overvejes noje.
Erfaringen med det r0de 0-mrerke er, at trovrerdigheden overfor forbrugeren i vid
udstrrekningafhrengeraf det tilknyttede kontrolapparat.Herunder horer ogsaen vurdering af
hvilke byrder en kontrolinstans vil palregge erhvervets aktorer, idet det b0r tilstrrebes, at
kontrolforanstaltninger i videst mulig omfang gennemf0res inden for rammerne af
eksisterendekontrol- og tilsynsprocedurer.
.

Konsekvensemefor akvakulturproducenter.
Afhrengig afhvilke specifikke grrensevrerdierder knyttes til det enkelte kriterium, vil st0rre
eller mindre dele af de eksisterendeerhvervsaktorer potentielt set kunne opna mrerket. pa
trods af, at der vil vrere tale om en frivillig ordning, er det derfor vresentligt at analysere
konsekvensemefor den enkelte producent.

Anbefalinger vedr0rende behov for forsknings- og udviklingsprojekter, herunder projekter
fmansieret gennem produktudviklingsloven.
Eftersom det ma forventes, at udredningsarbejdeti en rrekke tilfrelde vil stodepa begrrensede
data eller viden om faktuelle forhold, b0r udredningen ledsagesaf en anbefaling vedr0rende
projekter, der ville kunne tilvejebringe denne manglende viden, ligesom udredningen b0r
indeholde et katalog over udviklingsprojekter, der kan fremme udbredelsen af 0kologisk
akvakulturproduktion. "

.

1.2

Ekspertgruppens

medlemmer

F01gende organisationer & personer har deltaget i ekspertgruppens arbejde med 0kologisk
akvakultur -produktion :
Organisation

Arbejdsgruppemedlem

Danmarks Fiskeriundersegelser

ForskningschefPoul Degnbol (fomland),
forsker Per Bovbjerg (sekretrer)

S trukturdire

Kontorchef Steen Bonde, vid. medarb. Klaus
Lehmann

ktoratet,

f orskn ingsse kratariatet

Veterinrer- og F0devaredirektoratet, 6. Kontor

Bromatolog Lene Breum Larsen

Veterinrer- og Fedevaredirektoratet,

Dyrlrege Rud Goldenbohrn Hansen

2. Kontor

Skov- og Naturstyrelsen

Biolog Herdis Palsdottir Havne

Forbrugerr3-det

Afd.chefPoul

Wendel lessen, dyrlrege Axel

Ljungquist

Danmarks Naturfredningsforening

Rikke Lundsgard I Henning Mork Jorgensen

Det 0kologiske F0devarerAd

Rikke LundsgArd

Danmarks Fiskeindustri-

Souscbef Peter Willadsen

og Eksportforening

Foreningen Fiskebranchen

Dir. Mogens Nielsen

Foreningen for Danrnarks Fiskemel- og
Fiskeolieindustri 1

Dir .Hans Berg Madsen,

Konsulent Frank Minck
Foreningen for Danske Fiskefoderfabrikanter

~arkedschef Jorgen Kirerskou

Dansk Dambrugerforening

Konsulent Villy Juul Larsen

Oansk Havbrugerforening

Biolog Henrik Jarlbrek

Dansk Aleproducentforening

Dir .Karl Otto Schultz

Sammenslutningenaf Danske 0rredeksport0rer

Dir .Flernming

Poulsen

1 Se Efterskrift

Gruppen bar afholdt fern moder i perioden november 1998- februar 1999.
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1.3 Afgr~nsning
af arter/bedriftsformer
Der opstilles i denne rapport forslag til mrerkningskrav for produktion af orreder i dam- og
havbrug samt for al, men andre akvakulturproduktionsformer vil kunne behandlesefter samme
skabelon. Rapporten reprresentererderfor bade en generel model for 0kologisk mrerkning af
akvakulturprodukter og konkrete forslag til mrerkningskrav for de tre aktuelt mest betydende
produktioner i Danmark.
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0kologisk

akvakultur

produktion

En eventuel 0kologisk mrerkning af akvakulturprodukter vil -i modsretning til hvad der var
situationen for jordbruget -ikke kunne baseresig pa erfaringer paen eksisterendepraksis med
0kologiske bedriftsfonner. Der findes ikke en gruppe af 0kologiske akvakulturister som har
udviklet en praksis, som man kan fonna1isere i et sret af kontrollerbare krav til 0kologisk
produktion. Gruppen er derfor i den situation, at kravene ska1defineres ovenfra. Det er derfor
oodvendigt at g0re sig nogle overvejelser over de mere grundlreggendeaspekter af 0kologisk
mrerkning, herunder nogle overordnede overvejelser om nogle specifikke problemer for
akvakulturproduktion.

2.1 Sigtet med m2rkning
Ekspertgruppenernedsatsom en opfulgning af lov nr .404 af 10juni 1997 om rendring af lov om
stotte til jordbrugets strukturudvikling og til 0kologisk jordbrug, hvoraf det fremgar at sigtet er
at fremme breredygtig produktion i akvakulturproduktionen. Malsretningen om at fremme
brere.dygtig produktion ma i relation til mrerkning opfattes saledes at en 0kologisk
mrerkningsordningigennem markedetskal skabeen motivation i erhvervet for en omlregning til
produktionsformer med st0rre breredygtighedend den, der findes i udgangssituationen.
F orudsretningen for at dette kan fungere er'Oat der igennem mrerkningen kan skabes grundlag for
en foreget eftersporgsel og dermed merpris som kan betale de ekstraomkostninger der matte vrere
forbundet med den mere breredygtige produktionsform. Der kan yderligere vrere erhvervsmressig
motivation i at man igennem en mrerkning kan ff1 adgang til et andet markedssegment.

Den for0gedeeftersp0rgselforudsretterat der fra forbrugerside er tillid til, at et 0kologisk mrerke
reprresentereren reel forskel i forhold til produkter uden mrerke. Forbrugerinteressenkan dels
dreje sig om en tiltro til at der er ta1eom et evt. sundhedsmressigtbedre produkt, dels mere
altruistisk at man gennem kob af 0kologiske p-rodukterbidrager til en lavere milj0belastning,
lavere ressourceforbrugeller hojere dyrevelfrerd. Forbrugerunders0gelserhar vist at alle disse
aspekter indgar i forbrugervalg af 0kologiske produkter. Man kan groft taget sige, at
forbrugerinteressemeer pa milj0, etik og kvalitet.
En ekologisk mrerkning skal derfor opfylde felgende krav:
.

Kriterieme for mrerkning skal reprresentereen produktionsform, som adskiller sig
fra den produktionsform, der er herskende i udgangspunktet, ved at vrere mere
breredygtigog resulterei produkter som opfattes som sikrere eller mere breredygtigt
produceret end produkter fra konventionel produktion.
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.

Der skal vrere forbrugertillid til at mrerkningskriterieme er relevante og at der er
mekanismer der sikrer at kriterieme overholdes.

.

Der skal vrere et marked som bar kobeevne og -vilje i forhold tilekologisk mrerkede
akvakulturprodukter i et omfang, der kan betale eventuelle meromkostninger ved
en produktionsform, der overholder kriterieme.

.

Kriterieme skal kunne kontrolleres, vrere kontrollerbare.

2.2 Baggrund for kriterier
Kravet om at et produkt med 0kologisk mrerke skal reprresentere en mere breredygtig
produktionsform har som konsekvens at der ma stilles krav som ligger ud over de allerede
greldenderegelsretder regulerer produktionen, hvoraf en del a11erede
har forbrugersikkerhed og
breredygtighedsom sigte.
Dette formuleres i rapporten fra arbejdsgruppen vedr. breredygtigt fiskeri sAledes:

"Grundlreggendema en autorisations-og mrerkningsmodel for 0kologisk akvakulturproduktion
naturligvis henholde sig til den eksisterendemilj0regulering og dermed forudsrette, at enhver
0kologisk akvakulturproduktion overholder den greldendelovgivning.
Sp(Mgsmaleter derfor hvilke yderligere restriktioner med hensyn til milj0belastning, dyreetik,
arbejdsmilj0 mv ., som kan lregges til grund for en autorisations- og mrerkningsmodel for
akvakulturerhvervet. "
Det tages saledessom forudsretning at kriterieme for ekologisk mrerkning som hovedregel ma
reprresentereen mere vidtgaendesikring afbreredygtighedend den, der alleredefindes i greldende
regler.
Problemet er herefter at definere pa hvilke omrader denne mere vidtgaende sikring skal vrere
greldende.Man kan for de eksisterenderegler set hver for sig argumentere,at en regulering ma
opfattes som baseretpa den bedstetilgrengelige viden om hvad der er sikkert eller breredygtigt
og at der derfor ikke tilfojes storre sikkerhedeller breredygtighedved mere vidtgAendekrav. Dette
kan f01gesop med en argumentation om, at atene det at fastsrette mere vidtgaende krav til
0kologisk produktion er en indr0mmelse af, at den konventionelle produktion er problematisk.
F01gesdenneargumentation er konsekvenseni sidste ende at en 0kologisk mrerkning ma gives
til at produktion som er lovlig if01ge greldenderegler, hvilket igen betyder at der slet ikke er
grund til at indf0re en mrerkning da den vil omfatte atle akvakulturprodukter og derfor ikke vil
tjene sit formal -at skabe motivation for at flytte produktionsformen over mod udvidet
breredygtighed.
En 0kologisk mrerkning ma derfor basere sig pa produktionskrav, som er mere vidtgaende i
retning af forbrugersikkerhed og breredygtighed end de eksisterende regler .Der fmdes forskellige
formuleringer af hvad sigtet med sadanne mere vidtgaende produktionskrav kan vrere. I
Aktionsplan for 0kologisk f0devareproduktion n -0kologi
i Udvikling refereres bl.a. til
Landsforeningen af 0kologisk Jordbrugs malsretning for 0kologisk jordbrug der siger:
" Malsretningen

for ekologiskjordbrug

er, at:

Arbejde sa meget som muligt i lukkede stotkreds10b og benytte stedlige ressourcer
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Bevarejordens frugtbarhed
UndgA a1lefonner for forurening, som matte hidrore fra jordbrugsmressigpraksis
Fremme en dyrkningsmressigpraksis, som tager storst mulig hensyn til milje og natur
Produceref0devarer af optimal emreringsmressigkvalitet
Reducere jordbrugets forbrug af ikke-fomybare ressourcer, herunder fossile brrendstoffer, til
et minimum

Arbejde hen imod, at byemes og f0devareindustriensaffaldsprodukter opnar en kvalitet, sa
de kan genbrugessom g0dningsmidler i jordbruget
Give alle husdyr gode forhold, der er i overensstemmelsemed deres naturlige adfrerd og
behov"
Andre ekologiske initiativer, som f.eks. frellesnordisk udtalelse og IFOMA har nogenlunde
tilsvarende formuleringer .
De hidtil eksisterende regelsret for 0kologisk jordbrugsproduktion rummer ikke en egentlig
malsretning,men man kan af reglernesindhold udlede, at det tilstrrebes at 0kologiske produkter
i forhold til konventionelle produkter skal reprresentere
st0rre f0devaresikkerhed i form af st0rre sikkerhed for at der ikke er lregemiddelog pesticidrester i produkteme (eksempler: der anvendes generelt ikke pesticider,
lrengere tilbageholdelsestid efter medicinbehandling, frerre tilsretningsstoffer tilladt

.

I forarbejdningen)
.

stfJrre dyrevelfrerd i produktionen ( eksempler: krav til friere stalddrift med bedre
plads, krav til dagslys og adgang til udeareal)

.

mindre milj0belastning fra produktionen ( eksempler: generelt ingen anvendelse af
pesticider, strerkt reduceret anvendelse afkunstg0dning)

Der indgar i de eksisterendekrav en vis kredebetragtningidet der er krav til oprindelse af foder.
Denne kredebetragtninger dog megetsimpel og megetlangt fra en egent1iglivscyklusbetragtning.
Der forekommer saledesikke umiddelbart at kunne at1resesselvstrendigekriterier der kunne sigte
mod lavere ressourceforbrug.
Hvis 0kologisk mrerkning af akvaku1turprodukter ska1 k1U1ne sidestilles med tilsvarende
mrerkning af jordbrugsprodukter ma man derfor opstiller krav, som pa hvert af disse omrader
reprresenterer en forskel i forhold til konventionel akvakulturproduktion.

Det er imidlertid ikke urniddelbartindlysendehvorledesdette kan goresfor akvakulturproduktion
pa en sadanmade, at der bliver tale om krav som er velbegrundede i forhold til malsretningen,
produktionsmressigt operationelle og forstaelige for forbrugeren.
Vedrorendefudevaresikkerhedkan man anvendeen direkte parallel til jordbrugsproduktionenved
at formulere mere restriktive krav til anvendelseafhjrelpestoffer og medicin.
Vedr0rende dyrevelfrerd er det vanskeligt at opstille kriterier pa en videnskabelig basis idet der
nresten intet vides om hvilke forhold der bedst tilfredsstiller fiskens livskrav udover det der kan
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aflresesdirekte i vrekst og sygelighed. F.eks. giver et krav om lave produktionstretheder ikke
megenmening for aleproduktion fordi denneart uansettankens storrelseog bestandstretheden
vil
aggregeresig med stor trethedi en begrrensetdel af volumen. Man ma pa dette omrade baseresig
pa parametre,som vides at have betydning for vrekst og sygelighedhos fisk ud fra en forventning
om at man fiskens vrekst og sygelighed afspejler dens trivsel generelt.
Velkendte og mMbare vrerdier for vandkvalitet -herunder

iltindhold -synes derfor at vrere de

mest relevante parametre at tage i anvendelse pa dette punkt.
Der er kriterier for 0kologisk akvakulturproduktion under udarbejdelse i andre europreiske lande.
Umiddelbart forekommer de svenske Krav regler og kriterieme opstillet af det engelske Soil
Association at vrere mest relevante for danske forhold idet der her behandles anlreg af lignende
type ( de norske Debio-regler handler specielt om laks i havbrug mens de tyske regler
tilsyneladende er baserede pa analogier fra karpeproduktion). Disse regelsret har vreret under
udarbejdelse parallelt med arbejdet i denne gruppe og har foreligget i versioner af oktober 1998.
De af denne gruppe foreslaede regler er enten svarende til eller mere restriktive end de britiske
og svenske regelforslag.

2.3 Forholdet me"em vild- og kulturlisk
I diskussionenom 0kologisk mrerkningaf akvaku1turprodukterhar det vreret et specielt problem,
at man i modsretning til situationen for andre husdyrprodukter star overfor et marked som
domineres afvildfangne dyr. Dette har rejst sp0rgsmalet om hvorledes begrebet0kologisk skal
forstas for kulturprodukter i forhold til vildfangne fisk.
Man kan an1reggedet synspw1kt,at akvakulturfisk i princippet ikke adskiller sig fra andre husdyrprodukter og at det derfor giver lige sa god mening begrebsmressigtat tale om 0kologiske
akvakulturprodukter som at tale om 0kologiske kyllinger. For naturressourcerskal der anvendes
et helt andet begrebsapparatbaseret pa breredygtigheden af afhostningen, som det bl.a. er
fremstillet i rapporten fra udvalget vedrorende aktionsplanen. Problemet er derfor ikke at
0kologibegrebet anvendesi forhold til ~akulturprodukter men at man ikke i diskussionen af
disseproblemerhar vrerettilstrrekkelig prrecismed at markere at dette begrebslet ikke er relevant
i relation til vildfisk.
Man kan videre argumentere, at man yderligere kan drage den parallel til 0kologisk husdyrproduktion, at man netop gennem en mrerkning vil vrere i stand til at skabe grundlag for at
fremme produktionens breredygtighedog dermed bidrage til at lese de problemer, som er blevet
fremhrevet som et argument mod en mrerkning.
Gruppens udgangspunkt er derfor en parallelisering mellem akvakulturprodukter og anden
husdyproduktion. Gruppen har som konsekvens heraf formuleret sine forslag til kriterier for
0kologisk mrerkning sMedes,at dissemodsvarertilsvarende kriterier som alleredeligger til grund
for anden animalsk produktion i jordbruget.
Uanset at der begrebsligt saledesikke er noget problem med 0kologisk mrerkning af akvakulturprodukter ma man dog erkende, at der kan vrere en usikkerhed pa markedet om en sadan
mrerknings indhold. Kombinationen af at tiskemarkedet i modsretningtil markedemefor andre
animalske produkter domineres afvildfangne dyr, og at det ikke har vreret muligt at ga videre
med en breredygtighedsmrerkningafvildfiskeprodukter, baseretpa helt andrekriterier, bevirker,
at forbrugeren kommer til at sta i et valg mellem 0kologisk mrerkede akvakulturprodukter og
umrerkedevildfisk. Det krrever et hojt informationsniveau at kunne forholde sig til dette valg
6

hvilket i sig selv er et problem. Man kan herudover- som fremf0rt afForbrugerradet -frygte at
en 0kologisk mrerkning af akvakulturprodukter, netop pa grund af dette hoje informationskrav
der stilles til forbrugeren, kan skabe usikkerhed om 0kologisk mrerkning i almindelighed og
dermed have negativ afsmittende virkning pa andre 0kologisk mrerkede produkter.

2.4 Inddragelse af kvalitetsparametre
Vedrorendesporgsmaletom at kwme anvendekvalitetsmrerkningsordningenfor fisk er det ifelge
Fedevarekvalitetsloven henlagt til Fedevarekvalitetsudvalget at give forslag til ministeren om,
hvilke produkter, der skal omfattes afkvalitetsmrerkningsordningen samt fastsrettereglerherfor.
Der er pa nuvrerendetidspunkt fra Fedevarekvalitetsudvalget side lagt op til at prioritere fersk
fisk som en af de fire ferstkommende produktkategorier under kvalitetsmrerkningsordningen.
Med hensyntil at indsrettedecideredekvalitetsparametre,sasommikrobiologisk kvalitet, friskhed
m.v. i de 0kologiske regler skal der tages hensyn til en vis parallelitet til anden 0kologisk
produktion. Der skal derudover tages forbehold for, at disse eventuelle kvalitetsparametre
sandsynligvisikke kan opretholdesi tilfrelde af, at der senerebliver vedtagetfrelles EU-regler pa
omradet.
Bade regler for 0kologisk akvakulturproduktion og regler i f0lge kvalitetsmrerkningsordningen
er frivillige ordninger og vil eventuelt kunne kombineres.

Gruppen har pa dennebaggrund ikke fundet anledning til at opstille srerligekvalitetsparametre.

2.5

Fader-

specielt

brug af fiskemel ag -a/ie

For foder til akvakulturproduktion rejser der sig det srerlige problem, at de arter der i dag er
anvendt i dansk akvakultur i naturen lever af animalsk f0de og at den produktions- og
milj0mressigt bedste fodertype derfor har et stort indslag af animalske proteiner og olier i form
af fiskemel og -olie. Dette vil ikke i sig se;lvvrere et problem hvis der kan fremskaffes sadanne
produkter, som er behreftet med en form for certificering af at de er produceret pa breredygtigt
grundlag. Dette findes ikke i dag, og gruppen har derfor fundet det nOOvendigtat opstille et sret
kriterier som vil kunne lreggestil grund indtil en selvstrendig certificering af fiskemel og -olie
matte blive udviklet.

2.6 Hjmlpestoffer og medicin
Brugen af hjrelpestoffer og medicin stiller srerlige problemer i akvakultur i forhold til jordbrug
hvis disse stoffer anvendespa en made der kan give an1edningtil udslip til milj0et udenfor
produktionsan1regget. Milj0beskyttelsesloven forbyder i almindelighed udledning af
miljofremmede stoffer til det ekstememilj0. Man kunne an1reggeden betragtning,at anvendelse
af sadanne stoffer kan sidestilles med pesticidanvendelse i landbruget hvis man ikke kan
kontrollere frigivelsen til milj0et.
For medicin rejser dette det problem, at udelukkelseaf medicinanvendelsevil komme i modstrid
med savel dyrevremsloven som de dyreetiske malsretninger,der ogsa ligger i 0kologien, hvilket
ogsa afspejler sig i at medicinanvendelse er tilladt inden for kriterier for 0kologisk
husdyrproduktion i ovrigt. Man ma her anvende kriterier der minimerer medicinfrigivelse til
vandfaseni anlreg i direkte forbindelse til omgivelseme, f.eks. nedsatf"deration mens medicin
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gives med foder for at mindske tab, kun anvendelseaf medicin med hoj absorption eller hurtig
omsretningi fisken.
For hjrelpestoffer er sigtet at reducere anvendelsen til stoffer som enten er naturligt
forekommende (f.eks. ilt, kalk) eller som omsrettesf0r ud10btil milj0et (f.eks. brintoverilte).
Accept af anvendelse af milj0fremmede stoffer skal vrere betinget af et uomgrengeligt behov
kombineret med en anvendelsespraksissom sikrer omsretning for ud10b.
For savel medicin som hjrelpestoffer ma de opstillede kriterier opfattes som startkriterier, som
muliggor at man kan fa starteten udvikling mod storre breredygtighedi akvakulturerhvervet.Det
ma sa forudsesat man pa basisaf savel den motivation, der villigge i en mrerkningsordning,som
det forsknings- og udviklingsarbejde der parallelt skal gennemfores for at skabe det
produktionstekniske grundlag for en yderligere reduktion af denne anvendelse, eventuelt vil
kunne stramme disse kriterier yderligere med tiden.

3

Mrerkningskriterier

Med henblik pa at sikre et klart grundlag for en beslutning om eventuel omsretning af denne
rapports kriterieforslag til et 0kologisk mrerke er diskussionenaf parametreog kriterier udformet
saledes, at der i st0rst muligt omfang er parallelitet til regler, der grelder for anden
husdyrproduktion. Strukturenf01gersaledesi nrermestmulige omfang strukturen i Vejledning om
0kologisk husdyrproduktion (november 1997), hvilket skulle lette en diskussion af forskelle og
ligheder mellem akvakulturproduktion og anden husdyrproduktion og lette udarbejdelsenaf et
regelsretparallelt med det eksisterenderegelsretfor andenhusdyrproduktion safremt man skulle
beslutte at indf0re en 0kologisk mrerkningsordning, som anbefalet af"Udvalget for breredygtig
produktion indenfor fiskeriet og akvakulturerhvervet".

3.1
3.1.1

Generel/e betingelser
Omlmgning

af akvakulturanlmg

I akvakulturan1reg findeg ikke en problemgtillirig
gvarende til jordbrugetg med tidligere
kungtg0dede og gpr0jtede area1er.Der gka1dog vrere regler for hvorledeg man forholder gig med
en ekgigterende moderfigkebegtand gavel i forhold til omlregninggtid gom gamdrift under
omlregninggtiden.

KriterieforsIag: En moderfiskebestandkan anvendestiI produktion af srettefisk tiI 0koIogisk
produktion fra et halvt ar efter omlregning. Der henvisesi ovrigt tiI regIer vedr.srettefisk, hvoraf
det fremgar at fisk, hoIdt under0koIogiskeproduktionsbetingeIserfra maksimalt 40 gram/stk el1er
under sadannebetingeIser imindst I ar, ma markedsf0res som 0koIogiske. Fisk som ikke kan
overhoIde en af disse betingeIser ma sreIgessom konventioneIt opdrrettede, uagtet at de fra
omlregningstidspunktet skal opdrrettesunder 0koIogiske betingeIser.
3.1.2 Samdrift
Problemstilling: Af markedsmressigehensyn kan der isrer pa de sterre brug vrere interessefor
samdrift, hvor en del af produktionen pa bruget er ekologisk og en anden del ikke. Specielt af
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hensyntil trovrerdighedenog kontrolmulighedeme giver dette dog anledningtil adskillige problemer.
Kriterieforslag: Samdrift, hvorunder kun en del af produktionen pa et brug opdrrettes0kologisk,
kan ikke finde sted,og alle fisk fra et sadantbrug vil derfor vrere at betragtesom ikke-0kologiske.
En eksisterendemoderfiskebestandkan dog bibeholdesefter omlregningtil 0kologisk produktion
safremt den herefter holdes under 0kologiske betingelser.

3.2 Akvakulturanlmggets fysiske udformning og tilfersel af hjmlpestoffer
3.2.1

Indgreb

i lokalmilj0

Frivand
Problemstilling: Nogle dambrug anvender, i hvert fald i dele afaret, hele vandf0ringen i aen i
forbindelse med driften af dambruget. Dette giver anledning til, at et stykke af det oprindelige
al0b periodevis ikke er vandf0rende.
Der er i lovgivningen indf0rt et regelsret greldende fra ar 2005, hvorved min. 50% afmedianrninimumvandf0ringen skal passere dambruget ubenyttet i al0bet.

Kriterieforslag: For at tydeliggere hensynettil det lokale milje, for at hindre forekomst af ikkevandferende astrrekninger og for at sikre uhindret faunapassageskal der ved et ekologisk
dambrug vrere sikret helarlig faunapassage.Dette er dog ikke greldende,ifald der er tale om et
dambrug som alene fedes med vand fra boring og/eller diffuse vreldornrader.
Det skal prreciseres,at et mere konkret kriterieforslag vedrorende faunapassageog vandforbrug
vil blive fastlagt senere, nar savel pagaende som fremtidig forskning har pavist eventuelle
sammenhrengeog optimale l0sningsmodeller, men generelt tilstrrebes det, at der pa et dambrug
ikke indvindes mere vand end n0dvendigt. Den nodvendigemrengdevil vrere afhrengigaf lokale
forhold og driftsform og kan ikke prrecis~resurniddelbart pa basis af eksisterendeviden.

Biologisk

miljepsvirkning

Problemstilling:
a) pa nogle dambrug kan driften medfore en pavirkning af al0bet, som bl.a. afspejler sig i at dyrs
artsforekomstog -sammensretningrendres.Dette males f.eks. ved det sakaldtesaprobieindex
e11erDansk Vand1obsfaunaIndex. Fra milj0myndighedernes side, accepteresnormalt ikke en
rendring i dette index. Det forudsrettesat maling afbiologisk milj0pavirkning til enhver tid
finder sted med den metode som ligger til grund for milj0reguleringen i ovrigt.
b) Fiskespisendevildt (skarver, hejrer, mink etc.) kan vrere et problem pa dambrug. Sadanne
problemer b0r i 0kologisk sammenhrengalene forebyggesved at forhindre indtrrengen.
c) pa traditionelle havbrug anvendesantifou1ingmidler kendt fra skibsma1ingertil forebyggelse
af begroning af netbure. Disse midler frigiver i sagensnatur biologisk aktive stoffer til
vandmilj0et. I 0kologisk sammenhrenger en sadanfrigivelse ikke acceptabelog begroning
ma derfor behandlespa andenvis som f.eks. ved mekanisk fjemelse eller ved anvendelseaf
materia1er,som er mindre egnedefor begroning uden at frigive milj0fremmede stoffer.
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d) Anvendelse af medicin og hjrelpestoffer kan betyde frigivelse af sadannestoffer til milj0et
udenfor produktionsan1regget.Der ska1til enhver tid anvendesen praksis, der rninimerer en
sadanfrigivelse. Problemeter behandletsrerskilt for hvert enkelt stof i afsnittet 'Hjrelpestoffer
og medicin' .
Kriterieforslag: Det accepteresikke at et dambrug bevirker malbar biologisk miljeplivirkning af
lilebet.
Skadevoldendevildt ma alenebekrempesmed mekaniskeog elektriske midler medmindre anden
lovgivning tilsiger andet. Der ma ikke anvendes kemisk/syntetiske midler som frigives til
havmilj0et til forhindring afbegroning pa havbrugsanlreg.
Tab af medicin og hjrelpestoffer til miljeet skal i videst muligt omfang begrrenses. Se srerskilte
regler vedrorende anvendelse af disse midler .

3.2.2 Anlmggets afgrmnsning
Problemstilling: man skal tydeligt kunne afg0re afgrresningenaf det anlreg som er underlagt
0kologisk produktion ligesom der skal vrere anvisningerpa hvorledes man registrererog reagerer
pa kontaminering udefra. Det skal endvidere vrere muligt at mcile,om bruget lever op til kravene
om milj0neutralitet.
Kriterieforslag: Afstanden mellem ind- og udl0bet pa et brug med 0kologisk fiskeproduktion og
ud- eller indl0bet til et konventionelt dambrug skal vrere rninimum 500 meter, eller den samlede
krede ska1vrere rniljoneutral. Tilsvarendeskal afstandenmellem de nrermestebure fra to havbrug
med forskellig produktion (0kologisk / konventionel) vrere minimum 500 meter.
Ved mistanke om forurening skal den driftsansvarlige umiddelbart kontakte den administrative
myndighed for vurdering af skadensomfang og betydning for dam-, hav-, eller alebruget.
3.2.3 Tilf0rsel af hjmlpestoffer
Problemstilling: I akvakulturproduktion tilf0res hjrelpestoffer, som f.eks. kan have til formal at
regulere iltniveau, desinficere udstyr etc. Sadannestoffer bor -for sa vidt de er milj0fremmede
-slet ikke anvendes, hvis der forekommer nogen risiko for at de videre kan frigives til det
omgivende milj0. Dette krav betinges ikke blot af den 0kologiske tilgang men er et krav i
Milj0beskyttelsesloven. Der foreligger imidlertid endnu ikke nogen forvaltningspraksis
vedr0rende anvendelseafhjrelpestoffer i forbindelse med de milj0godkendelser som skal vrere
ans0gt pr 1/1 1999 hvorfor man ikke uden videre i en praktisk kriteriefastsrettelse kan tage
udgangspunkt i Milj0beskyttelseslovens generelle regler. Det er derfor nodvendigt -.indtil en
praksis foreligger- at opstille forel0bige kriterier for anvendelseafhjrelpestoffer, som pa ingen
made skal opfattes som en foregribelse af forvaltningspraksis. Disse kriterier er opstil1etsaledes
at de svarer til el1er er mere restriktive end tilsvarende kriterier for 0kologisk akvakulturproduktion i andre lande -de svenskeKRA V regler og regleme fra British Soil Association. De
endeligekriterier for 0kologisk akvakulturproduktion skal svaretil el1ervreremere restriktive end
de regler der vil fremga afforvaltningspraksis i forbindelsemed milj0godkendelser.Anvendelsen
afhjrelpestoffer ma pa sigt kunne erstattesaf driftsformer, der l0ser problememe pa andenmade.
Indtil sadannedriftsformer er udviklet vil det vrere en forudsretningfor overhovedetat m igangsat
en produktion at der abnes mulighed for en meget begrrensetanvendelse. Denne anvendelse
beskrives i en liste over stoffer, der kan anvendes,med ti1knyttedebrugskriterier, som skal sikre
at hjrelpestoffer kun kan anvendes i det omfang at der ikke i dag findes altemativer. Det
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forudsrettes endvidere, at denne liste 10bende revideres i lyset af ny viden. Hjrelpestoffer kan
endvidere ikke anvendes i medicinsk 0jemed -dette
er ikke et specifikt krav i denne
sammenhreng men fremgar af den greldende lovgivning.

Kriterieforslag: Anvendelsen af hjrelpestoffer begrrensesaf den generelle lovgivning, herunder
veterinrer- og milj01ovgivning. For savidt forvaltningen af dennelovgivning ikke palreggermere
restriktive krav kan der alene anvendesstoffer fra nedennrevnteliste (tabeI3.1):
Tabel3.1 Hjrelpestoffer

Middel

Kommentarer og beskrivelse vedr. anvendelsesbetingelser

Ilt

Anvendes til opiltning af til10bsvand og evt. afl0bsvand, bar ingen negativ
milj0pavirkning

Salt

Anvendes yderst sjreldent i orredopdrret, anvendes prirnrert i recirkulerede anlreg
tit systemstabilisering

Hydratkalk

Anvendes i orredopdrret tillovbefalet
desinfektion af damme, samt udfreldning
af okker med positiv milj0effekt i okker-belastede vandl0b.
Anvendes i recirkulerede
Anvendes

Saltsyre

~~
yderst

sjreldent

anlreg til pH-stabilisering.
i orredopdrret

og da mest til evt. atkaIkning

afteknisk

udstyr.

Anvendes sjreldent i recirkulerede

anlreg til pH-justering

Kuldioxid

Bruges som bedfJvelsesmiddel i forbindelse med handtering og slagtning

Benzokain

Bruges som bed0velsesmiddel f0r handtering, prima:rt til moderfisk. Ma ikke
anvendesdirekte i darnme/bure.

Iodofor

Anvendes som desinfektionsmiddel.

Brintoverilte

Anvendes mod hudsnyltere, grellesvamp/grelleinfektionsamt evt. til desinfektion
af udstyr.Frigives ikk6 til miIjeet da restprodukterne er ilt og vand.
~
Anvendes mod bakteriel grelleinfektion. For at modvirke risiko for pavirkning af
vandlebetsdyreliv, ma der alene behandles5% af dammenesamtidigt, og der ma
hojest behandles20% af dammene indenfor samme d0gn.

Kloramin

Ma ikke anvendes direkte i damme/bure

I recirkulerede anlreg kan nedennrevnte staffer (tabeI3.2) endvidere anvendes sam hjrelpemidler
til regulering af de bialagiske filtres aktivitet samt freldning af fasfar:
Tabel3.2

Hjrelpestoffer,

som kun kan anvendes i recirkulerede

anlreg

Stoffeme skal i ovrigt altid anvendes i henhold til de til enhver tid greldende bestemmelser.

Der skal f0res journal over anvendelsen,indeholdende anvendelsestidspunkt,-mrengde,-arsag
samt reference for det pflgreldendestof.
Listeme kan rendresaf den administrative myndighed. En sadanrendring kan f.eks. begrundesi
ny viden om stoffers omsretning og skadevirkning eller udvikling af produktionsmetoder som
erstatter anvendelse.

3.3 Dyrehold pa akvakulturan/reg
3.3.1 Smttefisk
Problemstilling: Det skal defineres,hvor tidligt i livscyklus en fisk skal holdes under ekologiske
forhold for at den kan betragtessom ekologisk.
Kriterieforslag: 0kologiske fisk og fiskeprodukter skal stamme fra fisk, der .somminimum har
vreret opdrrettet under 0kologiske opdrretsforhold i de nedenfor nrevnte perioder.
For dambrugs0rreder grelder: Srettefiskene skal enten vrere fra en 0kologisk bestand eller de skal
som minimum vrere opdrrettet under 0kologiske opdrretsforhold fra en st0rrelse pa maksimalt 40
gram/stk.
For havbrugserreder grelder: Srettefiskene skal enten vrere fra en 0kologisk bestand eller de skal
som minimum vrere opdrrettet under 0kologiske opdrretsforhold fra en storrelse pa maksimalt 40
gram/stk.
For al grelder: Srettealene skal enten vrere opdrrettet under 0kologiske forhold helt fra
glasAlsstadiet eller de skal som minimum vrere opdrrettet under 0kologiske opdrretsforhold fra en
st0rrelse pa maksimalt 12 gram/stk.

3.3.2

Anvendte dyr

Artsvalg
Problemstilling: ved anvendelseaf eksotiske arter vil det vrere et problem, hvis der undslipper
dyr , som vil vrere i stand til at reproducere sig i naturen. Der indf0res herved en risiko for
faunaforurening. Tilsvarende kan det, ved hold af dyr som naturligt forekommer i den danske
fauna, vrere et problem hvis undslupne dyr reprresentereren andengenetisk herkomst end de dyr
af sarnmeart, som findes i det pagreldendevandsystem.
Kriterieforslag: Der stilles krav om ekstra sikring mod udslip, saledesat den anvendesden til
enhver tid bedst tilgrengelige teknologi baseretpa en konkret vurdering i den enkelte sag.
Oprinde/se af yngel
Problemstilling: For sa vidt angar 0rredopdrretteter denne del afbranchen selvforsynendemed
yngel, sa her er ikke specielle problemer, men aleopdrret baserer sig stadig 100% pa glasal
indfanget i naturen. For at forebygge tvivl om breredygtighedenaf denne praksis foreslas det at
0kologisk produktion baseretpa vildfangne glasal skal forbindes med et udsretningsprogramaf
storre ai, der mindst modsvarer den overlevelse som vil forventes fra samme glasalsmrengdei
naturen. Hvad der krreves for at opna dette ma baserespa en nrermereunders0gelse.
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Kriterieforslag: Der ma kun anvendes glasal af arten Anguilla anguilla. Anvendelsen af glasal til
0kologisk produktion betinger at produktionen er koblet til et udsretnings-program svarende til
x% af antallet af anvendte glasal udsat med en st0rrelse pa minimum y gram/stk. x og y baseres
pa unders0gelser som anbefalet i afsnit 7.

For produktionsdyr grelder i ovrigt som anfort under 3.3.1
Genet;sk mod;ficerede

organ;smer

herunder transgene

fisk

Problemstilling: Ved anvendelseaf modeme teknologi er det muligt genetisk at modificere fisk,
herunder at tilfure genetiskeegenskaberfra Leks. andrefiskearter. pa dennemadekan der opnaes
ganske betydelige rendringeri Leks. vrekst og udseende.
Kriterieforslag:
tion.

AI/ female

Genetisk modificerede fisk kan ikke fmde anvendelse i eJkologisk fiskeproduk-

produktion

Problemstilling:
Specielt i havbrugsproduktionen
men i en vis udstrrekning ogsa i
dambrugsproduktion anvendes sakaldte all-females, hvor en af forreldrefiskene (hannen) i
virkeligheden er en hun som via en minimal hormonpavirkning med testosteron allerede i sin
ynglefase, udvikler sig til en funktionel han. Atkommet af sadanne forreldrefisk vil derfor alle
have konskromosomerne XX og saledes vrere hunner .

Kriterieforslag: Accepteres ikke.

Tr;plo;der
Problemstilling: Ved hjrelp af en pludselig rendring i de befrugtede regs omgivelser (f.eks.
temperatur,tryk eller pH) kan antallet afkromosomsret under celledelingenpavirkes, sadanat der
f.eks. er tre sretkromosomeri hver celle mod normalt to. Sadannetriploider vil typisk vreresterile
og driftsmressige problemer relateret til ~nsmodning kan derfor undgas.
Kriterieforslag:

3.3.3

Accepteres ikke.

Parallelavl

Parallelavl kan ikke finde sted indenfor det sarnrne brug.

3.3.4

Fodring

Sammens~tning

af hovedkomponenter

Oprindelse af fiskemel og -olie 1
Problemstilling: Fiskemel og -olie kan uden videre anvendes i 0kologisk dyrefoder som en
komponent i den ikke-0kologiske del iflg. de greldenderegler for 0kologisk jordbrugsproduktion.
Da fiskemel og -olie er en hovedkomponent i fiskefoder vil akvakulturproduktion baseretpa
sadant foder imidlertid kun kunne betegnes som breredygtig i det omfang produktionen af
fiskemel og -olie er det. Der er ikke etableretregler for breredygtighedsmrerkningaf fiskemel og

1 Se

Efterskrift

1~

-olie udover de regler som fremgar af den almindelige regulering af fiskeriet og produktionen. I
det omfang der senere etableres regler for en egentlig breredygtighedsmrerkningvil en sadan
mrerkning kunne lreggestil grund for anvendelsei 0kologisk akvakulturproduktion. sa lrenge en
sadanordning ikke findes lreggesen forsigtighedsbetragtningtil grund for kriterier for fiskemel
og -olie der kan anvendes i 0kologisk produktion. Dette indebrerer at kriterieme tager
udgangspunkt i et positivt krav om at det skal vrere sandsynliggjort at produktionen er
breredygtig,og en vresentlig tvivl bor derfor med dette udgangspunktmedfore, at man afstcirfra
at anvende produktet. Dette indebrerer ikke i sig selv en anerkendelseaf, at den eksisterende
regulering ikke skulle sikre breredygtighed,men er blot en f0lge af en konsekventanvendelseaf
et forsigtighedsprincip.
De aspekter, der kan inddrages pa denne basis er:
.

Produktionens samlede milj0belastning, herunder ressourceforbrug. Det foreslas at dette
inddragespa basis af en livscyk1usanalyseomfattende savel fiskeriet som den landbaserede
produktion og transport. Forudsretningen for dette er at der udvik1es en metode til
livscyk1usanalyseaf produktionen af fiskemel og -olie. Et endeligt sretaf kriterier kan derfor
forst etableresnar en sadananalyseer udviklet.

.

Specifikke problemer for industrifiskeriet, som har givet anledning til tvivl om
breredygtighedeni den offentlige debat, omfatter bifangster og fiskeri i "kologisk f"lsomme
omrader. Man kan her srettekrav til en maksimal bifangstprocent svarendetil det reneste
industrifiskeri, f.eks. medianenafbifangstprocenteni tobisfiskeriet, som er det industrifiskeri,
der udviser de laveste bifangstprocenter.

.

Produktets oprindelse i forhold til omrader med srerlig milj0belastning.

.

Produktets indhold af tilsretningsstoffer .

Kriterieforslag: For fiskemel og -olie anvendt i foder til 0kologisk produktion stilles f01gende
krav:

1 Der skal foreligge en livscyklusanalyseefter et sretafkriterier som beskreveti.

(reference
til beskrivelse). Den vregtedemilj0belastningsparameterfor en sadananalysema hojest vrere
(en maximumgrrense) for den enkelte landing og det enkelte batch kombineret. For
enkeltparametrema belastningsparameterenherudover ikke overskride:
(der kan srettes
kriterier for enkeltparametrei en livscyklusanalyse saledesat der samtidig med et loft over
den kombineredebelastningstilles maximumskrav til srerligebelastningsfaktorerindividuelt).
Indtil en livscyklusanalyseer udviklet, dog hojst i to ar , kan fiskemel og -olie anvendesuden
livscyklusanalyse.

2,

3

For den enkelte landing skal der foreligge dokumentation for at bifangsten af ikke-malarter
ikke overskrider xx%.. xx fastsrettes pa basis afmedianen i tobisfiskeriet.

Der kan anvendes de samme tilsretningsstoffer som greldende for foder til 0kologisk
husdyrproduktion i ovrigt bortset fra ethoxyquin.

4. I det omfang det bliver mu1igtat identificere ekologisk felsomme havomradereller omrader
med stor belastning af miljefremmede stoffer kan der endvidere suppleresmed et kriterium
om fangstomrade.Det ma dog forventes at en identifikation af ekologisk felsomme omrader,
nar en sadaner foretaget intemationalt, vil (lfspejles i den almindelige regulering af fiskeriet
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i hvilket fald der kun vil vrere grundlag for supplerende kriterier vedr .fiskemel
til
akvakulturproduktion safremt man 0nsker at udelukke omrader med srerlig milj0belastning.

Krav til 0kologisk oprindelse af ikke-marine komponenter
Problemstilling: Adskillige ikke-marine komponenteranvendesi fiskefoder. Der er hovedsageligt
tale om planteprodukter sasom hvede og soja, men ogsa f.eks. kod- og blodmel anvendes.
Herudover anvendesdiv. Additiver som behandlessrerskilt nedenfor.
Kriterieforslag: Parallelt ti! foder ti! "kologisk husdyrhold skal mindst 90% af de anvendte
komponenter vrere "kologiske eller marine. Beregningen foretages efter energiindhold (MJ).

Tils~tningsstoffer
Kriterieforslag: Der grelder regler som i "Vejledning om 0kologisk jordbugsproduktion,
(november 1997)" pkt. 4.4.1, sciledesb1.a.: Foderet ma ikke tilsrettes antibiotika og andre
lregemid1er(grelder dog ikke ved oodvendig sygdomsbehandling-se senere), vrekstfremrnende
stoffer, konserveringsstoffer og syntetiske aminosyrer.
Det er til1adt at tilsrette andre godkendte tilsretningsstoffer
som vitaminer, mineraler,
antioxydanter, bindemidler, pH-regulatorer, enzymer og mikroorganismer jf. Bekendtgorelse om
foder og Bekendtgorelse om tilsretningsstoffer til foderstoffer. De i nedenstaende tabel 3.3
oplistede stoffer ma dog ikke anvendes til 0kologisk fiskefoder, skont de mA anvendes i
konventionel1e foderblandinger .

Behandling af fader med ianiserende straling som f.eks. ~ntgen og radiaaktiv straling er ikke
tilladt.
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Tabel3.3 Liste over tilsretningsstoffer, som ikke ma anvendes i 0kologisk
kan anvendes i konventionelt fiskefoder:

fiskefoder, men somjf.

bekendtgorelse
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Farvestoffer
Problemstilling: For at opna den velkendte r0de farve i gavel figke~d gom -rogn anvendeg tilgatte
farvegtoffer af gruppen xantiner. Hyppiggt anvendeg astaxantin men ogga canthaxantin, og
gt0rgteparten af digge er gyntetigerede, naturidentigke produkter .

Kriterieforslag: Der ma kun anvendesfarvestoffet astaxantin, som skal stamme fra naturlige
kilder. Det deklareredepigmentindhold i det anvendtefoder ma ikke overstige 75 ppm.
Genetisk modificerede

organismer

Kriterieforslag: Foder, som best8r af, indeholder eller er fremstillet pa grundlag af genetisk
modificerede organismer og foder, der indeholder enzymer eller aminosyrer, der er produceret
af genetisk modificerede organismer ma ikke anvendes.
3.3.5

Produktionsintensitet

og milj0forhold

Vandskifte
Problemstilling: Det er svrert at sige noget entydigt om den specifikke betydning af denne
parameter pa de enkelte after .
Kriterieforslag: N0dvendig vandskifte/vandf0ring pro kilo fisk. For al grelder et minimumskrav
om en vandtilf0rsel til karret pa minimum 5 liter vand pro kg al pro time. For 0rredopdrret i
dambrug og havbrug uden recirkulering stilles ikke speciflkke krav.

IItniveau
Problemstilling: Der kunne af trivselshensyn fastlreggeset minimalt iltniveau, som under alle
forhold skulle overholdes.For fiskene er det reelt ikke niveauet, men partialtrykket af ilt i vandet
som er afbetydning, men denneer noget svrerereat handtere/male/udregne.De variationer, som
opstar i de naturlige omgivelser (lav ilt i aen om natten, str0mretning/iltsvind i havbrug,
driftsuheld i alebrug), og som er uden for opdrrettetskontrol, kan yderligere besvrerliggoreet evt.
parametervalg.
KriteriefoIslag:

DeI skal tilstrrebes et iltniveau i opdrretsvandet svarende til mellem 65 og 100 %

iltmretning.
Andre

opl8ste

gasser

Problemstilling: Partialtrykket af andre gasser, specielt kuldioxyd og kvrelstof, kunne ogsA have
betydning for dyrevelfrerden.
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Kriterieforslag: Skadelige mretningsniveauer med disse gasarter her i videst mulige omfang
undgas.For kvrelstof accepteresikke mretninger over et niveau, svarendetilll 0% mretning.
Vandkvalitet
Problemsti1ling:Der kunne aftrivselshensyn fastlreggesmaksimale niveauer af givne vandkvalitetsparametre(eks. BI5, NB4+, NO2-,NO3-,pH), som under alle forhold sku1leoverholdes. Som
diskuteret overfor vil de variationer, som opstar i de naturlige omgivelser og biofiltre, og som er
uden for opdrrettetskontrol, besvrerliggoreet evt. parametervalg.
Kriterieforslag: Der skal tilstrrebes overholdt faste maksimal-niveauer i opdrretsvandet for
vandkvalitetsparametrene BIs, ~
+ ( eller rettere den ikke-ioniserede form NH3) NO2-Og NO3ligesom pH b0r fastholdes indenfor veldefinerede grrenser .

3.3.6 Anvendelse

af medicin

Problemstilling: anvendelseaf medicin i akvaku1turb0r overordnet reguleres efter de samm~
principper som i 0kologisk husdyrproduktioni ovrigt. Man kunne umiddelbart tageudgangspunkt
i at anvendelseaf medicin kan finde sted alenepa grundlag af de almindelige godkendelsesregler
for medicinanvendelse.Det kan imidlertid vrere et problem i akvaku1tur,at medicin der indgives
oralt kan frigives til vandmilj0et i produktionsanlreggetgennem enten foderspild eller gennem
ikke-absorberetmedicin i freka1ierne.Herfra kan sadannemedicinrester -for sa vidt der er tale
om anlregmed direkte kontakt til omgivelserne-eventuelt frigives til omgivelserne.Medicin bor
derfor anvendesefter en praksis der minimerer spild af medicinholdigt foder ligesom der kun bor
anvendes medicin som har stor absorption/omsretning i fisken. Af hensyn til risikoen for
resistensopbyggelseb0r bredspektrede antibiotika i videst muligt omfang substitueres af
sina1spekteride.
Kriterieforslag omfatter forebyggelse, behandling, tilbageholdelsestid,
k on centrati onsanal yser :

registrering

og rest-

Forebyggelse
Det skal til enhver tid tilstrrebes at opdrrettet drives saledes at fiskenes sundhedstilstand er
optimal, herunder skal det ogsa pases, at enhver handtering af fiskene udf0res sa hurtigt og
skansomt som muligt.
Vaccination af fisk mod specifikke sygdomme er acceptabelt, forudsat at der ikke er sket vaccination indenfor 2 maneder fer slagtetidspunktet. Vaccinationen skal vrere dyrlregeordineret.

Behandling
Anvendelse af inedicin skal finde sted indenfor de begrrensningersom srettesaf lovgivningen,
herunderveterinrer-og milj01ovgivningen.Behandlingaf fisk med antibiotika og kemoterapeutika
ma kun forekomme efter ordinering fra en dyrlrege. Efterbehandlingen kan foretages af
fodermester.Der kan indenfor de regler der srettesaf lovgivningen i ovrigt kun anvendesmedicin
fra f01gendeliste (tabel 3.4):
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Tabe13.4 Medicin, der kan anvendesindenfor 0kologisk akvakulturproduktion inden for de regler der i ovrigt srettes
aflovgivningen
Fannaceutiske specialiteter
Aktivt stof

Indikation

Oxolinsyre

Bakterielle infektioner

Sulfadiazin

/ trimethoprim

Bakterielle infektioner

Florfenicol

YDS, bakteriel infektion

Mebendazol

Monogene ikter hos al

Magistrelt fremstillede lregemidlel
Oxytetracyclin

Bakterielle infektioner

Arnoxicillin

YDS, bakteriel infektion

For alle ovennrevnte stoffer grelder, at de a1ene ma tildeles via foderet. Mebendazol ma dog i
recirkulerede anlreg tilfores vandfasen. Oxytetracyclin ma ogsa i recirkulerede anlreg tilf0res i
vandfasen til behandling af al mindre end 10 gram/stk., safremt der ikke er vandskifte i anlregget
under behandlingen, og at UV -anlreg efterf01gende har vreret anvendt pa anlregsvandet i minimum
4 timer inden vandskifte genetableres.
Der henvises i ovrigt til bekendtg0relse om lregemidler til veterinrer brug, ligesom stoffeme i
ovrigt altid skal anvendes i henhold til de til enhver tid greldende bestemmelser .

For at minimere risiko for spild, skal foderrationeni den periode, hvor der indgives medicin med
foderet, nedsrettes til den mrengde, der er nodvendig for at fiskene far den ordinerede
medicindosis. Der ma saledesi denneperiode ikke gives supplerende,almindeligt foder.
Der skal f0res journal over anvendelsen,jndeholdende anvendelsestidspunkt,-mrengde,-arsag
samt reference,herunder recept-udstederfor det pAgreldendestof.

Tilbageholde/sestid
Behandling med savel receptpligtig som handkebsmedicin medf0rer en tilbageholdelsesfrist pa
2 gangeden frist, som er fastsatafVeterinrer- og F0devare-direktorateteller Lregemiddelstyrelsen
for det pAgreldende prreparat. Dette grelder kun for fiskene i de enkelte behandlede
damme/bure/kar, under forudsretning af, at vandet herfra holdes adskilt fra de ovrige .fisk pa
anlregget.
Logbog og m~rkning
pa bruget skal der f0re en logbog indeholdende al anvendelseaf veterinrermedicin. I logbogen
anfmes navnet pa behandlingsmidlet,dato for pabegyndelseog afslutning af behandling,anvendt
mrengde,tilbageholdelsesfrist samt hvilke fisk/hvilket anlreg medicinen er anvendt til.
Restk o ncentratio nsa n a Iyser
Et 0kologisk brug skalligesom andre brug levere fisk til offentlig godkendt laboratorium for
analyser af restkoncentrationer jf. greldende regler. Analyseresultateme herfra skal vrere
tilgrengelig for kontrol.
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4

Kontrol-

og autorisationsprocedurer

Det indgar i gruppens kornmissorium at stille forslag til kontrol- og autorisationsprocedurer.
Gruppen har gennemgaet de regler der findes for anden fJkologisk f0devareproduktion i
'Vejledning om 0kologisk jordbrugsproduktion (november 1997)' afsnit 8: Autorisation af
fJkologiske jordbrugsbedrifter. Gruppen fmder at disse regler vil kunne anvendes som
udgangspunktfor en udarbejdelseaf regler for 0kologiske akvakulturproduktionsanlreg og har
derfor ikke fundet anledning til deta1jeretbearbejdelseaf dette punkt.
Kontrolsystemetskal tilrettelreggesud fra onsket om, at det skal opfylde f01gendemM: kontrollen
skal vrereeffektiv og kontrolsystemetskal vrere enkelt. Ligeledes vregtes,at kontrolsystemetrent
administrativt bliver enkelt og gennemskueligtfor producenteme.Derudover skal kontrolsystemet
for 0kologisk akvakulturproduktion bygge pa eller svare til det eksisterendekontrolsystem for
0kologisk landbrugsproduktion.For at bevareet overskueligt og enstrengetkontrolsystemforeslas
som genereltprincip, at kontrolfunktionen i henhold til 0kologiregleme varetagesaf den eller de
myndigheder, som i forvejen kontrollerer et omrade i henhold til anden lovgivning.

5

Markedsf0ring

af 0kologiske

fiskevarer

Ved fastsrettelseaf primrerproduktionsregler for 0kologisk akvakultur vil disse fisk kunne
markedsfuressom 0kologiske, og vil kunne anvendedet nuvrerenderOOe0-mrerke. Regleme for
0kologiske f0devarer og for brugenaf 0-mrerket er beskreveti "Bekendtgorelseom betingelserne
for markedsforing af 0kologiske levnedsmidler". 0-mrerket er et kontrolmrerke, der viser, at det
er de danskemyndigheder, der har udovet kontrol1enmed virksomheden,der senesthar tilberedt,
herunder forarbejdet, embal1eretel1ermrerket den 0kologiske f0devare. 0-mrerket kan endvidere
kun anvendes,hvis enten danskeregler el1erEU-regler for 0kologiske f0devarer er fulgt.
Der findes pa nuvrerende tidspunkt kun EU-regler for 0kologiske f0devarer af vegetabilsk
oprindelse.Indf0rte 0kologiske fisk, der tilberedesi Danrnark, kan saledesindtil videre kun brere
0-mrerket, hvis regler, der svarertil de danskeregler for 0kologisk akvakulturproduktion er fu1gt.
Ved markedsf0ring af 0kologiske fiskevarer skal der overvejes en eventuel revision af tilladte
tilsretningsstoffer til 0kologiske animalske f0devarer. Det skal dog papeges, at der indenfor
0kologiske f0devarer er en restriktiv holdning til tilsretningsstoffer. Dette tager ikke
udgangspunkt i en sundhedsmressigvurdering, men er primrert udtryk for forbrugerens
forventning til 0kologiske f0devarer.

6

Konsekvenser

for akvakulturproducenter

De foreslA~de regler vil som udgangspunkt have positive konsekvenser for
akvakulturproducenterne i og med at der herigennem Abnes dels for en demonstration af
erhvervetsvilje til at udvikle akvakulturproduktionen i breredygtigretning, dels for en udvikling
af nye markedsmuligheder, som kan danne 0konomisk grundlag for en sAdanudvikling. En
omlregning vil for alle dele af erhvervet betyde 0gedeomkostninger.
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Safremt de her beskrevne kriterier lregges til grund for en fastsrettelse af primrerproduktionsregler for 0kologisk akvakultur, vil de vigtigste omkostningsmressigekonsekvenser
for de opdrret som omlreggertil 0kologisk produktion vrere som beskrevetnedenfor.
For dambrugereger felgende forhold gig igrer greldende:
da samdrift ikke accepteres,vil de dambrug som i dag drives med bade kummehus og
jorddamme, kun kunne blive godkendte 0kologiske opdrret safremt hele yngelproduktionen
ogsa drives 0kologisk. Da isrer mrengden af tilladte hjrelpestoffer er strerkt reduceret, kan
dette forhold begrrenseomlregningslystenhos disse dambrug.
kravet om frivand vil pAfore adskillige dambrug for0gede el-udgifter til re~umpning

af

produktionsvand

for enkelte dambrug vil regleme for anlreggetsafgrrensningvrere besvrerlige
der ma forventes for0get arbejdsindsats pa grund af det strerkt reducerede antal tilladte
hjrelpestoffer
prisen pa foder tilekologisk opdrretma forventes at ligge hojere end konventionelt foder, og
da foder er den dyreste enkeltkomponent betyder prisen pa dette meget
for0get tilbageholdelsestid medf0rer 0konomisk risiko, isrer hvis fiskene ma afurendessom
konventionelle
for de (fa) som ensker at producere store fisk vil der vrere analogeproblemer som nedenfor
nrevnt for havbrugere
den forlrengede tilbageholdelsestid
foderkvote og bestandstretheder .

efter medicinering

kan give problemer

i forhold

til

Generelt forventer Dansk Dambrugerforening at det vil vrere mest relevant for producenter af
hvide portionsfisk, og skonnet vil under 20% umiddelbart overhovedet have
forudsretningerne/mulighedenfor at lreggeom til 0kologisk produktion, og det vurderesrealistisk
at 5- 7 % vil fors0ge at lreggeom. Der ma indledningsvis forventes nogen reservation, indtil de
forste anlreghar pavist mulighederne,og disse anlreg b0r indledningsvis have risikoafdreknirig.
For havbrugere gor f0lgende sig greldende:
da all-female metoden ikke ma anvendes, vil havbruget ~
kun have 50- 70% hwmer med
rogn og dermed 30-50% konsmodne hanner med meget lav markedsvrerdi ~
skulle
producere blanke fisk uden rogn ( og dermed uden det forholdsvis store drekningsbidrag
herfra)
.
i tilfrelde af nodvendig sen medicinering, kan der isrer ved lave temperaturer opsta problemer
med overhoidelse af den for0gede tilbageholdelsestid, i srerlig grad ved produktion afblanke
fisk. Storm- og islregningsrisiko nodvendiggor norma1t optagning af fiskene senest inden ju1
da normal netimprregnering ikke tillades, vii det vrere meget mandskabstungt, isrer i de mere
saline omr!der, at renhoide nettene. Der er behov for teknoiogi-udvikling her

pa grund af nedsat farvemrengdekan fiskene ikke farves sa hArdt, men dette kan evt. vise sig
at vrere en 0konomisk fordel pa sigt
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prisen pa foder til0kologisk opdrret ma forventes at ligge hojere end konventionelt foder, og
da foder er den dyreste enkeltkomponent betyder dette meget
prisen pa 0kologiske udsretningsfisk ma forventes at ligge hojere end konventionelt
opdrrettedeudsretningstisk
Genereltvurderesdet, at ingen af de traditionelle netbursbrugtor fors0ge omlregningmed mindre
der indledningsvist afproves/demonstreres pa et-to anlreg, som holdes skadesl0se i
fors0gs/demonstrationsperioden. For indpumpningsanlreg synes det mere oplagt at kunne
omlreggetil 0kologisk opdrret.
For aleopdrrettereg0r f01gendesig greldende
den forventede merpris pa foderet er den vresentligsteparameter
det reducerede antal tilladte hjrelpestoffer ventes at forhindre enkelte i at kunne omlregge

genudsretningskravenebeskrevet under pkt. 3.3.2 Anvendte dyr -kan
0konomisk belastning

indebrere en stor

Generelt vurderes det, at op mod 90% vil have forudsretninger for at lregge om, og at en del vil
gere det da den ekonomiske risiko er forholdsvis lav.

7

Udviklings-

og forskningsbehov

Gruppen har identificeret behov for en forsknings- og udviklingsindsats pa nedennrevntepunkter
(for de enkelte punkter henvisesgenerelt til beskrivelseme under kriterieforslagene).
.

Betydning af frivand, mrengdeog passagefonnm.v. Idet der henvisestil beskrivelsen under
kriterieforslaget, er der behov for unders0gelse og belysning af, hvorledes uhindret
faunapassage bedst kan opnas vetl en given vandmrengde, ligesom betydningen af
vandmrengdenalene for nrervrerendeer under belysning.

.

Definition af fiskevelfrerd herunder betydning af vandkvalitet, trethed, foder og fodring.da
dyrevelfrerd er af stor betydning i et 0kologisk koncept, og da der kun fmdes meget
sparsomme oplysninger om maling af fiskevelfrerd og metoder hertil, er der behov for savel
metodeudvikling til at fastlregge malekriterier for fiskevelfrerd samt en kortlregning af
velfrerdens sammenhreng med driftsformer .

.

Betydning af hjrelpestoffer (internt og eksternt) samt eventuel substitution. SAfremt
anvendelsen af hjrelpestoffer ska1 reduceres yderligere, er der behov for forskning og
udvikling pa omrader som f.eks. alternative, mere miljovenlige stoffer, andre
produktionsformer, forbedredeproduktionsmetoder, sikring af nedbrydning af hjrelpestoffer
indenfor produktionssystemerne.

.

Udvik1ing af livgcyk1uganalyge for foder -gpecielt
figkemel og -oliekomponenteme.
Anvendelgen af figkemel og -olie foreglas gjort betinget af livggcyk1uganalyse ink1uderende
gavel I:eggourceforbrug som milj0belagtning. Der er behov for et arbejde med udvik1ing af
relevante parametre, mA1emetoder og afvejning.
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.

Forskning i relevante kompenserende tiltag for anvendelse af vildfangede glasal til
akvakulturproduktion,
primrert
unders0gelser
af udformning
og
omfang
af
udsretningsprogrammer .

.

Udvikling af altemativer til anti-foulingbehandling m~d syntetisk/kemiskemidler i havbrug.
Der er behov for udvikling af kosteffektive og miljooeutrale metoder som f.eks. mekanisk
behandling med lav arbejdskraftbehov,nem og skansomudskiftning af net eller anvendelse
af materialer el1erbehandlinger,som nedsretterbegroning uden at der frigives miljofremmede
stoffer til omgivelseme.

.

Udviklingen af 0kologisk akvakulturproduktion igangsrettesved at der er bedrifter, som rent
praktisk starter en sadan produktion op. Da den 0konomiske sikkerhed for en sadan
produktion kun kan demonstreresgennem praktisk produktion og da det ma forventes at
pionerbedrifteme vil blive nodt til i et vist omfang at have en eksperirnenteltilgang med en
vresentlig tilpasning af eksisterendeproduktionsmetoder i starten, kan det vrere nodvendigt
at give et antal pionerbrug en 0konomisk sikring. Det foreslas at der laves en ordning med
0konomisk sikkerhedsstillelse som skal motivere et antal reprresentativebedrifter til at ga
over til 0kologisk produktion. Dette skal kobles med fors0g med markedsforing af
produkteme. Sikkerhedsordningenskal begrrensestil sadannepionerfors0g og kan have en
varighed pa f.eks. 5 ar.

.

Etablering af en formidlingsaktivitet. Der vil vrere et stort behov for formidling af opnaet
viden fra savel ind- som udland af praktiske/driftsmressige erfaringer, som forstrerkes af at
den 0kologiske driftsform indenfor dansk akvakultur ikke har forankring i en allerede opnaet
erfaringsbase.Tilsvarendevil der, i givet fald, vrerebehov for 10bendeforrnidling af resultater
fra indsatsenpa de ovennrevnteomrAder.Det ma ansesfor vigtigt, at erfaringeme samlesog
.formidles pa en sa struktureret made som muligt, herunder i vid udstrrekning suppleret af
skriftligt materiale.

Det vil endviderevrererelevant at starteudviklings- og forskningsarbejdeindenfor nogle omrader
som ikke er specifikke for 0kologisk prod,uktion,men som er af vresentligbetydning ogsc\i denne
sammenhreng:
.

Udvikling af metoder til kulturproduktion af glasal til afl0Sning af brug af vildfangne glasal.
Der er gjort vresentligefremskridt med produktion af japanske aI og der er ingen grund til at
forvente at man ikke gennem en seri0s indsats skulle kunne producere glasal for den
europreiskeal.
Forseg og evaluering vedrerende restkoncentrationer af medicin i fisk under forskellige
produktionsforhold, herunder temperatur. Der anbefales udvidede tilbageholdesestider for
ekologisk produktion, men der er behov for en belysning af de regler for tilbageholdelse, som
danner grundlag for denne udvidelse.
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8

Kon kl usioner

Afgr~nsning
af kriterier for en autorisations- og m~rkningsmodel
Ekspertgruppensopdrag bar vreret at fastlreggeet sretendelige kriterier for en autorisations- og
mrerkningsmodelfor 0kologisk akvakulturproduktion samt at identificere en rrekke projekter, der
kan fremme muligbedeme for 0kologisk akvakulturproduktion.
Ekspertgruppenhar opstillet et sretafkriterier for 0kologisk akvakulturproduktion, som tilsigter,
at 0kologisk akvatisk husdyrproduktion kan gennemf0respa en made som kan sidestilles med
0kologisk produktion af terrestriske husdyr.Der er taget udgangspunkt i de samme
hovedmalsretninger som for anden husdyrproduktion og det har i stort omfang vreret muligt at
anvende parallelle kriterier. Fuldstrendig parallelitet vanskeligg0res f0rst og fremmest af at
produktionen foregar i et vandigt medie som for nogle anlregstyperhar direkte kontakt med
omgivelseme. De foreslaede kriterier adskiller sig primrert fra kriterieme for anden
husdyrproduktion pa f01gendemader:
Der er medtagetkriterier som direkte omhandlerproduktionensrniljopavirkning. Grundreglen
er at 0kologisk akvaku1turproduktionska1vrereuden loka1milj0effekt (1 regleme for anden
0kologisk husdyrproduktion findes ingen regler som explicit omhandler acceptabel
milj0belastning).
2

Dyrevelfrerdskriterier omhandler alene det fysisk-kemiske milje og kan i dag ikke etableres
pa videnskabeligt grundlagfor fisk. Det bar derfor ikke vreretmuligt at opstille videnskabeligt
funderede parametre for fisks trivsel.

3

Da en vresentlig del af foderet stammerfu vildfangne fisk er det ikke tilstrrekkeligt at opstille
et kriterium om 0kologisk produktion af foderkomponenteme.Det har vreret nodvendigt at
supplere med kriterier som relaterer sig til breredygtig produktion af fiskekomponenten.

Det har ikke vreret gruppens opdrag at tage stilling til relevansen af en mrerkningsordning i
abstrakt

forstand.

Gruppen

har

imidlertid

l0bende
,

forholdt

sig

til

hvorvidt

de opstinede

kriterier

vine kunne vrere en basis for en mrerkningsordning safremt man matte 0nske en sAdan.
Gruppens flerta12er af den opfattelseat et 0kologisk mrerke baseretpa dissekriterier vil vrere et
konstruktivt bidrag til en udvikling afbreredygtighedi akvakulturerhvervet.Et sadantmrerke b0r
-for at understregeparallelliteten til andenhusdyrproduktion og for at understregeat der er ta1e
om et ku1turprodukt -som udgangspunktvrere det r0de 0-mrerke. Det vurderes at et blat 0mrerke vil signalere fisk frem for husdyrbrug og dermed skabeuklarhed i forhold til vildfangne
fisk.
Et mindretal i gruppenbestaendeafForbrugerradetmener ikke, at de opstillede kriterier vil kunne
begrunde indf0relsen af et 0kologisk mrerke pa akvakulturfisk. Forbrugerradetmener ligeledes,
at der er stor risiko for at anvendelsenaf et 0kologisk mrerke pa disse produkter generelt kan
svrekke forbrugemes til1id til den 0kologiske mrerkningsordning.

2 Se Efterskrift
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Konsekvenser

for akvakulturproducenter

De foreslciede regler vil som udgangspunkt have positive konsekvenser for
akv~lturproducenteme i og med at der herigennem cibnes dels for en demonstration af
erhvervetsvilje til at udvikle akvakulturproduktionen i breredygtigretning, dels for en udvikling
af nye markedsmuligheder, som kan danne ekonomisk grundlag for en sAdanudvikling. En
omlregning vil for alle dele af erhvervet betyde egede ornkostninger.
De ornkostningsmressigekonsekvenserfor akvakulturproducenteme af produktion under disse
kriterier er meget forskellige for de enkelte segmenter.
For havbrugeme vil det vrere forbundet med meget store vanskeligheder at leve op til
kriterieme grundet forbuddet mod anvendelse af kemisk/syntetiske midler til
antifoulingbehandling af netbure,den forlrengedetilbageholdelsestidsamt forbuddet mod allfemale produktion. Dette vil samlet medf0re meget store omkostninger som umiddelbart
vurderes som prohibitive.
For dambrugemevurderesen mindre del afproducenteme (under 20%) at vrere i standtil at
omstille sig. Der er ogsA her tale om meget restriktive indgreb i forhold til eksisterende
praksis og det forventes at det fortrinsvist er de mere ekstensive brug, som vil vrere i stand
til at gAover til 0kologisk produktion.
Flertallet af Aleproducenterneforventes at vrere i stand til at omstille sig. Det skyldes at
aleproduktionen finder sted under mere lukkede forbold i recirkulerede anlreg,bvor man bar
langt bedre muligbeder for at styre den interne stofomsretning og den resulterende
milj0belastning.
Udviklings- og forskningsbehov
En rrekke af de opstillede kriterier kan ikke specificeressrerligt prrecist pa basis af eksisterende
viden. Dette grelder f.eks. krav til faunapassage,kriterier for fiskevelfrerd, kompensation for
anvendelseaf vildfanget glasal og livscyklusanalyse for foderkomponenter. pa disse omrader
foreslas derfor igangsat forsknings- og udviklingsprojekter, som kan danne grundlaget for mere
prrecisekriterier.
,
Der er endvidere behov for tiltag, der direkte kan fremme breredygtig akvakulturproduktion. Det
drejer sig dels om srerlig stotte til opstart af pionerproduktion og projekter til udvikling af
produktionsformer med bedre sygdomsforebyggelse,substitution af medicin- og hjrelpestoffer
(herunder udvikling af metoder til friholdelse for begroning i havbrug uden brug af
kemisk/syntetiske midler) og bedre kontrol over stofomsretningeni anlreggene.
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Efterskrift

Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri har efter afslutningen af gruppens
arbejde fremsendt forslag til altemativ tekst til afsnittet vedr. foderkomponenter, fiskemel og -olie
(afsnit 3.3.4) Forslaget er som felger:
~:

3.3.4 Fodring
Sammensretning

af hovedkomponenter

Oprindelse af fiskemel og -olie
Problemsti1ling: Fiskemel og -olie kan uden videre anvendes i 0kologisk dyrefoder som en
komponent i den ikke-okologiske del iflg. de greldenderegler for 0kologisk jordbrugsproduktion.
Da fiskemel og -olie er en hovedkomponent i fiskefoder vil akvakulturproduktion baseret pa
sadant foder imidlertid kun kunne betegnes som breredygtig i det omfang produktionen af
fiskemel og -olie er det. Der er ikke etableret regler for breredygtighedsmrerkningaf fiskemel og
-olie udover de regler som fremgar af den almindelige regulering af fiskeriet og produktionen.
Disse regler er fastsat afEU efter radgivning fra ICES. I det omfang der senereetableresregler
for en egentlig breredygtighedsmrerkningvil en sadan mrerkning kunne lregges til grund for
anvendelsei 0kologisk akvakulturproduktion.
De aspekter, der kan inddrages pa denne basis er:
.

Produktionens samledemilj0belastning, herunder ressourceforbrug.Dette kan inddrages
pa basis af en livscyklusanalyse omfattende savel fiskeriet som den landbaserede
produktion og transport. Forudsretningenfor dette er at dels udvikles en metode til
livscyklusanalyse af produktionen af fiskemel og -olie, dels at konkurrerende produkter
underkastesde sammeregler. Her trenkesnavnlig pa fiskemel og -olie importeret fra 3.
lande. Et endeligt sretaf kriterier kan derfor f0rst etableres,nar en analyse er udviklet.

.

Specifikke probleh1erfor industrifisk;eriet, som har givet an1edningtil tvivl om
breredygtighedeni den offentlige debat, omfatter bifangster og fiskeri i ekologisk
felsomme omrader. Med de greldenderegler for kontrol af bifangster behoves der norma1t
ikke yderligere godkendelseaf de landede fisk. Safremt der stilles krav om en direkte
kontrol skal det pa forhand kunne aftales med fiskerikontrollen uden at forsinke losningen
af skibet.

.

Produktets indhold af tilsretningsstoffer .
Praduktets indhald af miljfjfremmende

staffer.

Kriterieforslag: For fiskemel og -olie anvendt i foder til 0kologisk produktion stilles f01gende
krav:

1 Indtil en livscyklus er udviklet, kan fiskemel og -olie anvendesuden livscyklusanalyse.
2. Som felge af den meget intensive bifangstkontrol kan der stilles krav om dokumentation

for, at de landinger, der overskrider bifangsten XX% afikke-mAlarter, sorteresfra, og at
de ikke blandes med de ovrige fisk i processen.Alle ovrige landinger, der opfylder
bifangstkravene, kan umiddelbart anvendes.

26

3

Der kan anvendesde sammetilsretningsstoffer som greldendefor foder til 0kologisk
husdyrproduktion i ovrigt bortset fra ethoxyquin.

4. I det omfang det bliver muligt at identificere milj0fremmede stoffer i mfllarteme, skal der
foretages analyser, og srettes maximumgrrenser for indholdet af stoffeme.

Krav til ekologisk oprindelse af ikke-marine komponenter
Problernstilling: Adskillige ikke-marine komponenteranvendesi fiskefoder. Der er hovedsageligt
tale om planteprodukter sasom hvede og soja, men ogsa f.eks. kod- og blodmel anvendes.
Herudover anvendesdiverse additiver, som behandlessrerskiltnedenfor. Kriterieforslag: Parallelt
til foder til 0kologisk husdyrhold skal mindst 90% af de anvendtekomponenter vrere 0kologiske
eller marine. Beregningen foretagesefter energiindhold (MJ).

Tils~tningsstoffer
Der grelderregler som i "Vejledning tiI0kologiskjordbrugsproduktion" pkt. 4.4.1, saledesbl.a.:
Foderet ma ikke tilsrettes antibiotika og andre lregemidler (grelder dog ikke ved nodvendig
sygdomsbehandling- se senere),vrekstfrernrnendestoffer, konserveringsstoffer og syntetiske
ammosyrer.
Det er tilladt at tilsrette andre godkendte tilsretningsstoffer som vitaminer, mineraler,
antioxydanter,bindemidler, pH-regulatorer,enzymerog mikroorganismerjf. Bekendtgorelserom
foder til fisk.
Behandling af foder med ioniserende strciling som f.eks. rentgen og radioaktiv strciling er ikke
tilladt.
Farvestoffer
Problemstilling: For at oprui den velkendte r0de farve i gavel figkekod gom -rogn anvendeg tilgatte
farvegtoffer af gruppen xantiner. Hyppiggt anvendeg agtaxantin, men ogga canthaxantin, og
gt0rgteparten af digge er gyntetigerede, naturidentigke produkter. Kriterieforglag: Der ma kun
anvendeg farvegtoffet astaxantin, gom gkal gtamme fra naturlige kilder. Det deklarerede
pigmentindhold i det anvendte foder ma ikke overgtige 75 ppm.

Genetisk modificerede

organismer

Foder, som bestar af, indeholder eller er fremstillet pa grundlag af genetisk modificerede
organismer og foder, der indeholder enzymer eller aminosyrer, der er produceret af genetisk
modificerede organismer, ma ikke anvendes.
Citat slut (fonnuleringsforslag

fra Fiskemelsforeningen

af 15 marts).

Da forslaget er fremsendt pa et tidspunkt hvor gruppen havde afholdt sit sidste m0de og hvor
diskussionen af substansmressigeforhold var afsluttet har det ikke vreret muligt umiddelbart at
indarbejde dette forslag uden at abne for fomyet diskussion af hele rapporten. Gruppens
medlemmer er derfor alene blevet forespurgt om man vil acceptere optagelse af denne
formu1eringmed den prremis at optagelsevil forudsretteenighed. Da der ikke har vreret enighed
om dette har forslaget ikke kunnet indarbejdes.
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Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri har meddelt at 'Fiskemelsforeningen
skal meddele at safremt vores bemrerkninger af den 15. Marts 1999 ikke kan indarbejdes i
slutrapporten kan vi ikke tage ansvar for rapporten, og kan derfor heller ikke anbefale en
mrerkningsmodel for 0kologisk akvakulturproduktion ,
Da en scidanindarbejdelseikke har vreret mulig tager Fiskemelsforeningenderfor ikke ansvarfor
rapporten og kan ikke anbefale en mrerkningsmodel for 0kologlsk akvakulturproduktion.
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