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Problemstillinger i både primærproduktionen hos landmændene og
hos Fødevareindustrien, med udgangspunkt i mejeribranchen, i
forhold til at få faset de farlige kemiske stoffer ud af både den
daglige drift men også fra det cirkulære kredsløb

Dansk mejeribrug i en global og kritisk verden

• Danske mejeriprodukter eksporteres til 170 lande

• Den endelige forbruger er blandt de velhavende og (selv)bevidste

• Regionale og globale supermarkedskæder

Mejeribruget skal hele tiden være klar til at handle, for at undgå en
række stoffer
• Tungmetaller

• Pesticider / herbicider / fungicider
• Phtalater
• QAC
• Klorat – ECA vand (hypoklorsyre)
• Biocider / rengøringsmidler

• Mineralske olier – MOSH / MOAH
• Medicin
• Fødevarekontaktmaterialer

Hvad bliver det næste??
- Semicarbazid / nitrofuran

Mejeriernes kunder er krævende
- for det handler om vores børn
•

Alt mælk i Danmark har én kvalitet – den højeste

•

Infant formula sætter standarden og drives af verdens største fødevarekoncern – Nestlé

•

Danske mejerier leverer råvarer og ingredienser

•

Mælk og valle – koncentreres 200 – 400 gange – alt kan måles

Heldigvis er vi begunstiget af et gunstigt klima OG gode samarbejdspartnere i hele kæden
• Mejerierne er meget afhængige af, at hele leverandørkæden forstår, at de er en vigtig del
af løsningen – de producerer fødevarer – uanset om de leverer foder, mælk, ingredienser,
stål, emballage eller andet

Branchens indsats
• Overvågning af dansk rå mælk siden 1995
•

Inkluderer nu 3 svenske Arla mejerier

• Ca. 500 pesticider – aldrig påvist

• Tungmetaller – påvist, men i lave niveauer
• Phtalater – frivillig aftale
• Dioxin / ndl – PCB / PCB
• Svampetoxiner - aflatoxin

• Diverse

Jysk aftale (dvs. mundtlig)
I 1988/89 aftalte malkemaskinbranchen og Mejeriforeningen (tidligere Danske
Mejeriers Fællesorganisation), at firmaerne fremover ikke ville sælge DOP/DEHPblødgjorte malkeslanger. Denne aftale er forsat gældende.
Efterfølgende har malkemaskinbranchen, senest i 2004, velvilligt stillet oplysninger
til rådighed for Mejeriforeningen med henblik på at sikre at der fortsat er
opmærksomhed på, at der ikke bliver solgt DOP/DEHP-blødgjorte malkeslanger.

De sidste års udfordringer
• Dual use substances – lovgivningen udvikler sig ikke i samme tempo som virkeligheden
• Pesticid / biocid / rengøringsmiddel?? Hvilken grænseværdi?? Hvor måles der??

• QAC
•

Vi blev taget på sengen, alle led i kæden reagerede meget voldsomt

•

Tilliden var brudt – men er genopbygget – myndigheder satte hårdt ind – brancheforbud i MF og i Arla Foods
globalt (med få undtagelser)

• Klorat
•

Samme historie – troede at vi var blevet klogere

•

EU Kommissionen og MS valgte en hård linje
•

EU Kommissionen har efter flere års diskussionenr valgt en lidt højere ML for almene mejeriprodukter, men
fastholder en default level på 0,01 mg/kg for infant formula – dette forsøger branchen stadig at påvirke

De nuværende og kommende års udfordringer og muligheder
• Mineralske olier – MOSH / MOAH
•

Kan påvises i rå mælk – kan det virkelig passe?

• Fødevarekontaktmaterialer
•

Molybdæn mm.

•

Genbrug af vand og emballage

•

Også på gården

• Medicin eller det der ligner – salicylsyre, semicarbazid mm.
• Laboratoriernes analyseudvikling !!

• Kvalitetsprogrammet Arlagården globalt – Kvalitetsprogrammet Gården globalt

Netværk – giver viden, sparring og indflydelse
• EDA – European Dairy Association
•

Formand for ADD & CONT wg siden 2007
•

EDA repræsentant i møder med EU KOM

•

EDA repræsentant i FDE CONT, INGR mm.

•

EDA repræsentant i EFSA Discussion Group on Emerging Risks

• IDF – International Dairy Federation
•

Medlem af SCPRC

•

Formand for FA
•

Dermed medlem af IDF Science and Programme Coordination Committee

•

IDF repræsentant på Codex Alimentarius møder

