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Resume 
I naturforvaltningen i Danmark er der en stigende interesse for og opmærksomhed omkring 

ådsler i naturen og en aktiv brug af ådsler som et led i naturpleje. Der hersker dog en 

uvished omkring, hvad lovgivningen siger ved at udlægge ådsler. Derfor undersøger opgaven 

hvordan Naturstyrelsen Nordsjælland kan anlægge kadaverpladser i Store Hessemose i 

Gribskov. Opgaven er løst i to dele, hvor første delopgave er en gennemgang af den 

relevante jura, for at give et overblik. Der bliver inddraget erfaringer fra Danmark, da der 

allerede er få, etablerede kadaverpladser. Opgaven inddrager et mindre afsnit omkring dele 

af den biologi, der knytter sig til ådsler og relevante arter, der er afhængige af ådsler som 

fødekilde eller levested.  

Det er dog ikke opgavens hovedformål at belyse dette. Udlægning af ådsler reguleres 

igennem forordning EF nr. 1069/2009 og EF nr. 142/2011. Derudover henviser opgaven til 

en række andre forordninger og direktiver, der også sætter bestemmelser for animalske 

biprodukter. Anden delopgave er en praktisk plan med relevante ansøgninger og forslag til 

anlæggelsessteder. 

Der kan gives tilladelse til at anvende animalske biprodukter til fodring af vildtlevende dyr 

og rovfugle, hvis der overholdes en række betingelser. I tilladelserne, givet fra 

Fødevarestyrelsen til at etablere kadaverpladser, er der forskellige tolkninger af loven, og 

derfor er etablerede kadaverpladser anlagt på forskellige grundlag. Samtidig virker det som 

om, at den danske tolkning af lovgivningen er strammere, end hvad loven egentlig kan 

tillade. I Spanien, der er omfattet af samme EU-lovgivning, er der etablerede 

kadaverpladser, som anvendes aktivt til at forvalte ådselædende fugl. Udover at levere et 

produkt til Naturstyrelsen Nordsjælland, så er opgavens formål at gøre lovgivningen lettere 

tilgængelig og forståelig, så alle med interesse for emnet kan danne sig et overblik og 

bidrage til tolkningen af lovgivningen. 
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Abstract 
In nature management in Denmark there is an increasing attention and interest for carrion 

and the use of it as an active part of nature conservation. There is however uncertainty on 

the legislation and it’s interpretation in the field. This project investigates how the Danish 

Nature Agency unit Nordsjælland legally can establish sites used for laying out carrion in 

Store Hessemose in Gribskov.  

The project is solved in two parts, where the first part is primarily an overview of the 

relevant legislation. Experiences from Denmark is included, as there is already few, 

established sites used for laying out carrion. In the project, there is a smaller section of 

biology, where relevant species linked to carrion as a food and habitat are introduced, but it 

is not the projects main purpose to communicate this. Second part of the project is a 

practical plan with relevant applications and suggestions of usable locations. 

The act of laying our carrion is regulated by the regulation EC no. 1069/2009 and regulation 

EC no. 142/2011. Additionally the project refers to other regulations and directives, which 

regulates the use of animal by-products. 

It is possible to achieve permission to lay out carrion for feeding wild animals and birds of 

prey if certain conditions are fulfilled. In permissions given by the Danish Veterinary and 

Food Administration it seems like there are different interpretations of the laws and 

therefore sites for handling carrion are established on different basis. 

Furthermore, it seems like the interpretations of the law by the Danish authorities is more 

restrictive than what the law actually can permit. In Spain, which are subject to the same EC 

regulations, there are established sites for laying out carrion as a part of conservation for 

carrion-feeding species, especially vultures.  

In addition to delivering a product to the Danish Nature Agency unit Nordsjælland, the 

purpose of the project is to make the legislation easier to understand and use, so everyone 

with an interest in the subject can get an overview and contribute to the interpretation of 

the legislation. 
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Forord 

 

“Når vi dør, bliver vores kroppe til græs, det græs, som antiloperne spiser. Og 

sådan er vi alle forbundet i livets store kredsløb”.  

Sådan lyder et visdomsord fra Mufasa til hans tronfølger Simba i Løvernes Konge.  

Døden og døde dyr har unægteligt et tæt forhold til alt levende, som vi i sidste ende ikke 

kan fraskrive os. Til trods for, at dette citat kommer fra en Disneyfilm, er det dog ikke en 

udpræget opfattelse, at døde dyr hører hjemme i naturen. Igennem forvaltning og 

effektivisering har mennesket, der hvor det har været muligt, fjernet døde dyr fra 

landskabet. At efterlade døde dyr fra landbruget er strengt reguleret af veterinære krav, 

efter at udbrud af kogalsskab i 90’erne blev en alvorlig trussel for husdyrbrugere i Danmark 

og resten af Europa. Mindre restriktive regler gælder for dyr, der er nedlagt på jagt. 

At fjerne alle døde dyr fra landskabet har haft sin største, synlige betydning i Sydeuropa, 

hvor bestanden af gribbe faldt drastisk efter implementering af veterinære 

sundhedsregulativer. Mange andre arter er dog også knyttet til ådsler, og regulativerne må 

have haft en lignende påvirkning her i landet. Denne opgave vil gennemgå den relevante 

lovgivning, som regulerer udlægning af døde dyr og give et oplæg til, hvordan en 

kontrolleret udlægning af dyrekadaver kan have en positiv effekt på biodiversiteten. 

 

Ved udarbejdelse af opgaven har vi været i kontakt med en række mennesker, som på hver 

sin måde har hjulpet til opgavens tilblivelse. Vi vil derfor sige stor tak til følgende personer: 

Jens Bach (Naturstyrelsen Nordsjælland), Steffen Bengtson (FaunaForst), og Mogens Hansen 

(billeekspert), Morten DD og Anders Søgaard (Mols Laboratoriet), Jacob Skriver og Frederik 

Worm (Lille Vildmose, Aage V. Jensens Natur Fond), Lars Kristian Hansen og Christina 

Kaaber-Bühler (Vordingborg Kommune), Anders Horsten (Mariagerfjord Kommune), 

Christina Larsson (Gribskov Kommune), Louise Berg Hansen (Herning Kommune), Per 

Ektberg og Per Rasmussen (DOF). Tak til alle venner, familie og studiekammerater, der har 

hjulpet med korrektur og har lagt øre til et dødt emne. 

Sidst med ikke mindst, stor tak til Nick Leyssac og Kristian Graubæk for engageret vejledning 

og konstruktiv kritik.   

 

Dato: 14/6-18   Alexander Hede Lundstrøm  Andreas Kjærulf Sommer 
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Introduktion 

Få steder i Danmark bliver dyr og andre animalske biprodukter henlagt på tilladte rådne 

pladser, kadaverpladser og fuglefodringsstationer. Formålet er at øge biodiversiteten i det 

givne område, da mange fugle, insekter, bakterier og svampe er tilknyttet ådsler som 

levested, og er afhængige af dem for at overleve og opnå en stabiliseret bestand. 

Derudover løser pladserne også et praktisk problem, da det er omkostningstungt at få de 

døde dyr destrueret ved virksomheder som Daka (Daka, 2018). 

Flere organisationer og grønne fagfolk efterspørger mulighederne for at anlægge 

kadaverpladser for at tilgodese de to ovennævnte punkter, men også for at kunne formidle 

om naturens livscyklus og de biologiske nedbrydningsprocesser. Der hersker dog uklarhed 

omkring hvad lovgivningen tillader, så det er ikke lige til at finde ud af, hvordan man får lov 

til at etablere kadaverpladser i naturen.  

Projektet tager udgangspunkt i et ønske fra Naturstyrelsen Nordsjælland om at anlægge 

kadaverpladser. Emnet var i første omgang lagt op som et studieprojekt på enhedens 

hjemmeside og er blevet nærmere defineret ved efterfølgende samtale med skovfoged Jens 

Bach, se bilag 1 (Naturstyrelsen Nordsjælland, 2018). 

Ved de første undersøgelser af problemstillingen kom vi frem til, at det særligt er 

lovgivningen, der regulerer mulighederne for at anlægge kadaverpladser.  

Opgavens formål er derfor også at gøre lovgivningen lettere tilgængelig og forståelig for 

naturforvaltere og andre interesserede.  

Den praktiske anvendelse af lovgivningen bliver vist i delopgave to. 
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Problemformulering 

Hvilke muligheder, juridiske begrænsninger og biologiskmangfoldighed skal Naturstyrelsen 

Nordsjælland tage hensyn til i planer om etablering af kadaverpladser i Gribskov? 

 

Delspørgsmål 

- Hvad er gældende praksis for afskaffelse af animalske biprodukter fra vildtlevende 

vildt? 

- Hvad siger den gældende danske lovgivning om udlægning af animalske biprodukter 

i den danske natur og hvordan bliver den tolket? 

- Hvilke biologiske processer og hvilke arter tilgodeses med anlæggelsen af kadaver 

pladser? 

- Hvilke praktiske forbehold skal der tages når der udlægges dyr til naturlig henfald i 

dansk natur? 

Afgrænsning 
Opgaven undersøger mulighederne inden for Biproduktforordningens lovgivning om at 

udlægge kadavere fra større, vildtlevende pattedyr i terrestriske naturtyper. Der er derfor i 

mindre grad fokuseret på at anvende husdyr til kadaverpladser, da de ikke er omfattet af 

problemstillingen for Naturstyrelsen Nordsjælland. I opgaven er der derudover et afsnit om 

de biologiske forhold, som omhandler ådsler, men det er ikke opgavens hovedformål af 

formidle dette. Opgaven vil ikke behandle de økonomiske aspekter ved at skulle etablere og 

foretage drift af en kadaverplads, da der primært mangler viden omkring hvordan 

lovgivningen påvirker udlæggelse af kadavere. Først når lovgivningens rammer er kendte, og 

hvilke tiltag det kræver, så giver det mening at regne på økonomien.  

 

Metode 
Der er valgt at opgaven løses som en todelt opgave, hvor første del af opgaven omhandler 

relevant viden for løsningen af opgavens anden del. Anden delopgave er en manual til 

Naturstyrelsen Nordsjælland, som omhandler den viden, der skal bruges for at anlægge 

kadaverpladser, med ansøgninger, relevante tilladelser og kortmateriale. 
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For at kunne svare på problemformuleringen har det været nødvendigt at lave et 

litteraturstudie. Den indsamlede litteratur er en kombination af videnskabelige artikler, 

fagbøger og lovtekster. Søgningen efter videnskabelige artikler og fagbøger er blevet gjort 

systematisk ved at vælge nøgleord og kombinationer af disse. 

For at kunne søge videnskabelige artikler er der blevet søgt i Web of Science og Google 

Scholar. Vi har også foretaget en ikke-systematisk søgning efter litteratur i form af søgte 

artiklers referencer, henvisninger fra hjemmesider og anbefalinger fra fagpersoner. 

Følgende søgeord har været brugt: 

Carrion       Carrion ecology                Cadaver               

Carcass       Supplementary feeding station(s)          Kadaver(e) 

Kadaverpladser               EU regulations  Ådsler                       

Rød glente  Ådselbiller   Rewilding 

 

Den efterfølgende udvælgelse er blevet gjort ved gennemlæsning af abstracts og sortering 

derefter. Lovteksterne er fundet frem efter anvisning fra Steffen Bengtson (fra 

rådgivningsfirmaet FaunaForst) og søgning ved Fødevarestyrelsen. 

Meget af den søgte litteratur omhandlende kadavere og de tilknyttede arter har været på 

engelsk og enkelte på spansk eller fransk. Da vi ikke forstår spansk eller fransk, så har 

Google Translate været nødvendig at inddrage til oversættelse og forståelse.  

Da der kun findes meget begrænsede mængder dansk litteratur eller skildringer af 

erfaringer og praksis med udlægning af kadavere i naturen, har vi været på en række 

ekskursioner for at indsamle data i form af nuværende erfaringer og tilladelser til anlæg af 

kadaverpladser. 

Ekskursionerne gik til Naturstyrelsen Nordsjælland, Løvbakke Dyrehave, Lille Vildmose og 

Vordingborg Kommune. 

Disse ekskursionspunkter blev valgt ud fra deres forskellige måder at håndtere udlægning af 

kadavere og de tilladelser eller tolkninger af loven, som de enkelte lodsejere agerede ud fra. 

Ved hvert ekskursionspunkt har det være muligt at interviewe resursepersoner, dog er det 

af logistiske årsager ikke sket på samme måde de respektive steder.  

De forskellige interviews er sket over mail, telefon og personligt. Optimalt havde alle 

interviews været gennemført med samtidig tilstedeværelse af informant og interviewer, da 
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det ville tilføje flere nuancer i form af kropssprog, personlig relation og mulighed for 

opfølgende spørgsmål.  

Interviewene har været semistrukturerede, da vi havde nogle overordnede spørgsmål, som 

vi gerne ville have svar på, men ellers var interviewformen forholdsvis fri, så 

interviewpersonerne også selv kunne bidrage frit. I interviewene er der brugt forskellige 

gengivelsesmetoder, bl.a. diktafon hvor det var muligt og ellers nedskrevne notater. 

Bilagene til opgaven er i en tilhørende bilagsmappe. Bilagsmappen anvendes til både 

Delopgave I og II. 

 

Selvom opgaven i mindre grad kommer til at omhandle metoder til bestemmelse og 

indsamling af insekter, som er tilknyttet ådsler, så har vi været med til at afprøve et par 

indsamlingsmetoder. Metoderne gik ud på at have et kadaver bundet fast til en pæl, så man 

løbende kunne undersøge kadaveret uden at større rovdyr ville slæbe det væk. Her var det 

frit for større rovdyr at komme og æde af kadaveret. En anden metode var at have 

kadaveret liggende i et bur, hvor man så ryster buret oven på en hvid plastikbakke og på den 

måde kan indsamle insekter. Herved forhindrer man større rovdyr i at spise af kadaveret, og 

derfor er der mere biomasse til insekterne at udvikle sig på. 

 

Første delopgave 
Første delopgave vil gennemgå og diskutere de juridiske rammer, gennemgå hvordan ådsler 

bidrager til økosystemets kredsløb og inddrage arter, som i stor grad ernærer sig på ådsler. 

Der vil også blive sammendraget relevante erfaringer med kadaverpladser fra lodsejere i 

Danmark og supplere med erfaringer fra Spanien. Afslutningsvis vil opgaven udmunde i en 

diskussion af den opnåede viden. 

 

1) De juridiske rammer 

Dette afsnit vil gennemgå en række EU forordninger, som regulerer udlæggelse af døde dyr 

til naturlig nedbrydning. Undervejs i de juridiske afsnit vil der blive diskuteret enkelte afsnits 

indhold, for at give læseren en løbende forståelse igennem teksten. 

Diskussionerne vil blive samlet i ét afsnit som afrunding på lovgivningen. 
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Der vil også blive henvist til dansk lovstof, der i visse tilfælde skal gives dispensation fra.  

Samtidig vil det også blive gennemgået, hvordan dele af EU-lovgivning bliver vedtaget og 

fungerer, for at give en grundlæggende forståelse for de følgende forordningers indbyrdes 

forhold. 

Der vil i den kommende juridiske gennemgang inddrages nedenstående 5 forordninger, 3 

direktiver og 2 lovbekendtgørelser, som har bestemmelser for etablering af kadaverpladser 

og udlægning af døde dyr. Forordningerne, direktiverne og lovbekendtgørelsernes fulde 

navn kan ses i lovregisteret under litteraturlisten. Her bliver de forskellige lovtekster 

præsenteret med kaldenavn og reference betegnelse, som vil blive anvendt i opgaven, for at 

gøre gennemlæsningen lettere. 

 

EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 1069/2009  
omhandler sundhedsbestemmelser vedrørende animalske biprodukter og afledte 
produkter, som ikke er egnede til konsum. 
Vil blive refereret og omtalt, som “Biproduktforordningen” 
 
EU Kommissionens forordningen nr. 142/2011  
omhandlende gennemførelsen af ovenstående forordningen. 
Vil blive refereret og omtalt, som “Gennemførelsesforordningen”. 
 
EU- Parlamentet og Rådets forordning nr. 853/2004  
om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer. 
Vil blive refereret og omtalt som ”Forordning for hygiejnebestemmelser”. 
 
EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 183/2005  
om krav til foderstofhygiejne 
Vil blive refereret og omtalt som ”Forordning om krav til foderstofhygiejne”. 
 
EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002  
om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum 

Vil blive refereret og omtalt som “Den gamle Biproduktforordning” 

 
EU-Parlamentet og Rådets direktiv 2009/147/EF  
af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 
Vil blive refereret og omtalt som ”Fuglebeskyttelsesdirektivet”  
 

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter 
Vil blive omtalt som ”Habitatdirektivet”. 
 

EU-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/98/EF  
af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver 
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Vil blive refereret og omtalt som ”Affaldsdirektivet” 

 
Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017. 
Vil blive refereret og omtalt som ”Naturbeskyttelsesloven”  
 
Lov om skove, lovbekendtgørelse. nr. 122 af 26. januar 2017. 
Vil blive refereret og omtalt som ”Skovloven”  
 

 
2) Retsakter i EU 

Overordnet skelner EU-lovgivningen mellem forordninger og direktiver, som også bliver 

omtalt som retsakter. En forordning i EU er et retsakt, som kan implementeres direkte i de 

enkelte medlemslande uden at hvert enkelt land skal udarbejde en national lovgivning. 

Derved følger alle lande den samme lov. Et direktiv er en anden form for retsakt, der 

opridser rammerne for nogle mål, som alle indbefattede lande skal nå, men landene kan 

selv bestemme hvordan målene skal opnås. Hvis et medlemsland ikke overholder disse 

direktiver og forordninger, så kan de bliver straffet (Folketinget, 2015). 

 

2.1) Beslutningsprocesser 

For at forstå de tidligere nævnte retsakters sammenhæng, er det vigtigt at forstå hvordan 

beslutningsprocesserne i EU foregår. EU-lovgivning skal baseres på de indgåede traktater, 

som fastsætter EU’s mål og rammer for at tage beslutninger.  

Hvis et politikområde ikke indgår i en traktat, så kan EU ikke vedtage lovgivning inden for 

området (Folketinget, 2015) 

Størstedelen af lovgivningen bliver vedtaget ved følgende lovgivningsprocedure: 

Europa-Kommissionen kommer med et lovforslag, som bliver sendt til Europa-Parlamentet 

og Ministerrådet. Derefter er det Europa-Parlamentet og Ministerrådet der vedtager 

lovgivningen (Folketinget, 2015). 

Når en lov bliver vedtaget, er det da Kommissionens opgave, at loven bliver gennemført 

som den skal. Kommissionen har også til opgave at sørge for, at medlemsstaterne 

overholder og følger lovgivningen korrekt. De vedtagne love fra Parlamentet og Rådet kan i 

første omgang have fastsat overordnede, politiske krav. Herefter kan Kommissionen 

bestemme mere tekniske, detaljerede gennemførelsesretsakter. Et gennemførelsesretsakt 
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udarbejdes, når Kommissionen skal sikre, at lovgivning fra Parlamentet og Rådet anvendes 

ens for alle medlemslande. Kommissionen kan kun udføre gennemførelsesretsakter, hvis der 

er givet beføjelser til det i basisretsakterne, som Parlamentet og Rådet vedtager 

(Folketinget, 2015). 

Der kan mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen være forskellige opfattelser af 

hvornår en regel er politisk eller teknisk eller administrativ. Kommissionen har ofte en mere 

teknisk opfattelse af reglerne. I sidste ende er det dog Parlamentet og Rådet, som 

bestemmer i hvilket omfang de ønsker at lade Kommissionen forvalte lovgivningen 

(Folketinget, 2015). 

 

3) Forordningerne 

Forordninger indeholder en række betragtninger, som viser baggrunden for og tankerne om 

hvorfor forordningerne er blevet lavet og skal implementeres. Betragtningerne bruges til at 

tolke og skabe yderligere forståelse for lovteksten. Betragtningerne kan læses i 

forordningerne på de første sider, og relevante betragtninger vil blive inddraget i 

opgaveteksten. 

3.1) Læsevejledning 

Forordningerne er skrevet i et juridisk sprog, som gør det muligt at referere direkte til afsnit 

eller enkelte sætninger. Forordningerne inddeles i følgende orden: afsnit, kapitler, 

afdelinger, artikler, stykker og litra. Bilag til forordningerne inddeles i bilag, kapitler, afsnit, 

stykker og litra. I den følgende tekst vil et stykke blive forkortet til “stk.” og et efterfølgende 

tal, mens litra er en underafdeling af et stykke og vil blive efterfulgt af et bogstav. 

En henvisning kunne være således: “Ifølge artikel 2, stk. 2, litra a, anvendes forordningen 

ikke på følgende”. I de kommende afsnit vil der blive refereret til forordningerne og andre 

retsakter, som beskrevet i tidligere afsnit. Forordningerne vil blive gennemgået i afsnit hver 

for sig og forsøges at holdes adskilt. Forordningerne krydshenviser dog til hinanden i stort 

omfang og derfor vil bestemmelser fra f.eks. Gennemførelsesforordningen blive inddraget 
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under Biproduktforordningen, for at skabe forståelse for sammenhængen mellem 

forordningerne. 

4) Biproduktforordningen 

Biproduktforordningens formål er at fastsætte sundhedsbestemmelser for animalske 

biprodukter og afledte produkter. Animalske biprodukter er hele dyr eller dele deraf, som 

ikke anvendes til konsum, også selvom de egentligt er egnede til konsum. Det gøres for at 

sikre, at håndteringen og anvendelsen af disse giver mindst mulig risiko for spredning af 

sygdomme til mennesker og andre dyr, jf. artikel 1 (Biproduktforordningen).  

Man vil særligt forhindre spredning af TSE’er, transmissible spongiforme encephalopatier, 

som bl.a. kogalskab og Cronic Wasting Disease hører ind under (Fødevarestyrelsen, 2017). 

4.1) Hvor finder forordningen anvendelse: 

Forordningen finder anvendelse på animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke 

må anvendes til konsum og animalske biprodukter, som er egnede til konsum, men efter en 

driftsleders beslutning ikke bliver anvendt til det. Beslutningen kan ikke gøres om, jf. artikel 

2 (Biproduktforordningen).   

Ifølge artikel 2 stk. 2, litra a, anvendes forordningen ikke på følgende: 

”…hele kroppe eller dele af vildtlevende dyr, bortset fra vildtlevende vildt, som 
ikke mistænkes for at være inficeret med eller berørt af sygdomme, der kan 
overføres til mennesker eller dyr...” (Biproduktforordningen). 

 

Ifølge artikel 2 stk. 2 litra b i Biproduktforordningen finder Biproduktforordningen ikke 

anvendelse på: 

”... hele kroppe eller dele af vildtlevende vildt, som i overensstemmelse med 
god jagtskik ikke indsamles efter nedlæggelsen, jf. dog forordning (EF) nr. 
853/2004” (Biproduktforordningen).  

Forordning (EF) nr. 853/2004 er forordningen for hygiejnebestemmelser 

Animalske biprodukter fra vildtlevende vildt er heller ikke omfattet jf. artikel 2, stk. 2, litra c 

(Biproduktforordningen). Dette omhandler kun jægere, som omsætter små mængder af 

vildt til den endelige forbruger eller detailvirksomheder. jf. artikel 1, stk. 3, litra e 

(Forordning for hygiejnebestemmelser). Ifølge Fødevarestyrelsen er små mængder vildt 500 
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stykker småvildt, der ikke er plukket eller renset for indre organer og 15 stykker storvildt, 

der ikke er flået (Fødevarestyrelsen, 2018a). 

På baggrund af betragtning 13 i Biproduktforordningen, kan kroppe og dele af vildt afskaffes 

i naturen, hvis det bliver gjort på sikker vis i overensstemmende med god jagtmæssig skik.  

Der er ligeledes heller ikke krav om indsamling af døde eller nedlagte dyr i naturen.  

Dog er vildt og animalske biprodukter indbefattet, i det omfang 

fødevarehygiejnebestemmelser gælder for omsætning af vildt og bliver behandlet af en  

vildthåndteringsvirksomhed (Biproduktforordningen). Fødevarehygiejnebestemmelser 

henviser på området til Forordningen for hygiejnebestemmelser. 

Ifølge de jagtetiske regler, der er udarbejdet af Danmarks Jægerforbund sammen med 

Vildtforvaltningsrådet og Naturstyrelsen, så skal uanvendeligt vildt og uanvendelige dele af 

vildt nedgraves og destrueres af hensyn til jagtens omdømme (Jægerforbund, 2011). 

4.2) Kategorisering af animalske biprodukter 

I Biproduktforordningen bliver animalske biprodukter opdelt i 3 kategorier, som giver 

produkterne forskellige anvendelsesmuligheder. Kategori 1-materiale er det mest restriktive 

at anvende, mens kategori 3-materiale har flest anvendelsesmuligheder. 

 

4.2.1) Kategori 1 materiale: 

Dyr, der er mistænkt for at bære en TSE eller dyr der er blevet aflivet i foranstaltning for at 

mindske spredning af TSE. 

Vildtlevende dyr, som mistænkes for at have sygdomme, der kan sprede sig til dyr og 

mennesker.  

4.2.2) Kategori 2 materiale: 

Animalske biprodukter, som er erklæret uegnet til konsum pga. fremmedlegemer i kroppen. 

Dyr og dele af dyr som ikke er omfattet af kategori 1 og 3 materiale. 

Dyr som er døde på anden måde end slagtning og nedlægning, også som er nedlagt med 

henblik på at bekæmpe sygdomme. 

Blandinger af kategori 2- og 3-materiale. 
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4.2.3) Kategori 3 materiale: 

Slagtekroppe eller dele af dyr som er egnede til konsum, men som af kommercielle årsager 

ikke bliver benyttet eller er bestemt til konsum. Herunder også nedlagt vildt. 

Slagtekroppe og dele af dyr som er erklærede uegnede til konsum, men som ikke udviser 

tegn på at have sygdomme, der kan overføres til mennesker og dyr, jf. artikel 7, 8, 9 

(Biproduktforordningen) 

Vildt, der er nedlagt til konsum, er kategori 3-materiale, såfremt jægeren eller den 

ansvarshavende for jagten har besluttet, at vildtet af kommercielle grunde ikke skal 

anvendes til konsum.  

Beslutningen om ikke at anvende produktet til konsum er irreversibel. 

(Biproduktforordningen) 

4.3) Bortskaffelse 

Biproduktforordningen omhandler også regler om bortskaffelse af henholdsvis kategori 1-,2- 

og 3-materiale. 

Fælles for bortskaffelse af alle kategorier er at de enten skal afbrændes, nedgraves eller 

komposteres på godkendte anlæg. Bortskaffelsen af kategori 1-materiale er dog mest 

restriktiv. jf. artikel 12, 13,14 og 16 (Biproduktforordningen) 

Der er en række undtagelsesbestemmelser fra reglerne om bortskaffelse, som gør det 

muligt at anvende animalske biprodukter til fodrings formål jf. artikel 18. 

(Biproduktforordningen) 

 

4.3.1) Animalske biprodukter eller affald 

Gennemførelsesforordningen henviser i betragtning 12 til affaldsdirektivet, der i artikel 2 

siger at direktivet ikke omhandler følgende områder, såfremt de er omfattet af anden 

fællesskabslovgivning: 

i Artikel 2, stk. 2, litra b står der  

”animalske biprodukter, herunder forarbejdede produkter, der er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1774/2002, undtagen dem, der er bestemt til forbrænding, 
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deponering eller anvendelse i biogas- eller komposteringsanlæg” 
(Affaldsdirektivet). 

Forordning (EF) nr. 1774/2002 er den gamle biproduktforordning, der er blevet ophævet og 

afløst af Biproduktforordningen jf. (Gennemførelsesforordningen)  

Ligeledes bliver det i artikel 2, stk. 2, litra c i Affaldsdirektivet nævnt, at direktivet ikke 

anvendes på 

”døde dyr, der er døde på anden måde end ved slagtning, herunder dyr, der er 
aflivet med henblik på at udrydde epizootiske sygdomme, og som bortskaffes i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1774/2002” jf. (Affaldsdirektivet).  

 

4.4) Særlige fodringsformål 

Der kan gives tilladelse til at fodre krybdyr, rovfugle og vildtlevende dyr med kategori 2- og 

3-materiale, hvis det kommer fra dyr, som ikke er aflivet eller døde med mistanke om 

sygdomme, der kan overføres til dyr og mennesker, jf. artikel 18 i stk. 1, 

(Biproduktforordningen). 

Der kan gives tilladelse til at anvende kategori-1 materiale til at fodre truede eller 

beskyttede ådselædende fugle og andre arter for at tilgodese den biologiske mangfoldighed, 

jf. artikel 18 i stk. 2 (Biproduktforordningen). 

Der kan fastsættes gennemførelsesbestemmelser for indsamling, anvendelse, opbevaring og 

transport af kategori 2- og 3-materiale. Ligeledes kan der fastsættes bestemmelser for 

hvilke arter af ådselædende fugle og andre arter, som der kan gives tilladelse til at fodre, jf. 

artikel 18, stk. 3, (Biproduktforordningen). 

 

4.5) Deldiskussion 

Der skelnes i Biproduktforordningen mellem vildtlevende dyr og vildtlevende vildt. 

Vildtlevende dyr defineres i Biproduktforordningen som dyr, der ikke holdes af mennesker. 

Vildtlevende vildt bliver ikke defineret i Biproduktforordningen, men bliver derimod 

defineret i Forordningen for hygiejnebestemmelser og det er den definition, vi antager 

gælder for vildtlevende vildt. Definitionen kan læses i afsnittet om Forordningen for 

hygiejnebestemmelser på side 19 i denne opgave.  
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Vildtlevende vildt er dyr, med fastsat jagttid og hvor på der bliver drevet jagt til konsum. 

Det kan derfor forstås at grænsen mellem vildtlevende dyr og vildtlevende vildt må knyttes 

til den handling, hvori dyret/vildtet bliver slået ihjel. 

Et trafikdræbt rådyr må derfor kategoriseres som et vildtlevende dyr, mens et rådyr nedlagt 

på jagt må kategoriseres som vildtlevende vildt, da det er nedlagt med henblik på konsum. 

Af dette kan forstås, at vildtlevende vildt derfor er omfattet af forordningen, men ikke 

vildtlevende dyr, som ellers er sunde og raske.  

Det kan forstås i Biproduktforordningen, at hele kroppe eller dele af vildt ikke er omfattet af 

forordningen, så længe vildtet bliver håndteret efter god jagtskik.  

 

En jæger kan skaffe sig af med kroppe eller dele af vildt i naturen, hvis det ikke indsamles. 

Jægeren skal vurderer, at det foregår på en måde, så delene ikke udgør nogen risiko for 

spredning af sygdomme.  

En almindelig praksis er at opbrække vildtet på stedet, hvor det er nedlagt og lade indvolde 

ligge til naturlig nedbrydning. En anden praksis ved fællesjagter er at indsamle vildtet til en 

parade og gøre opbrækning i et dertil indrettet slagtehus eller -plads. Det sker på baggrund 

af jagttraditioner, men også af hygiejnemæssige og praktiske årsager.  

Derved bliver vildtet indsamlet, og det må derfor forstås at vildtet og tilhørende animalske 

biprodukter, derfor er omfattet af Biproduktforordningens bestemmelser.  

Naturstyrelsen Nordsjælland afsætter mere end 15 stykker storvildt, så enheden overstiger 

grænsen for at være leverandør af små mængder vildt. Vildtet bliver også omsat og solgt til 

en vildthåndteringsvirksomhed, så vildtet må derfor være omfattet af 

Biproduktforordningens bestemmelser for bortskaffelse.  

Om god jagtskik ifølge forordningen henviser til de jagtetiske regler, som er anbefalet af 

Danmarks Jægerforbund, kan diskuteres. De jagtetiske regler er heller ikke deciderede 

regler men vejledende retningslinjer for, hvordan god jagtetik er fra Jægerforbundets 

synspunkt (Jægerforbund, 2011). Hvornår et stykke vildt er uanvendeligt kommer også an 

på, hvordan man ser dets udnyttelsespotentiale. Hvis en jæger ser på indvolde som affald, 

så skal det graves ned eller destrueres, men hvis en jæger ser indvolde som en måde at give 

naturen en resurse tilbage på, så kan det også ses som en måde at anvende det på. 

Overordnet er de jagtetiske regler fornuftige for en bæredygtig og præsentabel 

jagtudøvelse, men hvis myndighederne tolker de jagtetiske regler som gældende for 
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jagtudøvelse i Danmark, så giver det ikke den enkelte jæger mulighed for selv at vurdere 

sine etiske overvejelser. Det gør derved en handling ulovlig, som jægeren selv synes er etisk 

forsvarlig. Danmarks Jægerforbund opfordrer selv til at anlægge mårhunde-baitpladser med 

eksempelvis rådyrmaver og ådsler (Jægerforbund, 2017). På denne måde bliver 

”uanvendeligt vildt” gjort anvendeligt, og det samme burde være muligt ved at lade vildt 

eller dele heraf ligge i naturen til gavn for biodiversitet.  

Hvis man lader animalske biprodukter fra jagt ligge i naturen, skal man stadig tage hensyn til 

andre brugere af naturen og have en forståelse for, at det i andres øjne kan virke 

uanstændigt eller stødende. For jagtens berettigelse er det vigtigt, at der bliver udvist god 

moral, der kan forstås af den brede befolkning.  

 

For at anvende de animalske biprodukter til fodring af rovfugle kræver det en tilladelse fra  

den kompetente myndighed, som er Fødevarestyrelsen. Tilladelsen kan, jf. 

Biproduktforordningen, gives til at anvende kategori 2- og 3-materiale.  

Kategorierne af animalske biprodukter fra jagtafholdelse vil være kategori 2- og 3-materiale 

eller blandinger deraf (Biproduktforordningen). Hvis der skulle være kategori 1-materiale, 

bør det sendes til destruktion, da det ikke vil være hensigtsmæssigt at lægge ud pga. 

smitterisiko for TSE, selvom der kan opnås tilladelse til det. 

 

Animalske biprodukter må grundlæggende være undtaget Affaldsdirektivet, så længe de 

ikke skal anvendes i metoderne beskrevet i artikel 2, stk. 2, litra b i Affaldsdirektivet.  

Det er typiske måder at håndtere affald på og hører derfor under Affaldsdirektivet.  

Hvorvidt et animalsk biprodukt skal håndteres efter Biproduktforordningen eller 

Affaldsdirektivet afhænger af måden, hvorpå man vælger at anvende det. Det er et 

vanskeligt spørgsmål at afgøre, og det må vurderes i hvert enkelte tilfælde (European 

Parliament, 2010). 

Det kan forstås, at eksempelvis trafikdræbte dyr eller selvdøde dyr er omfattet af 

Affaldsdirektivet jf. artikel 2, stk. 2 litra c (Affaldsdirektivet). 

Visse særlige former for affald ophører med at være affald, hvis de opfylder en rolle i en  

nyttiggørelsesoperation. Stoffet skal almindeligvis kunne anvendes til at udfylde den rolle - 

eller anvendelsen af materialet ikke får konsekvenser for miljøet eller udgør en forurettelig 

risiko for menneskers sundhed, jf. artikel 6, stk.1 litra a og d (Affaldsdirektivet). 
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Hvis et trafikdræbt dyr bliver bestemt til henlæggelse i naturen for at gavne den biologiske 

mangfoldighed, vil det være bestemt til et formål, og det udgør derfor en nyttiggørelse ved 

at efterlade materialet i naturen.   

 

5) Forordning for hygiejnebestemmelser  

I Forordning for hygiejnebestemmelser er der beskrevet, hvordan man bør håndtere 

vildtlevende vildt som fødevarer. Denne forordningen definerer vildtlevende vildt som: 

”… vildtlevende hovdyr og lagomorfer samt andre jagtbare landpattedyr til 
konsum, som betragtes som vildtlevende vildt i henhold til den pågældende 
medlemsstats gældende lovgivning, herunder pattedyr, der lever frit i 
indhegnede områder på samme betingelser som vildtlevende vildt,…” 
(Forordning for hygiejnebestemmelser) 

 

Ansvaret bliver lagt på uddannede personer, så som jægere, for at vurdere 

sundhedsrisiciene ved bortskaffelse. 

Personer eller jagtselskaber, som driver jagt på vildt med henblik på markedsføring til 

konsum, skal være bekendt med håndtering og sundhedsbestemmelser af vildt, så en 

korrekt førstehåndtering kan ske i felten. I et jagtselskab er det nok, at én i selskabet har 

dette kendskab og kan sundhedsbestemme vildtet, jf. bilag III, afsnit IV, kapitel I, 

(Forordning for hygiejnebestemmelser).  

Afsnittet beskriver også, hvilken viden en sådan person bør have og påkræver, at jægere skal 

have adgang til uddannelse, som kan give den fornødne viden, jf. bilag III, afsnit IV, kapitel I, 

(Forordning for hygiejnebestemmelser). 

Det bliver tilgodeset ved de hygiejnebeviser, der bliver udstedt af bl.a. Danmarks 

Jægerforbund (Danmarks Jægerforbund). 

 

5.1) Håndtering af vildtlevende storvildt  

Vildtlevende storvildt defineres som “vildtlevende landpattedyr, der lever frit, og som ikke 

falder ind under definitionen på vildtlevende småvildt” jf. bilag 1 (Forordningen for 

hygiejnebestemmelser).  
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Vildtlevende småvildt defineres som “vildtlevende fuglevildt og lagomorfer, der lever frit” jf. 

bilag I (Forordningen for hygiejnebestemmelser). 

Storvildt skal snarest muligt efter nedlæggelse have taget mave og tarme ud. 

Ligeledes skal en person med hygiejnebevis tilse dyret hurtigst muligt for at vurdere 

sundhedstilstanden. Såfremt der ikke registreres tegn på sygdom ved undersøgelsen, 

behøver hoved og andre organer ikke at blive medsendt til vildthåndteringsvirksomheden, 

undtagen hvis det nedlagte dyr er modtageligt overfor trikinose, jf. bilag III, afsnit IV, kapitel 

II (Forordningen for hygiejnebestemmelser). Trikinose er en muskelparasit, som overføres 

ved at spise kød, der ikke er gennemstegt (Fødevarestyrelsen, 2018b). 

Hvis der ikke er en person til stede med hygiejnebevis, så skal hoved og indvolde, undtagen 

mave og tarme, sendes med til vildthåndteringsvirksomheden jf. bilag III, afsnit IV, kapitel II, 

(Forordning for hygiejnebestemmelser) . 

5.2) Deldiskussion  

I denne forordning kan defineringen af vildtlevende vildt forstås som landlevende dyr med 

fastsat jagttid i Danmark, hvor jagten har konsum til formål. Det kan diskuteres, hvorvidt 

definitionen af vildt gælder uden for jagtsæsonen, da vildtet ikke bliver efterstræbt til 

konsum. Hvis vildtet skal sælges videre til en vildthåndteringsvirksomhed, og det ønskes at 

lade mave, tarme og andre organer ligge til nedbrydning, så kræver det en vurdering af en 

person med hygiejnebevis på selve nedlæggelsesstedet. At efterlade indvolde og organer på 

nedlæggelsesstedet stemmer godt overens med, hvordan vildtlevende storvildt skal 

håndteres efter nedlæggelse. Når vildtet og tilhørende animalske biprodukter først er 

indsamlet, så er det omfattet af Biproduktforordningen, og det kræver derfor tilladelse, at 

anvende det til andre formål, som eksempelvis fodring af rovfugle. 

6) Gennemførelsesforordningen 

Dette afsnit vil omhandle Gennemførelsesforordningens nærmere bestemmelser, og 

hvordan den henviser til Biproduktforordningens bestemmelser. Ud fra henvisningerne kan 

det være svært at fastslå, hvornår hvilke bestemmelser fra hver forordning gælder. 

Gennemførelsesforordningens bestemmelser vil blive gennemgået, da de giver en 

fornemmelse for, hvad en ansøgning til etablering af kadaverpladser skal indeholde, og 
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hvilke praktiske krav en kadaverplads skal overholde. Foderstationer eller foderområder skal 

i de følgende afsnit forstås som kadaverpladser.  

Gennemførelsesforordningen nævner i artikel 13 en række dyr, der kan fodres med kategori 

2- og 3-materiale, lignende beskrevet i artikel 18 i Biproduktforordningen. Der bliver dog 

ikke nævnt vildtlevende dyr, krybdyr eller rovfugle, hvilket der bliver nævnt i artikel 18 i 

Biproduktforordningen.  

Der henvises til bilag VI kapitel ll, afsnit 1 for nærmere bestemmelser jf. artikel 13 

(Gennemførelsesforordningen).  

Der kan gives tilladelse til at fodre truede/beskyttede ådselædende fugle og andre arter 

med kategori 1-materiale for at fremme biodiversitet jf. artikel 14 

(Gennemførelsesforordningen) 

I bilag VI kapitel ll, afsnit 1 bliver der opsat nærmere bestemmelser for generelle krav ved 

fodring. Der henvises til, at der kan fodres med kategori 2- og 3-materiale, som er 

omhandlet i Biproduktforordningens artikel 18. Der bliver igen ikke henvist til eller nævnt, at 

rovfugle kan fodres med kategori-2 og 3-materiale.  

I de følgende afsnit opsummeres bilag VI, kapitel ll, afsnit 2 og 3, i 

Gennemførelsesforordningen.  

En tilladelse til at fodre med kategori 1-materiale forudsætter, at en række betingelser 

bliver overholdt. Der bliver skelnet mellem udlægning af materiale på anlagte foderstationer 

og uden for foderstationer, jf. bilag VI, kapitel ll, afsnit 2 og 3 

(Gennemførelsesforordningen). 

 

6.1) Anlagte foderstationer  

Der er i Gennemførelsesforordningen en liste over en række arter og lande, hvor der kan 

gives tilladelse til at fodre med kategori 1-materiale på anlagte foderstationer jf. bilag VI 

kapitel ll, afsnit 2 (Gennemførelsesforordningen).  

Hvis en eller flere truede fuglearter er nævnt sammen med medlemslandet på listen, kan 

der søges tilladelse. Danmark er ikke med på listen, selv om at flere af fuglearterne er 

hjemmehørende i Danmark.  

Det er dog muligt for et medlemsland at blive optaget på den liste, hvis regeringen ansøger 

om det ved EU. En medlemsstat, som vil føres på listen, skal angive en ansøgning til EU 

Kommissionen. Der skal gives en begrundelse for, hvorfor det er vigtigt, at de omtalte, 
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ådselædende fugle skal komme på listen i den pågældende medlemsstat, og hvorfor det er 

kategori 1- og ikke kategori 2- og 3-materiale, der skal fodres med jf. bilag VI kapitel ll, afsnit 

2 (Gennemførelsesforordningen).  

Selvom et land ikke er på ovennævnte liste, så kan der dog gives tilladelse til at anvende 

kategori 1-materiale til at fodre vildtlevende fugle af ordenerne Strigiformes (ugler) og 

Falconiformes (rovfugle) jf. bilag l (Fuglebeskyttelsedirektivet). Der kan også gives tilladelse 

til at anvende kategori 1-materiale til at fodre dyr af Carnivora-ordenen, herunder odder, 

bjørn og ulv jf. bilag II (Habitatdirektivet). Landene skal blot være inden for fuglenes eller 

rovdyrenes bevaringsområder jf. bilag VI kapitel ll, afsnit 2. (Gennemførelsesforordningen).   

 

Tilladelsen gives til den driftsleder, der har ansvaret for foderpladsen og udstedes under 

forudsætning af jf. bilag VI kapitel ll, afsnit 2 (Gennemførelsesforordningen): 

 

- At fodringen ikke anvendes som bortskaffelse af specificeret risikomateriale, der kan 

udgøre en risiko for smitte med TSE. 

- At der er et TSE-overvågningssystem, hvor der tages regelmæssige prøver for TSE 

- Myndigheden vurderer, at den pågældende arts bevaringsstatus bliver forbedret. 

Tilladelsen indeholder jf. bilag VI kapitel ll, afsnit 2 (Gennemførelsesforordningen): 

Den pågældende art. 

- Giver en detaljeret beskrivelse af foderpladsens placering i det specifikke område 

Tilladelsen suspenderes, hvis der er mistanke om udbrud af TSE eller bestemmelser i 

forordningen ikke overholdes. 

 

Den ansvarlige driftsleder skal sørge for at foderpladsen bliver lukket, for at undgå at ingen 

andre dyr, end dem fodringen er tiltænkt, kan komme til. Det skal også sikres, at det 

fodermateriale, der bliver anvendt, er testet for TSE, inden det lægges ud. Der skal ligeledes 

føres opsyn med antal, type, anslået vægt, oprindelse, fodringsdato og fodringssted og 

resultat for TSE-test af det anvendte materiale jf. bilag VI kapitel ll, afsnit 2 

(Gennemførelsesforordningen). 
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6.2) Uden for foderstationer 

Myndigheden kan tillade, at der anvendes kategori-1 materiale til fodring uden for 

foderstationer, evt. uden foregående indsamling. De tilgodesete arter er de samme, som 

nævnt i bilag VI, kapitel ll, afsnit 2 og 3 (Gennemførelsesforordningen). 

Tilladelsen gives på baggrund af følgende betingelser jf. bilag VI kapitel ll, afsnit 3 

(Gennemførelsesforordningen): 

- Myndigheden vurderer, at den tilgodesete arts bevaringsstatus bliver forbedret. 

- Myndigheden identificerer bedrifter og besætninger inden for et geografisk bestemt 

område, da foderområdet ikke må være i forbindelse med intensiv husdyrproduktion 

og at dyrene på bedrifter og besætninger er under overvågning af TSE. 

- Tilladelsen bliver suspenderet, hvis der er mistanke om eller bekræftelse af 

spredning af TSE. 

- Bestemmelser i forordningen overholdes. 

Myndigheden angiver i tilladelsen jf. bilag VI kapitel ll, afsnit 3 

(Gennemførelsesforordningen): 

- Hvilke passende foranstaltninger, der bør tages i forhold til at forhindre spredning af 

TSE til dyr og mennesker. Foranstaltninger kan omhandle bl.a. sæsonbestemt fodring 

og ædemønster hos den pågældende art. 

-  Ansvarsområder for personer eller enheder, som har ansvar for fodringen eller 

opdrættede dyr i området. 

Hvis fodringen foregår uden indsamling af de døde dyr, så er grundlaget for vurderingen om 

spredning af sygdomme lagt på baggrund af et skøn over de opdrættede dyrs sandsynlige 

dødelighed og de tilsigtede arters foderbehov i foderområdet.  jf. bilag VI kapitel ll, afsnit 3 

(Gennemførelsesforordningen). 

6.3) Generelle krav til transport og opbevaring 

Følgende afsnit behandler generelle krav til transport og opbevaring af animalske 

biprodukter af kategori 2 og 3 med mange krydshenvisninger til Biproduktforordningen, 

Gennemførelsesforordningen, Forordningen om særlige hygiejnebestemmelser og 
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Forordning om krav til foderstofhygiejne. 

De animalske biprodukter, der transporteres til en kadaverplads eller en samlecentral, vil 

være underlagt følgende regler for håndtering, så snart driftslederen, der har ansvaret for 

håndteringen af produkterne, har bestemt at produkterne ikke skal anvendes til konsum jf. 

bilag VI kapitel ll, afsnit 1 og 2 og bilag VIII, kapitel I, afsnit 1. (Gennemførelsesforordningen) 

og Jf. artikel 4, stk. 1 (Biproduktforordningen) 

-      Materialet skal indsamles og transporteres i plomberet, ny emballage eller 

tildækkede, lækagesikrede containere eller køretøjer, jf. bilag VIII, kapitel I, afsnit 

1 (Gennemførelsesforordningen). 

-      Køretøjer og genbrugscontainere samt alle genbrugelige udstyrs- og apparatdele, 

der kommer i kontakt med animalske biprodukter eller afledte produkter jf. bilag 

VIII, kapitel I, afsnit 1 (Gennemførelsesforordningen),  skal opbevares og 

transporteres på en måde, så andre dyr eller mennesker, end de personer der 

håndterer materialet under opbevaring og transport ikke får adgang til 

materialet, eller på anden måde kommer i kontakt med noget, der har været i 

forbindelse med materialet uden at det er blevet grundigt rengjort. (Jf. bilag II 

(Forordning om krav til foderstofhygiejne). 

-      Der skal altid foreligge en tilladelse, udstedt af Fødevarestyrelsen, hvis en 

container eller andre hermetisk lukkede transportbokse genbruges til at 

transportere andre fødevare, når de har været anvendt til opbevaring og 

transport af animalske biprodukter, Jf. bilag VIII, kapitel I, afsnit 3 

(Gennemførelsesforordningen). 

Samlecentraler eller mellemledsaktiviteter for animalske biprodukter skal registreres af 

Fødevarestyrelsen og skal leve op til følgende krav, jf. bilag IX kapitel ll og bilag VI kapitel ll, 

afsnit 1 og 2 (Gennemførelsesforordningen). 

-     De må ikke være en del af en konstellation, hvor der ofte passerer mennesker 

fra andre driftsanlæg for at undgå sygdomsspredning. 
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-     Opsætningen og indretningen af samle- eller mellemledscentraler skal sikre, 

at kategori 1 og 2- materiale holdes fuldstændig adskilt fra kategori 3- 

materiale. 

-     Samle- eller mellemledscentraler skal være indrettet på en måde, så 

rengøring og desinficering kan foregå nemt. 

-     Gulvet skal være lagt på en måde så væsker kan bortledes. 

-     Der skal være et overdækket område til modtagelse og afsendelse af 

animalske biprodukter. 

-     Samle- eller mellemledscentraler skal være udstyret med faciliteter, så 

personale der deltager i offentlig kontrol, har adgang til toiletter, 

omklædningsrum og håndvask. 

-     Samle- eller mellemledscentraler skal være beskyttet mod skadedyr. 

-     Samle- eller mellemledscentraler skal have passende faciliteter til rengøring 

og desinficering af de containere eller beholdere, som de animalske 

biprodukter modtages i. 

-     Der skal også være faciliteter til rengøring og desinficering af transportmidler 

og køretøjers hjul tilgængelig i samle- eller mellemledscentralen, Jf. bilag IX 

kapitel ll (Gennemførelsesforordningen). 

Fødevarestyrelsen kan give tilladelse til at et forarbejdningsanlæg, der er godkendt til at 

kunne håndtere kategori 2-materiale som samlecentral for animalske biprodukter for alle 3 

kategorier, jf. bilag VI, kapitel ll, afsnit 1 (Gennemførelsesforordningen).  

6.4) Deldiskussion 

Gennemførelsesforordningens formål er at beskrive de nærmere tekniske detaljer for 

anvendelse af Biproduktforordningen. De tekniske detaljer for fodring i 

Gennemførelsesforordningen bliver kun fastsat for fodring med kategori 1-materiale.  

Derfor er det uklart, om de samme bestemmelser gælder for fodring med kategori 2- og 3-

materiale. Bestemmelserne for en tilladelse til fodring med kategori 1-materiale er det 
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nærmeste, man kommer på praktiske etableringskrav fra lovgivningen.  

Derfor kan bestemmelserne i nogen grad bruges som rettesnor til en ansøgning om 

anvendelse af kategori 2- og 3-materiale. Kategori 2- og 3-materiale er dog kategoriseret 

med lavere smittefare, og derfor burde en tilladelse ikke være nær så restriktiv som ved 

kategori 1-materiale. 

Selvom Danmark ikke er på listen over lande, hvor de nævnte fugle i bilag VI kapitel ll, afsnit 

2 kan fodres med kategori 1-materiale, så kan der stadig gives tilladelse til at fodre de 

nævnte ordener af ugler, rovfugle og rovdyr inden for deres bevaringsområde. 

Da artikel 13 i Gennemførelsesforordningen ikke nævner rovfugle og vildtlevende dyr på 

listen som kan fodres med kategori 2 materiale, så kan det forstås, at der kun kan gives 

tilladelse til at fodre rovfugle med kategori 1-materiale. Hvorimod der i 

Biproduktforordningen står, at der kan gives tilladelse til at anvende kategori 2- og 3-

materiale. Det skaber en vis uklarhed i forståelse af lovteksterne, men det kan tolkes, at en 

tilladelse til fodring med kategori 1-materiale af rovfugle skal komme fra 

Gennemførelsesforordningen, mens en tilladelse til kategori 2- og 3 til fodring af rovfugle og 

vildtlevende dyr må komme fra Biproduktforordningen. 

Fodringen uden for foderstationer har ingen fastsatte bestemmelser for, at andre arter ikke 

må have adgang. Området må bare ikke være i forbindelse med intensiv husdyrproduktion 

og hvis husdyr forekommer på kadaverpladsen skal de overvåges for TSE. 

 

De generelle krav for opbevaring og transport er nødvendige at overholde, når der udlægges 

animalske biprodukter på foderpladser. Det kan dog forstås, at så længe de animalske 

biprodukter bliver transporteret til foderpladser direkte efter jagtafholdelse, så kræver det 

ikke en særlig opbevaringsplads.  

7) Naturbeskyttelsesloven §3 

Naturbeskyttelseslovens §3 har til formål at sikre og beskytte Danmarks natur og miljø. 

Hvis et naturareal er 2.500m2 eller derover og har et plantesamfund, der kategoriserer 

naturtypen som værende hede, mose eller lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge 

og biologiske overdrev eller et mindre areal, der har en geografisk sammenhæng med en sø, 

der optager et areal, der er 100m2 eller mere vil området være beskyttet jf. 
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Naturbeskyttelseslovens Kapitel 2, §3 (Naturbeskyttelsesloven), (Miljøministeriet, 2009) 

Når et kadaver nedbrydes på et naturareal, vil der i jordbunden, hvor der er sket en 

nedbrydning, ske en ophobning i de øverste jordlag af næringsstofferne fosfor, natrium, og 

nitrogen mens at PH-værdien stiger. Dette viser forskning i nedbrydning af 

menneskekadavere fra staten Texas I USA. (Singh et al., 2018).  

Det kan betyde at hvis der udlægges døde dyr på naturarealer, der er beskyttede jf. 

naturbeskyttelsesloven kapitel 2, §3 (Naturbeskyttelsesloven), vil det kunne forårsage en 

tilstandsændring på arealet, som ikke er lovlig. (Miljøministeriet, 2009).  

Kommunen kan i særlige tilfælde i det pågældende beskyttede område give dispensationer 

fra naturbeskyttelseslovens §3 jf. kapitel 10, §65 (Naturbeskyttelsesloven). 

Derfor skal den arealansvarlige, som ønsker at udlægge døde dyr på et naturareal, der er 

indbefattet af naturbeskyttelsesloven §3, søge en dispensation fra naturbeskyttelsesloven 

§3 ved kommunen, for at kunne udlægge døde dyr på en kadaverplads. 

 8) Skovlovens §28 

Skovloven har blandet andet til formål at øge og bevare biodiversiteten i de danske skove, jf. 

Kapitel 1, §1, Stk.3 (Skovloven). 

§28 i skovloven beskytter moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og 

biologiske overdrev, der er mindre end 2.500m2 og søer, der er mindre end 100m2 som har 

sin placering inden for et fredskovspligtigt areal imod dyrkning og eller på anden måde at 

blive ændret, jf. Kapitel 4, §28, (Skovloven). 

Derfor skal der, såfremt man ønsker at foretage en tilstandsændring på et areal, søges en 

dispensation fra loven ved Miljø- og Fødevareministeriet jf. Kapitel 7, §38 (Skovlovens), da 

ministeriet har bemyndigelse til at dispensere fra Skovlovens §28, jf. 38 (Skovloven), hvis der 

er særlige grunde til at anlægge en kadaverplads i en af de førnævnte naturtyper.   
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9) Biologi 

Afsnittet vil gennemgå ådslers funktion i et naturligt økosystem. Der vil blive inddraget rød 

glente og ådselbiller som eksempler på dyr, der vil have gavn af flere ådsler i naturen.  

Den røde glente på baggrund af dens rolle som “naturens skraldemand”, og fordi den er på 

udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet i Gribskov. Der er samtidig ved Miljø- 

og Fødevareministeriet vedtaget en forvaltningsplan for rød glente, hvor der skal tages 

stilling til vinterfodring med kadavere.  

Ådselbillerne er inddraget, fordi de er en insektgruppe, der er meget afhængige af ådsler 

som levested (Dekeirsschieter et al., 2011). Meget andet dyreliv vil også nyde godt af de 

afledte effekter fra ådsler, men de vil ikke blive behandlet i denne opgave. 

 

9.1) Kadaveres rolle i økosystemet 

Ved udlægning af kadavere vil der i løbet af kort tid, efter kadaverets nedbrydning er gået i 

gang, kunne måles en meget stor lokal stigning af fosfor, natrium, nitrogen og pH i de 

øverste jordlag under den døde krop (Singh et al., 2018).  

Nedbrydningen af animalske kroppe sker meget hurtigt, blandet andet fordi C/N forholdet 

er lavere end i plantemateriale, hvilket vil sige, at de organismer, der lever af kadavere, ikke 

skal bruge meget energi på, at omsætte det de spiser (Carter, Yellowlees and Tibbett, 2007). 

Det betyder også, at mange af de nedbrydere, der har kadavere som fødekilde, ofte er 

evolutionært udviklet som opportunister, som let formår at flytte sig, når dele af et kadaver 

spredes af andre større ådselædere (Graubæk, K. Pers. Kom. 2018). Organismer med en kort 

livscyklus kan hurtigt nå at formere eller brede sig, inden mængden af let omsætteligt 

materiale er sluppet op, og der kun er knogler tilbage. Grundet den høje mængde af 

næringssalte, som et kadavere frigiver til et meget afgrænset område, skabes der også gode 

betingelser for en lang række specialiserede plantearter, da næringsmængden i jorden vil 

være så høj, at mange almindeligt udbredte plantearter ikke vil kunne overleve (Singh et al., 

2018). 

Et funktionsmangfoldigt økosystem er essentielt for opretholdelse af et stabilt økosystem, 

fordi arter, som skaber den samme økosystemfunktion, kan tage over for hinanden, hvis den 
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ene art med samme funktion bringes ud af balance (Goswami et al., 2017). Det er derfor en 

fordel for et naturnært økosystem, at der er tilstedeværelse af både den afføring, som de 

store græssere efterlader på skovjorden og af deres døde kroppe, da mange af de samme 

nedbrydere kan udføre den samme økosystemfunktion, både i nedbrydningen af afføring og 

af kadavere. Da der er variation mellem de grupper, som nedbryder de forskellige 

efterladenskaber fra dyrene, vil de ikke have samme specialisering, men vil kunne erstatte 

hinandens økosystemfunktioner i perioder, hvor en nedbryderart er ustabil (Batilani-Filho 

and Hernandez, 2017).  

På den måde vil et økosystemet med både kadavere og ekskrementer fra dyr være mere 

stabilt og modstandsdygtigt over for økologiske forandringer. 

 

De næste afsnit vil omhandle dyr, som er mere eller mindre afhængige af ådsler i naturen 

for at kunne eksistere. 

 

9.2) Rød glente 

Rød glente er på udpegningsgrundlaget for 

fuglebeskyttelsesområdet i Gribskov. 

Den røde glente foretrækker en variation af 

landskabselementer, gerne åbent, kuperet og med små 

skove, søer og vådområder. 

Et glentepar har gerne flere forskellige reder at skifte 

imellem, og kan også overtage reder fra andre fugle, 

såsom musvåge og krage. Fourageringsområdet er i en 

afstand svarende til mellem 3 og 5 km fra reden, men 

søgningen kan ske længere væk. 

Den har et bredt udvalg af fødeemner, som spænder i størrelsesordenen fra insekter til 

mindre gnavere, men går også efter ådsler. Siden mennesket har kultiveret landskabet, har 

møddinger og selvdøde husdyr været vigtige fødekilder for den røde glente, men i takt med 

effektivisering og strengere kontrol om dyresundhed er denne fødekilde stort set forsvundet  

(Grell, M. 2003). I dag forekommer ådsler mest fra trafikdræbt vildt eller dyr, der bliver slået 

ihjel af slåmaskiner (Graubæk, K. Pers. Kom. 2018). 

Billede 1. Rød glente. Foto: Mads Lindgaard 
d.28/5-2017 
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En nordjysk undersøgelse af glentens fødevalg har vist, at op til en femtedel består af slagte- 

og husholdningsaffald, men undersøgelsen selv fremhæver, at dataene kommer fra et 

sparsomt materiale, så man må være forsigtig med tolkningen (Grell, M. 2003).  

I Danmark findes den tætteste ynglebestand i Øst- og Sønderjylland, mens der på øerne er 

en mindre forekomst. 

Glenten overvintrer i Sydeuropa, særligt Spanien, hvorfra den trækker til Danmark for at 

yngle i marts-april. 

I Spanien bliver den fortsat forfulgt, og det vurderes, at der skydes flere tusinde glenter 

årligt på overvintringspladserne samtidig med forgiftning. I Danmark bliver der ikke ofte 

skudt glenter, men der bliver stadig opdaget tilfælde, hvor glenter er blevet forgiftet.  

Ofte er det svært at vurdere, om det er direkte efterstræbelse af glenten, eller om de er 

blevet forgiftet ved at indtage forgiftede skadedyr (Krausing, J. and Nielsen, N. K. , 2005). 

Seneste sag i 2017 handler om 4 glenter, der blev forgiftet med et ulovligt giftstof (Skriver, J. 

2017). 

Den røde glente forsvandt fra Danmark som ynglefugl i starten af 1900-tallet som følge af 

tab af levesteder, strengere krav til afskaffelsen af døde dyr og en udpræget jagt og 

forgiftning. 

Først i 1970’erne blev der registreret ynglende par i Danmark, og i dag er der anslået at 

være omkring 120 ynglepar. I 2007 ynglede 46 par i Danmark, heraf 12 på Sjælland (Dansk 

Ornitologisk Forening, 2018b).  

Sydsverige oplevede fra 1960’erne og til midten af 1970’erne, at flere glenter begyndte at 

overvintre. Dette skyldes, at der blev jordforbedret med slagteriaffald, som var en stabil 

fødekilde igennem vinteren. 

Denne praksis blev stoppet i midten af 1970’erne, men det blev vurderet, at man skulle 

forsøge sig med vinterfodring af glenterne. Fra slutningen af 1970’erne blev der 

vinterfoderet, indtil det blev vurderet, at det ikke længere var nødvendigt i starten af 

1990’erne. I den periode voksede antallet af overvintrende fugle fra omkring 60 til 600.  

Efter at vinterfodringen stoppede, spredte fuglene sig mere i landskabet, og der var således i 

1994/95 omkring 750 overvintrende glenter (Grell, M. 2003). 

Den røde glente er vurderet som værende sårbar på den danske rødliste og næsten truet på 

den globale (Dansk Ornitologisk Forening, 2018b) 
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Oplysningerne om den røde glente er hentet fra ”Grell, M. B. 2003: Forslag til en 

forvaltningsplan for bevarelsen af rød glente, Milvus milvus, i Danmark. Dansk Ornitologisk 

Forening” og Naturstyrelsens egen forvaltningsplan ”Handlingsplan for rød glente i 

Danmark, 2005”. Dette er de seneste planer for forvaltningen af rød glente i Danmark. 

I Naturstyrelsens handlingsplan nævnes, at vinterfodring kan være en mulighed for at sikre, 

at flere røde glenter yngler og overvintrer i Danmark. Inden der træffes nærmere planer for 

gennemførsel af vinterfodring, bør sagen fremlægges for Vildtforvaltningsrådet, der bør 

komme med en udtalelse om emnet. Ifølge planen vil Naturstyrelsen og 

Vildtforvaltningsrådet definere kriterier for, om vinterfodring er forsvarligt over for en art, 

der normalt optræder som trækfugl og ellers synes at være i vækst (Krausing, J. and Nielsen, 

N. K., 2005).  

I referaterne fra Vildtforvaltningsrådets møder fra 2005-2018 er der ingen punkter, som 

omhandler en videre behandling med hensyn til spørgsmålet om vinterfodring. Ligeledes har 

samtale med Dansk Ornitologisk Forenings artskoordinatorer bekræftet, at der ikke er 

blevet taget yderligere stilling til vinterfodring, hvilket bunder i en kringlet lovgivning. 

Det eneste punkt om forvaltningsplanen er fra et møde d. 24/3-2003, ”Grell, M. B. 2003 som 

omhandler forslag til en forvaltningsplan for bevarelsen af rød glente Milvus milvus i 

Danmark. Dansk Ornitologisk Forening”. På dette møde blev det besluttet, at der skulle 

arbejdes med en mere effektiv forvaltningsplan (Vildtforvaltningsrådet, 2003). 
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9.3) Insekter 

Nedenstående er dele af en billesamling til illustration, som er udlånt fra Zoologisk Museum. 

Den viser udpluk af biller, hvis livscyklus er afhængig af døde dyr (Hansen, M, 2018). Ådsler 

er også levested for mange andre insekter, men i dette afsnit vil kun ådselbillerne blive 

gennemgået. 

 Billede 2. Dele af samling lånt fra Zoologisk museum. Foto: Alexander Hede Lundstrøm 

Nummeret liste over billesamlingen. 
1.    Sort Ådselgraver (Nicrophorus humator) almindelig i Danmark 

2.   Sortrandet Ådselgraver (Nicrophorus sepultor) sidste observation i Danmark 1923 
3.   Skov Ådselgraver (Nicrophorus investigator) almindelig i Danmark 
4.   Sand Ådselgraver (Nicrophorus interruptus) sidste observation i Danmark 1892 

5.   Sortkøllet Ådselgraver (Nicrophorus vespilloides) almindelig i Danmark 
6.   Krumbenet Ådselgraver (Nicrophorus vespillo) almindelig i Danmark 
7.   Kæmpe Ådselgraver (Nicrophorus germanicus) Uddød i Danmark 

8.    Ligrøver (Necrodes littoralis) findes hist og her i Danmark 
9.    Rødbrystet Ådselbille (Oiceoptoma thoracicum) almindelig i Danmark 
10.   Kornet Ådselbille (Silpha tristis) almindelig i Danmark 

11.   Mørk Ådselbille (Silpha obscura) almindelig i Danmark 
12.   Sort Ådselbille (Silpha carinata) relativt sjælden i Danmark 
13.   Fireplettet Ådselbille (Dendroxena quadrimaculata) relativt sjælden i Danmark 
14.   Snegle Ådselbille (Phosphuga atrata) almindelig i Danmark 

15.   Kadavere Stumpbille (Margarinotus) 3 dokumenterede observationer i Danmark 
(Fremsøgning på fugleognatur.dk bekræfter Mogens i arternes art og herkomst) 
 

9.3.1) Ådselsbiller 

Ådselbiller hører under familien Silphidae. De opdeles i to underfamilier: Nicrophorinae, som 

kaldes ådselgravere og Silphinae, som kaldes ådselbiller. Arterne er knyttet til ådsler, men 

kan også findes på andre former for organisk materiale i nedbrydning, eksempelvis 

rådnende svampe og ekskrementer. Nogle arter optræder som rovinsekter og lever af 
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flueæg og andre insekter, som tiltrækkes af ådsler (Dekeirsschieter and Verheggen, 2011). 

De forskellige biller i Silphidae-familien optræder på forskellige årstider, på forskellige typer 

og størrelser af ådsler og i forskellige naturtyper. 

 

Ådselbillerne, Silphinae, foretrækker større ådsler, hvor mange biller kan optræde.  

De lægger deres æg i jorden omkring ådslet og æggene klækker efter 4-5 dage.  

Billerne optræder tidligt/midt i nedbrydningsfasen. 

 

Ådselgraverne, Nicrophorinae, udviser en interessant biologi, idet billerne danner par, hvor 

de finder et mindre kadaver (mus og småfugle) og graver det ned. Nedgravningen foregår 

typisk om natten og tager mellem 5 og 8 timer. Ådslet graves ned i et hulrum i ca. 10-20 

centimeters dybde. Når ådslet er gravet ned begynder hannen og hunnen at pille hår eller 

fjer af ådslet, som de forer hulrummet med. Ådslet bliver formet til en kugle, hvor billerne 

indhyller det i et sekret, som har antimikrobielle egenskaber, der har til hensigt  at forsinke 

forrådnelsesprocessen og holde svamp væk. 

Hunnen lægger æggene over ådselskuglen, og når æggene klækker, begynde begge forældre 

af fodre larverne med opgylpet materiale, eller larverne begynder selv at spise af ådsels 

kuglen. 

Normalt er kun ét par knyttet til ådslet, som de forsvarer mod andre ådselbiller.  

Mens larverne opfostres, er begge forældre meget beskyttende og forsvarer deres larver 

mod andre biller. 

Hvis ådslet er for stort til at et enkelt billepar kan begrave det, så kan flere par biller deles 

om ådslet, og vil også tage sig af hinandens larver (Dekeirsschieter and Verheggen, 2011). 

En anden art, som blandt andet er knyttet til ådsler eller rådnende materiale, er 

stumpbillerne, Histeridae. Billerne findes i størrelsesordenen fra 0,5 til 12 mm.  

Billerne findes i mange forskellige habitater, hvor nogle af dem findes på ådsler. De lever 

ikke direkte af ådslet, men er rovbiller, der lever af andre insekter, som befinder sig på 

ådsler. De går gerne efter insekter og larver med bløde kroppe, som fluelarver og flueæg, 

men kan også finde på at tage biller af egen art. På steder, hvor der findes mange fluer, vil 

man højst sandsynligt også finde stumpbiller.  
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9.4) Negative følgevirkninger ved udlægning på arealafgrænsede kadaverpladser. 

Følgende afsnit bygger på forskning af gribbe og ørne i Spanien.  

Ved anlæggelsen af alle former for foderstationer til fugle, og derfor naturligt har et 

væsentligt større fødesøgningsterritorium end de fleste pattedyr, bør en række forhold 

overvejes. Uanset om en anlagt foderstation ofte er tænkt som et værktøj til at bevare 

sjældne og truede fugle (González et al., 2006), vil kadaverpladser kunne være årsag til at 

skabe en unaturlig tæthed i bestande for de fuglearter, der er specialiseret i at æde de 

udlagte kadavere (Fluhr et al., 2017).  

Det kan umiddelbart lyde som en fordelagtig situation, når formålet er at erstatte en 

forsvundet fødekilde for en art, men hvis forekomsten af gribbe eller andre kødædende 

fugle er unaturlig høj, vil det kunne resultere i flere uhensigtsmæssige bivirkninger. 

Når en forekomst af rovfugle øges i et område, grundet et kontinuerligt fødeudbud på en 

kadaverplads, vil prædationstrykket øges på øvrige arter af byttedyr i området nær 

kadaverpladsen, særligt forekomsten af jordrugende fugle vil risikere at dale (Cortés-

Avizanda et al., 2012) 

Risikoen for at skade den art, stationen var tiltænkt, opstår i og med, at man vænner arten 

til at kunne finde føde det samme sted, så den ikke lærer at opsøge føden ved naturlig 

prædation og steder, hvor menneskepopulationen er lav. Foderstationer, aktuelt 

kadaverpladser, vil kunne vænne de præderende fugle til at opsøge føde nær mennesker og 

deres levende husdyr. Særligt i områder, hvor man stopper med fodring, vil fuglene søge 

mere befolkede steder for at opsøge føde (Margalida, Campión and Donázar, 2014). 

Da flere forskellige fugle bliver samlet på foderpladser, vil der være større risiko for at 

sprede sygdomme imellem dem (Dansk Ornitologisk Forening, 2018). Kilden henviser ganske 

vidst til fodring af fugle i haver, men princippet er stadig det samme.  

 

9.5) Deldiskussion 

Kadavere er en let-omsættelig fødekilde for mange forskellige dyr, og nedbrydningen af 

kadaveret påvirker også jordbunden og dermed floraen efterfølgende. På den måde vil 

nedbrydning af kadavere skabe større heterogenitet i et økosystem og styrke 
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økosystemfunktioner både på kort og langt sigt. 

Den røde glente vil kunne få bedre levevilkår, hvis flere kadavere blev liggende i landskabet. 

Det ville give den et fødegrundlag, som ville kunne sikre en højere bestand og samtidig få 

den til at overvintre, så den undslipper forfølgelse i Sydeuropa.  

I forvaltningsplanen for rød glente er der endnu ikke taget stilling til, om vinterfodring kunne 

være en løsning, selvom handlingsplanen blev vedtaget i 2005. 

Ådselbillerne vil også have gavn af flere ådsler, da deres reproduktion ofte betinget af 

tilgang til døde dyr. 

Ved anlæggelse af kadaverpladser skal det tænkes ind, at det kan have negative 

følgevirkninger på det omkringliggende økosystem i form af øget prædation, unaturlig 

adfærd hos tilsigtede rovfugle og det forhold, at man måske gavner andre, uønskede arter i 

et område. Smitterisiko mellem fugle skal også overvejes og derfor kan det være 

fordelagtigt at fodre på forskellige lokaliteter, så koncentrationen af fugle på hver plads 

mindskes. Kadaverpladser kan ses som adaptiv forvaltning af ådselædende arter, hvor man 

løbende kan vurdere om tiltagende virker eller ej. På den måde indsamler man viden om 

forvaltningsmetoden, der i sidste ende bidrager til den bedst mulige forvaltning.  

 

10) Drift og lignende erfaringer fra DK og udland 

 

10.1) Lille Vildmose 

I Lille Vildmose har Aage V. Jensens fonde siden 2004 haft tilladelser til at udlægge kategori 

2- og 3-materiale til fodring af kongeørn. I en tilladelse fra 2009 er fodringsmaterialet 

specificeret som trafikdræbt vildt, kategori 3-materiale i form af slagteaffald fra kreaturer og 

kategori 2-materiale i form af hele høns, der er ikke er døde eller aflivede som følge af 

sygdom. Tilladelserne er blevet udstedt med en start- og en udløbsperiode, som varer 5 år. 

Den aktuelle tilladelse udløber i år 2018.  

Tilladelsen er givet jf. artikel 18, stk. 1, litra e i biproduktforordningen. 

 

Tilladelsen kommer med en række bestemmelser, som skal overholdes, se bilag 2 og 3: 

Emballagen til kategori 2-materiale skal mærkes med en etiket “kategori 2-materiale, til 

fodring af rovfugle” og kategori 3-materiale med “Kategori 3-materiale, ikke til konsum”. 
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Materialet skal transporteres i hermetisk lukket emballage eller lækagesikre containere. 

Materialet skal have et handelsdokument, der angiver dato for fjernelse fra anlægget, 

beskrivelse, mængde og oprindelse af materialet, transportør og modtagers navn og 

adresse. For hver foderplads skal der angives, hvilken dato og hvilken mængde, der bliver 

lagt ud. Materialet skal være hævet 1,5 meter over jorden eller placeres i et indhegnet areal 

for at holde andre dyr ude.  

Tilladelserne er udstedt af daværende Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender, 

Fødevaredirektoratet og senere fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og nu 

Fødevarestyrelsen.  

Ved en kontrol den 13. november 2012 konstateres det af en embedsdyrlæge, at der fodres 

med aflivede høns, trafikdræbte dyr og vildtlevende vildt, der er nedlagt med skud.  

De to sidstnævnte er ifølge Fødevarestyrelsens veterinærkontrolrapport ikke under 

biproduktforordningens område. 

 

Kopi af tilladelserne og veterinær kontrolrapport er vedlagt i bilag 2. 

Opbevaringen af animalske biprodukter, sker i en fryser, som ikke anvendes til andet end 

opbevaring af kategori 2- og 3-materiale til foder.  

 

Pladserne er ikke offentligt tilgængelige, og det er kun den ene af pladserne, der er synlig på 

afstand fra et offentligt tilgængeligt fugletårn. 

Pladsen ligger i et åbent terræn, hvor der er høje træer i nærheden, som rovfuglene kan 

sidde i. Pladsen er konstrueret af et træ, der er “vendt på hovedet”. Stammen stikker ned i 

jorden, og rodudløbene vender opad og bruges som liggeplads for kadavere. I rodudløbene 

er der skruet/banket oprette metalstænger i, så kadaveret kan holdes fast og ikke falder ned 

på jorden. 
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Billede 3 og 4. Fodringsplatforme i Lille Vildmose. På platformene til venstre ses rester at et vildsvin hænge ned. 

(Foto: Lundstrøm d.2/5-2018) 

10.2) Løvbakke dyrehave 

Herning kommune har i 2015 anlagt en kadaverplads, som er beliggende på et hede areal i 

Løvbakke dyrehave. Pladsen er offentlig tilgængelig og benyttes til blandt andet formidling 

for skoleklasser.  

Herning Kommune har ikke en decideret tilladelse til at have pladsen. De antager, at de ikke 

overtræder loven på baggrund af et svar på en forespørgsel om pladsens juridiske ret til at 

eksistere fra Veterinær Nord, der skriver: 

 

”Vildtlevende vilde dyr er ikke omfattet af lovgivningen omkring animalske  
biprodukter, og dermed heller ikke lovgivningen omkring opbevaring af døde 
dyr. Så såfremt der på rådnepladsen udelukkende planlægges at udlægge dyr 
som f.eks. harer, vilde fugle o.l. og ikke f.eks. landbrugsdyr, heste, 
trafikdræbte katte eller opdrættet vildt har jeg ingen indsigelser mod 

projektet” 
 

Det fremgår i en mail fra Louise Berg Hansen fra Herning Kommune. Mailen er vedlagt i bilag 

3. De døde dyr kommer fra en aftale, som kommunen har med Falck. Til kadaverpladsen er 

tilknyttet en tilsynsførende, som sørger for, at der er dyr på pladsen. 

På kadaverpladsen bliver lagt trafikdræbte dyr, som bliver tøjret til en pæl, så kadaveret ikke 

bliver slæbt væk af ræve.  
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Billede 5. Kadaver fra et dådyr bundet til en pæl i Løvbakke Dyrehave. (Foto: Lundstrøm d.30/4-2018) 

 

10.3) Opsamling 

Disse to eksempler viser forskellige måder at håndtere etablering af kadaverpladser. 

Fælles for disse to erfaringer er, at det bliver vurderet fra et veterinært synspunkt at 

vildtlevende, trafikdræbte dyr ikke er omfattet af Biproduktforordningen.  

Ligeledes bliver det vurderet i veterinærkontrolrapport fra Lille Vildmose, at nedlagt vildt, 

som er skudt, heller ikke er omfattet af Biproduktforordningens regler. 

 

Selvom opgaven omhandler anvendelsen af vildtlevende dyr og vildtlevende vildt på 

kadaverpladser i Danmark, så er følgende erfaringer fra Vordingborg Kommune og Spanien 

inddraget, for at vise Biproduktforordningens begrænsninger i forhold til husdyr og hvordan 

Biproduktforordningen bliver tolket i andet EU-medlemsland. 

 

10.4) Vordingborg Kommune  

Vordingborg Kommune har til naturplejeformål indkøbt får, som ikke efterfølgende skal 

slagtes eller avles på. Dyrene vil altså på den måde ikke indgå i avl eller slagtevarer, og vil i 

princippet aldrig komme til at forlade arealet hverken fysisk eller genetisk. Det ønskes 

derfor at dyrene kan blive liggende på arealet når de dør, så de kan indgå i det naturlige 

kredsløb. 



Side | 39  
 

Da dyrene har øremærker og er i CHR-registeret, så er der krav om, at de døde dyr bliver 

kørt til destruktion. I CHR-registeret er det ikke muligt at melde sit dyr dødt på et naturareal, 

dyret skal da flyttes ved CHR-nummeret til et destruktionsanlæg, så der er styr på hvor i 

processen dyret er (Hansen, L. K. Pers. Kom, 2018).  

Biproduktforordningen tager ikke højde for dyr i naturpleje, men behandler alle opdrættede 

dyr, som var de tiltænkt produktion eller avl.  

Det formålstjenlige ved at anvende større dyr som køer til kadaverpladser er, at kadaveret 

har større biomasse, bliver liggende længere og dermed på længere sigt kan gavne  

biodiversiteten.  

 

10.5) Spanske erfaringer 

Spanien er som et medlemsland i EU omfattet de samme forordninger vedrørende 

anvendelse og destruktion af animalske biprodukter. I Spanien findes flere foderstationer 

for gribbe og ørne, som hegnes jf. bestemmelser i Biproduktforordningen. Hegnene skal 

holde ådselædende pattedyr ude, såsom ræv og vildsvin, for at sikre at fodringen kommer 

de tilsigtede arter til gode. Samtidigt skal det sikre, at potentielle smittekilder ikke bliver 

flyttet for meget rundt (Moreno-Opo et al., 2012).  

Et spansk studie har haft som målsætning at give et bud på, hvordan man kan etablere 

kadaverpladser, der er forholdsvis mobile, har lave omkostninger til etablering og stadig 

tilgodeser biodiversitet og hæmmer smittespredning. Der er allerede etablerede 

foderstationer omgivet af et 2-meter højt hegn på faste pladser på op til 1 ha. Med mere 

mobile hegn, kan man variere placeringen af kadavere og forhåbentligt på den måde 

mindske de negative effekter, som stationære foderstationer kan give ådselædende fugle i 

adfærdsmønster og fødesøgning (Moreno-Opo et al., 2012). 

Undersøgelsen havde ikke præcist kendskab til bestandstætheden af ræve og vildsvin i de 

områder, som de anlagde forsøgene i, men det blev vurderet på et skøn ud fra habitat, 

resursetilgængelighed og jagtstatistikker (Moreno-Opo et al., 2012).  

De hegn, som gav det bedste resultat, bestod af samme materialer, men var i to forskellige 

højder, 90 cm og 170 cm og havde strømforsyning i form af solcelle. Området, der blev 

fodret på, var 75x75m og der blev lagt kadavere ud hver 14. dag (Moreno-Opo et al., 2012). 

For at virke bedst muligt bliver det anbefalet, at pladserne ikke er samme sted mere end to 

måneder, for da begynder ræve at finde vej ind. Efter de to måneder flyttes pladsen til et 
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andet sted, og på den måde kan man stimulere fødesøgningsmønsteret hos ådselædende 

fugle. Ligeledes skal hegnet vedligeholdes for at sikre optimal funktion. Det bliver ikke 

beskrevet om der skal ryddes op på pladserne, når hegnet flyttes efter to måneder. 

Undersøgelsen omfatter beregninger, der viser, at de mobile hegn kan etableres for 900 

euro (0,5 ha), hvorimod de stationære hegn koster omkring 9.000 euro (Moreno-Opo et al., 

2012). Priserne er ikke dokumenteret i rapporten og må antages at være variable.  

De mobile hegn kræver mere håndtering og vil måske på længere sigt ikke være en holdbar 

løsning, hvis ikke det bliver prioriteret driftsmæssigt. Da vil et stationært hegn være en 

mindre tilsynskrævende løsning, der dog stadig kræver vedligehold, men ikke på samme 

måde tilgodeser diversitet i flere mulige udlægningsområder.  

 

I Spanien bliver der ligeledes gennemført LIFE-projektet ”LIFE+ FEEDING SCAVENGERS”, for 

at forbedre forvaltningen af ådselædende fugle. Her er rød glente med på listen over fugle, 

der skal tilgodeses. Supplerende foderstationer og det at lade døde dyr ligge fra ekstensiv 

afgræsning, er nogle af metoderne, som projektet vil bruge for at fremme de tiltænkte arter 

(CBD HABITAT, 2018). 

 

10.6) Lyssky praksis 

Følgende afsnit har ingen referencer eller dokumenterbar kilder, hvilket betyder at afsnittet 

ikke vil blive berørt yderligere i opgaven.  

 

Under vores søgen efter viden om, hvad der er den gældende praksis i Danmark for 

håndteringen og udlægning af døde dyr, er vi stødt på flere projekter og aktioner, hvor folk 

udlægger døde dyr til naturlig nedbrydning, både på offentlige og private arealer.  

Vi har hver gang stødt på imødekommende henvendelser, og alle har været villig til at svare 

på spørgsmål omkring hvorfor de udlægger døde dyr. Svarene er stort set entydige: Folk ser 

ikke naturen som en losseplads for animalsk affald, men som en nem og logisk måde at 

skaffe sig af med et naturligt nedbrydeligt materiale, som ovenikøbet gavner det økosystem 

og det område, det bliver efterladt i, ved at udfylde et hul i økosystemet. 

Når det kommer til spørgsmål om det er lovligt, og om folk vil stå inde for deres påstand og 

medvirke i vores opgave med deres konkrete case, så er folk som regel afvisende.  

De svarer, at de er i tvivl om de bryder loven, selvom de mener, at de handler efter bedste 
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overbevisning og at det burde være lovligt. De vil ikke risikere at blive sanktioneret ved at 

medvirke med deres eksempel. 

Det er ikke vores indtryk at folk tilsigter at lyde uvidende på lovgivningsområdet, det er 

nemlig ikke lige til at opstøve information og Fødevarestyrelsens syn på sagen.  

 

10.7) Henvendelse til Fødevarestyrelsen 

Efter henvendelse til Fødevarestyrelsen, Veterinær Øst, omkring spørgsmål til anvendelse af 

animalske biprodukter, fik vi svaret, at de ikke kunne hjælpe os og hvis døde dyr eller dele 

deraf bliver indsamlet, så er de omfattet af regler om animalske biprodukter.  

Hvis døde, vilde dyr bliver liggende i naturen eller hvor de er kørt ned eller skudt, så er de 

ikke omfattet. 

Mailudvekslingen kan ses i bilagsmappen som bilag 4. 

 

10.8) Deldiskussion 

Med disse forskellige erfaringer kan det konstateres, at der er forskellige tolkninger fra 

myndighederne af, hvornår døde vilde dyr er omfattet af reglerne, og hvornår det kræver en 

tilladelse af anvende dem til kadaverpladser. I Lille Vildmose og Løvbakke Dyrehave 

anvendes forskellige modeller af kadaverpladser, henholdsvis med fodring på hævede 

platforme og fodring direkte på jorden. Fælles for dem begge er dog, at kadaverpladserne er 

inden for et større vildthegn, der gør det svært for større rovdyr at slæbe store dele af et 

kadaver ud af hegningen. 

Biproduktforordningen er heller ikke gearet til husdyr på naturarealer, hvor det primære 

formål er naturpleje og ikke kødproduktion eller avl. Så længe husdyr dør en naturlig død 

som følge af kælvning, brækket ben eller drukning, så burde det være muligt at lade dem 

ligge til naturlig nedbrydning. 

De spanske erfaringer viser ligeledes, at der inden for den samme lovgivning, er forskellig 

praksis i forskellige medlemslande. Spanien er længere fremme i forvaltningen af 

ådselædende dyr, og derfor bør der drages erfaringer derfra til Danmark. Den spanske 

undersøgelse viser ligeledes at hegnede kadaverpladser ikke behøves at være stationære 

pladser, men at pladserne med omtanke godt kan flyttes rundt og stadig være hegnet.  
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11) Diskussion  

Når man begynder at arbejde med lovgivning, så støder man hurtigt på spørgsmålet:  

”Hvordan skal det så tolkes?” 

Det vidner blot om, at det ofte er til diskussion, hvad lovgivningen egentlig omhandler. 

Forordningerne er skrevet i et meget generelt sprog, der giver mulighed for forskellige 

tolkninger. Det er derfor ugennemsigtigt, hvordan loven skal følges, da der hurtigt opstår 

tvivls- og basale definitionsspørgsmål, som kan afgøre om man handler efter loven eller ej.  

Ved at arbejde med dette emne, har vi gjort erfaringer med, hvordan der tolkes og 

behandles sager omkring Biproduktforordningen og Gennemførelsesforordningen.  

Selvom Gennemførelsesforordningen kommer med mere præcise bestemmelser for 

anvendelse af loven, så kan der stadig opstå tvivl om, hvad der egentlig er tilladt efter loven. 

Derfor kan det umiddelbart være usikkert, hvornår det er Gennemførelsesforordningens 

eller Biproduktforordningens bestemmelser, der gælder.  

Gennemførelsesforordningen nævner i artikel 13 ikke rovfugle eller vildtlevende dyr på 

listen, som kategori 2- og 3-materiale kan anvendes som foder til, mens der i 

Biproduktforordningens artikel 18 nævnes at rovfugle og vildtlevende dyr godt kan fodres 

med kategori 2- og 3-materiale. Gennemførelsesforordningen kan give tilladelse til at fodre 

bestemte rovfugle eller rovdyr med kategori 1-materiale.  

At der ikke er fastsat nærmere bestemmelser for kategori 2- og 3-materiale i 

Gennemførelsesforordningen kan skyldes, at Biproduktforordningens bestemmelser er 

anvendelige. De yderligere gennemførelsesbestemmelser omhandlende kategori 1-

materiale må være for at sikre sig, at netop denne kategori bliver anvendt korrekt i alle 

medlemslande. Det må derfor betyde, at der kan søges om tilladelse til at fodre rovfugle og 

vildtlevende dyr med kategori 2- og 3-materiale fra Biproduktforordningen. Tilladelse til at 

anvende kategori 1-materiale til fodring af rovfugle skal derimod komme fra 

Gennemførelsesforordningen. 

Gennemførelsesbestemmelserne kan anvendes som en rettesnor til, hvad en ansøgning bør 

indeholde, for at en tilladelse kan opnås. 

 

Hvornår grænsen skiller mellem vildtlevende dyr og vildtlevende vildt, må være en 

tolkningssag. Et rådyr nedlagt på jagt vil kunne betragtes som vildtlevende vildt, da det lever 
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op til kriterierne i forordningen for hygiejnebestemmelser. Et trafikdræbt rådyr vil derimod 

kunne betragtes som et vildtlevende dyr, da det ikke er nedlagt med henblik på konsum.  

Trafikdræbte dyr hører ikke under Biproduktforordningen, men hører under 

Affaldsdirektivet. 

Affald skal destrueres, men hvis indehaveren af affaldet kan redegøre for at affaldet kan 

udfylde en rolle i en nyttiggørelsesoperation på en måde, hvor det ikke får negative 

konsekvenser for hverken miljø eller menneskers sundhed, så kan det undlades at blive 

kategoriseret som affald. Det kræver at ”affaldet”/genstanden er almindeligt anvendt til 

specifikke formål og der er efterspørgsel på genstanden. Genstanden skal kunne bruges til 

formål, hvor der er behov for det. Genstanden skal også kunne bruges, hvor det i et bredt 

omfang er til gavn for miljøet. Der kan argumenteres for, at udlægning af trafikdræbte dyr 

på kadaverpladser vil have en positiv indflydelse på biodiversiteten, og at 

anvendelsesmuligheden på den måde gør nytte. 

Samtidig fremgår det, at bortskaffelse af animalske biprodukter fra jagt, i overensstemmelse 

med god jagtskik, kan bortskaffes i naturen. Det er kun påkrævet at vurdere, om dette vil 

have sundhedsmæssige implikationer for mennesker og dyr.  

Biproduktforordningen finder ikke anvendelse på hele dyr eller dele heraf, som ikke 

indsamles efter nedlæggelse efter god jagtskik. Om dyret eller dele af det skal blive liggende 

til naturligt henfald, er en vurderingssag for personen, som nedlægger dyret. Hvis det 

vurderes at være god jagtskik at lade dyret ligge til biodiversitetsformål, så er det lovligt 

efter Biproduktforordningen. 

De jagtetiske regler foreskriver at uanvendeligt vildt skal nedgraves eller destrueres af 

hensyn til jagtens omdømme (Jægerforbund, 2011). De jagtetiske regler ikke fastsat ved lov, 

men er blot vejledende for, hvordan den enkelte jæger bør opføre sig og er langt hen ad 

vejen fornuftige. Hvis god jagtskik bliver tolket af den kompetente myndighed som værende 

den, som Danmarks Jægerforbund har opstillet, så giver det ikke mulighed for at lade 

jægeren efterlade vildt eller dele heraf i naturen. Etik må dog være en vurdering for det 

enkelte menneskes synspunkt. Kan ”uanvendeligt” vildt ikke anvendes til 

biodiversitetsformål?  

Som jæger har man selvfølgelig et ansvar for at repræsentere jagten ordentligt, men det 

burde også være etisk forsvarligt, at lade døde dyr eller dele ligge til biodiversitetsformål, så 

længe det ikke ligger til gene for andre naturbrugere. 
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Jægere har i forvejen fokus på pleje af natur og vildtbestande, og at lade eksempelvis 

indvolde ligge i naturen, er en simpel og effektiv måde at gavne en bred skare af 

vildtlevende dyr, fra ådselbille til havørn. En stor udfordringen ved at lade vildt ligge til  

naturlig nedbrydning, er at hvis formålet og udførelsen ikke bliver formidlet korrekt for den 

almene befolkning, så vil det kunne skade jagtens og jægerens ry i stor stil. 

 

Ifølge hygiejnebestemmelserne skal vildtlevende storvildt hurtigst muligt have taget mave 

og tarmindhold ud. Hvis det sker, inden vildtet bliver transporteret væk fra 

nedlæggelsesstedet, så kan det jf. Biproduktforordningen efterlades i naturen. 

Hvis vildtet indsamles og efterfølgende opbrækkes i et slagtehus, så er vildtet omfattet af 

Biproduktforordningen og skal håndteres efter hvilken kategori af materiale, som det falder 

ind under. Det vil hovedsageligt være kategori 2- eller 3-materiale.  

 

Vores egne erfaringer viser dog, at meget vildt bliver opbrækket på nedlæggelsesstedet og 

indvolde og lignende bliver efterladt, måske dækket til af lidt kvas eller grene. Så det er en 

almindelig praksis at efterlade animalske biprodukter i naturen. Det viser også blot, at der er 

forskel på de skrevne og praktiske etiske regler. 

 

Selvom kadavere tilgodeser mange forskellige organismer og skaber variation i naturen, så 

skal tilladelser til at fodre med døde dyr udstedes med det formål at tilgodese en snæver 

gruppe af bestemte rovfugle eller rovdyr. I tilfældet med ønsket fra Naturstyrelsen 

Nordsjælland, vil det derfor give mening at søge om tilladelse til af fodre den røde glente. 

På den måde vil den røde glente blive anvendt som en ”flagskibsart”. Med flagskibsart skal 

forstås en art, som kan få et projekt til at lykkes, selvom arten ikke er den eneste art, der vil 

nyde godt af det bestemte tiltag.  

Selvom det er 13 år siden at forvaltningsplanen for rød glente blev lavet, så er der endnu 

ikke i Vildtforvaltningsrådet taget stilling til, om vinterfodring skal anvendes som et 

forvaltningstiltag. Etablering af kadaverpladser kan ses som et adaptivt tiltag, hvor der 

løbende vurderes pladsernes positive/negative effekt for rovfugle og biodiversitet.  

 

Efter skrivelser fra Fødevarestyrelsen bliver det klart, at der internt i Fødevarestyrelsen er 

forskellige tolkninger af loven, og at tilladelser til anlæggelse af kadaverpladser er blevet 
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givet på et meget forskelligt grundlag, se bilag 3 og 4. I betragtning af, at det er vanskeligt at 

forstå Biproduktforordningen og Gennemførelsesforordningen, så er det ikke underligt.  

Det virker som om, at tolkningen af forordningerne i Danmark er strammere, end hvad 

lovgivningen egentlig kan tillade.  

For at kunne forvalte lovgivningen må der være en ensartet fortolkning fra myndighedens 

side. Da forordningerne, og særligt Gennemførelsesforordningen, er blevet vedtaget i EU for 

at sikre, at alle medlemslande følger den samme lovgivning, så er det undringsværdigt at 

Danmark og Spanien kan have forskellige tolkninger og procedurer i forhold til at anvende 

lovgivningen. Spanien har ligeledes et EU projekt kørende ved navn ”LIFE+ FEEDING 

SCAVENGERS”, som arbejder for at etablere foderpladser ved at lade døde vildtlevende dyr 

og døde husdyr ligge i naturen til gavn for ådselædende fugle.  

12) Konklusion 
Der er definitionsforskel på vildtlevende vildt og vildtlevende dyr. Vildtlevende vildt er 

omfattet af Biproduktforordningen, men det er vildtlevende dyr ikke. 

Hvis et nedlagt stykke vildt, eller dele heraf, efter god jagtskik vurderes til ikke at blive 

anvendt til konsum på nedlæggelsesstedet, så kan det tolkes til at være i overensstemmelse 

med Biproduktforordningens bestemmelser. Det betyder at hvis man undlader at indsamle 

vildtet eller dele af det efter nedlæggelse, så er det lovligt. Som eksempel hvis man 

nedlægger et rådyr og opbrækker det på stedet, så må man godt lade indvolde ligge på 

stedet. Hvis man flytter rådyret til eksempelvis en jagtparade og gør opbrækningen efter 

paraden, så må indvoldene ikke køres ud i skoven. Så er indvoldene blevet indsamlet og skal 

destrueres efter Biproduktforordningens bestemmelser. 

Det kan dog konflikte med tolkningen af de jagtetiske regler, der er defineret af Danmarks 

Jægerforbund og Vildtforvaltningsrådet. 

Naturstyrelsen Nordsjællands ønske om at ligge dødt, vildtlevende vildt på en kadaverplads, 

kræver en tilladelse fra Biproduktforordningen eller Gennemførelsesforordningen, alt efter 

om de ønsker at anvende kategori 1-materiale eller kategori 2- og 3-materiale til fodring af 

rovfugle. 
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Tilladelse til fodring af rovfugle med kategori 1-materiale skal komme fra 

Gennemførelsesforordningens artikel 13 og tilladelse til fodring med kategori 2- og 3-

materiale skal komme fra Biproduktforordningens artikel 18. 

Trafikdræbte dyr er omfattet af Affaldsdirektivet, og skal derfor behandles som affald.  

Det er dog muligt at anvende affald steder, hvor det kan gøre nytte, og ikke har en negativ 

risiko for miljøet eller mennesker. På en kadaverplads bliver det anvendt til et nyttigt formål 

og udgør en mindre negativ risiko for mennesker.  

Lovstoffet, der omhandler døde dyr i naturen, kan være vanskelig at navigere i , og derfor 

støder man på forskellige tolkninger af loven, selv hos den kompetente myndighed, der har 

ansvar for administreringen. Selvom EU-forordningerne sørger for at alle medlemslande skal 

følge de samme regler, så bliver de samme regler tolket forskelligt af medlemslandene.  

Det kan vidne om selv samme forvirring over forordningernes regelsæt.  

Ådsler kan tilgodese biodiversiteten på en lang række områder, men ud fra lovgivningen og 

erfaringer med anlæggelse af kadaverpladser, kan der i Danmark kun gives tilladelse til at 

fodre rovfugle. Den røde glente bliver i Delopgave II brugt som ansøgningsbaggrund til at 

anlægge kadaverpladser. 

I følge den gældende praksis i Danmark skal kadaverpladser hegnes eller hæves fra jorden, 

så landlevende pattedyr ikke kan komme ind til kadaverne. I Løvbakke Dyrehave lå ådslet på 

jorden, men var i princippet hegnet, da det var i et dyrehegn. 

Praktisk skal animalske biprodukter opbevares og transporteres, så ingen andre end de folk, 

der arbejder med biprodukterne, kommer i kontakt med dem. Alt brugt materiel skal 

rengøres og desinficeres efter, at det har været i kontakt med de animalske biprodukter. 

 

13) Perspektivering 
Følgende påstand er vi stødt på, det er dog ikke muligt at dokumentere den: 

Den kompetente myndighed fortolker vildtlevende vildt under hegn som 

produktions/husdyr, selvom Forordningen for hygiejnebestemmelser definerer, at 

vildtlevende vildt under hegn, der lever på samme vilkår som vildt uden for hegn, stadig skal 
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kategoriseres som vildtlevende. Dette har betydning for, hvordan dyrene håndteres, efter 

de er døde. Det kan diskuteres, hvor stort hegnet skal være før vildtet er ”vildt” nok, men så 

længe at hegnsområdet overstiger vildtets naturlige homerange, så burde vildtet være 

”vildt” nok. 

Selvom vi i Danmark har haft fokus på mere og vildere natur med større græssere under så 

naturlige forhold som mulig, så halter fortolkningen af lovgivningen efter, når særligt husdyr 

dør på naturarealer. Hvis dyrenes primære formål er naturpleje og ikke skal slagtes, så bør 

de kunne lades ligge, når de dør.  

Det er dog ikke en mulighed i CHR-registeret, hvor dyrene skal ind- og afmeldes på 

destruktionsanlæg, før de er ude af systemet. Det er ikke nogen hemmelighed, at 

produktionsdyr hvert år dør på naturarealer, og enten bliver ladet ligge, eller først bliver 

fundet, når kadaveret er et afpillet skelet. Man burde overveje, om dyr til naturpleje kan 

håndteres anderledes i lovgivningen, også selvom de har øremærker. Veterinære 

sundhedsbestemmelser skal stadig overholdes, så syge dyr bliver fjernet. Der burde dog ikke 

være noget i vejen for at en ko, der dør af alderdom, drukner eller dør under kælvning kan 

lades ligge, for at tilgodese en større biologisk mangfoldighed. I Spanien, hvor samme 

lovgivning gælder, kan det lade sig gøre at udlægge døde dyr og endda af kategori 1-

materiale. Det virker som om man i Spanien har en bedre forståelse af døde dyr som en 

resurse til biodiversitet i stedet for en belastning af miljøet. Der bliver målrettet arbejdet 

med LIFE-projekter for at bevare de ådselædende fugle, bl.a. den røde glente.  

Det er dermed ikke ment, at Danmark skal kopiere den spanske model eller lade døde dyr 

ligge overalt, men en opfordring til at tolkningen af lovgivningen bliver taget til revision, så 

vi kan gavne den biodiversitet, vi er forpligtiget til at beskytte ifølge habitat- og 

fuglebeskyttelsesdirektivet (Miljøstyrelsen, 2018). 

Grundlæggende er fodring af rovfugle med animalske biprodukter på anlagte foderstationer 

ikke en naturnær handling, i forhold til at lade hele dyr eller dele heraf ligge hvor det er 

faldet. 

Det er dog en kontrolleret måde, hvor vi mennesker kan holde styr på hvilket materiale, der 

bliver lagt ud, og hvordan udviklingen sker med ådselædende dyr. 

Da ådsler er et flygtigt levested i naturen, så er anlagte kadaverpladser et oplagt sted at 

forske i nedbrydning af animalsk væv og kadaverets betydning i økosystemet. Derved kan 

naturforvaltere i Danmark få en øget viden omkring emnet, og vi kan i højere grad forvalte 
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vores natur evidensbaseret. Etablerede kadaverpladser vil også være et godt udgangspunkt 

med hensyn til at formidle ådslers rolle i naturen, og være med til at oplyse den almindelige 

naturbruger om, at døde dyr er en helt almindelig del af naturen. 

Sydeuropa har langt mere erfaring med forvaltning af kadaverpladser og ådselædende dyr 

inden for samme lovgivning, det vil derfor være et oplagt sted at hente mere inspiration til 

Danmark. Er Danmark ikke ved at være klar til igen at kunne erkende, at døden også er en 

del af livet? 

 

Den nytiltrådte miljøminister Jacob Ellemann-Jensen startede sin ministerkarriere ud med i 

sin tiltrædelsestale at sige:  

 

”... man vil se jeg sætter miljøet først, som det fremgår af rækkefølgen i navnet 
Miljø- og Fødevareministeriet. ” 
 

Det bliver spændende at se om døde dyr kan prioriteres i den danske natur med Jacob 

Ellemann-Jensen i spidsen. 
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af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte 
produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 

1774/2002. 
  
Gennemførelsesforordning: 
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 142/2011  
af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som 
ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt 
angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som 
omhandlet i samme direktiv. 
 
Forordning om særlige hygiejnebestemmelser: 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 853/2004 

af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer. 
 
Forordning om krav til foderstofhygiejne 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 183/2005 
af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne 
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Den gamle Biproduktforordningen: 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002  
af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er 
bestemt til konsum. 

 

Direktiver 

Fuglebeskyttelsesdirektivet 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/147/EF  
af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle. 

 
Affaldsdirektivet 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EF  
af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver. 
 
Habitatdirektivet 
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 

planter. 
 

Lovbekendtgørelse 

Naturbeskyttelsesloven: 

Lov om naturbeskyttelse,  
jf. lovbek. nr. 934 af 27. juni 2017. 

 
Skovloven: 
Lov om skove,  

jf. lovbek. nr. 122 af 26. januar 2017. 
 

 

Referencer til bilagsmappe 
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Tilladelser og kontrol rapport, Lille Vildmose.                                        Bilag 2 
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Forord  

Naturstyrelsen Nordsjælland vil gerne anlægge kadaverpladser i Store Hessemose, for at kunne 

udlægge døde dyr, som er omkommet i trafikken eller under jagter, og som ikke kan handles til en 

vildthandler. Naturstyrelsen Nordsjælland ønsker et udkast til, hvordan det kan lade sig gøre for at 

tilgodese den biologiske mangfoldighed på bedst mulige måde, uden at overtræde gældende 

lovgivning. Dette fremgår i et kondenseret interview men skovfoged Jens Bach.  

Det kondenserede interview fremgår i bilagsmappen, som bilag 1. Opgaven er tænkt som en 

brugervenlig manual og guide til Naturstyrelsen Nordsjælland, i forhold til at udlægge døde dyr i 

landskabet. Vi håber at andre grønne forvaltere kan finde inspiration i ansøgningseksemplerne, 

ved at bruge dele af dem som skabelon til at forme lignende ansøgninger og tiltag. 

 

Resumé 
Naturstyrelsen Nordsjælland efterspørger en praktisk plan til hvordan det er muligt at udlægge 

døde dyr, og dele af dyr, der ikke er bestemt til konsum på kadaverpladser. Dette er med henblik 

på at gavne rød glente og rødrygget tornskade, samt at kunne skaffe sig af med animalske 

biprodukter fra jagter og trafikdræbte dyr, uden at overtræde lovgivning. 

Denne manual giver læseren 5 placeringsbeskrivelser til, hvor det er fordelagtigt at placere 5 

kadaverpladser i området i og omkring Store Hessemose i Gribskov. Der belyses kort, hvilke 

tilladelser der skal til, for at en kadaverplads er lovlig. Samtidig vises et eksempel på, hvordan en 

ansøgning om tilladelse til at udlægge døde dyr på en kadaverplads til Fødevarestyrelsen kan se 

ud. Der er også et eksempel på hvordan en ansøgning om dispensation til at udlægge døde dyr på 

et naturareal, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven §3, kan se ud. Opgaven belyser hvilke 

krav til håndtering og samlecentraler, man skal være opmærksom på i arbejdet med animalske 

biprodukter som fodermateriale til rovfugle. Manualen er udarbejdet som et værktøj til 

Naturstyrelsen Nordsjælland.  
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Metode 

Placeringen af mulige kadaverpladser er valgt ud fra et afgrænset projektområde. Forslaget til 

området kom fra Naturstyrelsen Nordsjælland, som havde området omkring Store Hessemose i 

Gribskov i betragtning. Derefter blev der gjort en fysisk besigtigelse af området og udvalgt 5 

pladser for at kunne variere udlægning af ådsler, så rovfugle stadig kan have et naturligt 

fourageringsmønster. 

 

Ud fra viden opnået i Delopgave I er pladserne udvalgt efter en række kriterier.  

Pladserne har forskellig karakterer, den 4. er lagt i lysåben natur for at tilgodese den røde glentes 

fouragering, mens den 5. er lagt under kronedække og i tættere skov. Den 5. plads er taget med 

for at der i området er en tilgængelig kadaverplads, som er skjult, hvis der i perioder kommer 

højere publikumstryk. Der er i udvælgelsen af pladsernes placering også fokuseret på at vælge 

forskellige naturtyper, så der i fremtiden er mulighed for at kunne forske i, hvilke ådselædere, der 

foretrækker specifikke naturtyper. Det vil også være muligt at monitere på de forskellige arter, der 

vil indfinde sig på pladserne. Pladserne er udvalgt med hensyn til, at 4-hjulstrukne køretøjer eller 

traktorer kan komme frem via adgangsveje.  

Der er lagt vægt på, at pladserne ikke må være direkte synlige fra almindelige skovveje, men at 

publikum stadig kan opsøge pladserne, hvis de ønsker det. 

 

Der er til i illustration af placeringer af kadaverpladser og færdselsmuligheder i Store Hessemose 

benyttet skærmkort og ortofoto fra foråret 2017 hentet på www.kortforsyningen.dk. Kortene og 

ortofotoene er behandlet i open source-programmet Qgis.  

Bilagene er samlet i en selvstændig mappe, omtalt som ”bilagsmappen”. 

  

Manualen er lavet på baggrund af en forudgående rapport og indeholder gentagelser fra 

Delopgave I, da manualen er tænkt til at kunne stå alene som værktøj til Naturstyrelsen 

Nordsjælland (Lundstrøm, A. H og Sommer, A. K., 2018).   

http://www.kortforsyningen.dk/
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Præsentation af gældende jura 
 

Der vil i denne manual blive refereret til følgende forordninger, direktiver og lovbekendtgørelser. 

I både Biproduktforordningen og Gennemførelsesforordningen bliver der henvist til , at der skal 

søges tilladelser hos ”den kompetente myndighed”. Vi antager at det er Fødevarestyrelsen, der er 

den kompetente myndighed, da det er dem, der har udstedt tilladelserne til kadaverpladser i Lille 

Vildmose, som beskrevet i delopgave I. Kopi af tilladelse er vedlagt i bilag 2 i bilagsmappen.  

 

EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 1069/2009  
omhandler sundhedsbestemmelser vedrørende animalske biprodukter og afledte produkter, som 

ikke er egnede til konsum. 
Vil blive refereret og omtalt, som “Biproduktforordningen” 
 
EU Kommissionens forordningen nr. 142/2011  
omhandlende gennemførelsen af ovenstående forordningen. 

Vil blive refereret og omtalt, som “Gennemførelsesforordningen”. 
 
EU- Parlamentet og Rådets forordning nr. 853/2004  
om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer. 
Vil blive refereret og omtalt som ”Forordning for hygiejnebestemmelser”. 
 
EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 183/2005  

om krav til foderstofhygiejne 
Vil blive refereret og omtalt som ”Forordning om krav til foderstofhygiejne”. 

 
EU-Parlamentet og Rådets direktiv 2009/147/EF  

af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle 
Vil blive refereret og omtalt som ”Fuglebeskyttelsesdirektivet”  
 
Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017. 
Vil blive refereret og omtalt som ”Naturbeskyttelsesloven”  

 

Naturstyrelsen Nordsjælland ønsker   
 
Skovfoged Jens Bach fra Naturstyrelsen Nordsjælland ønsker sig en plan for, hvordan han kan 

udlægge animalske biprodukter fra jagter uden at overtræde gældende lovgivning, ved at have en 

eller flere godkendte kadaverpladser. Helt konkret ønsker han en vejledning til hvordan han kan 

ansøge om at anlægge pladser, og en plan for hvilke tilladelser fra myndighederne han skal søge, 
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for at lovligt kunne lade døde dyr ligge på Naturstyrelsens arealer. Planen skal derudover også 

tage højde for, hvor pladserne kan anlægges for bedst muligt at tilgodese den rødryggede 

tornskade og rød glente. Kadaverpladserne vil både kunne øge biodiversiteten og samtidig løse et 

praktisk problem, jf. det kondenserede interview i bilag 1, der fremgår af bilagsmappen. 

Praktiske krav 

For at der kan gives en tilladelses til udlægning at animalske biprodukter af kategori 2- og 3- 

materiale på en kadaverplads, skal driftslederen være klar over en række praktiske krav til anlæg, 

og håndtering af de døde dyr. Definition af kategori 2- og 3-materiale, se Delopgave I, side 14-15, 

under afsnittet, Kategorisering af animalske biprodukter. 

Protokol  

Der skal føres protokol med hvilke arter og anslået vægt af animalsk materiale, der indsamles og 

udlægges. Sted og dato for indsamling og udlægning skal også føres til protokollen.  

Det bliver beskrevet i tilladelse til udlægning af animalske biprodukter i Lille Vildmose, se bilag 2 i 

bilagsmappen. 

Samlecentral 

For at Fødevarestyrelsen kan udstede  en tilladelse til at udlægge animalske biprodukter af 

kategori 2- og 3-materiale, skal der være adgang til en samlecentral til indsamling og opbevaring af 

de døde dyr, inden de skal fragtes ud til kadaverpladsen.  

En samlecentral skal være registreret ved Fødevarestyrelsen og skal leve op til nogle specifikke 

krav (Gennemførelsesforordningen). 

Opsætningen og indretningen af samlecentralen skal forhindre at kategori 2-materiale ikke 

kommer i forbindelse med kategori 3-materiale. Grundig rengøring og desinficering i centralen skal 

kunne forgå nemt og enkelt, og gulvet skal være lagt på en sådan måde, at væsker kan bortledes. 

Der skal uden for centralen være et overdækket område til modtagelse og afsendelse af animalske 

biprodukter. Centralen skal være beskyttet mod skadedyr, og der skal være passende tilgængelige 

faciliteter til rengøring og desinficering af containere, beholdere og transportmidlers hjul ved 

centralen, til de køretøjer, der transporterer de animalske biprodukter. En samlecentral skal være 

udstyret med forhold så personale, der deltager i offentlig kontrol, har adgang til toiletter, 
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omklædningsrum og håndvask (Forordning om krav til foderstofhygiejne), 

(Gennemførelsesforordningen). 

Transport 

Når de døde dyr eller dele heraf, der er blevet bestemt til at være kategori 2- og 3-materiale, skal 

fragtes, skal al fragt af materialet til og fra samlecentralen forgå i lækagesikre containere, 

køretøjer eller en form for ny tæt plomberet emballage. Det kunne eksempelvis være i form af en 

fodertønde, med et spændebånd, der kan lukke tønden tæt. Efter emballagen har været i kontakt 

med materialet, er det ikke længere muligt at benytte emballagen til transport af materiale, der er 

bestemt til konsum, medmindre der gives en tilladelse til det fra Fødevarestyrelsen 

(Gennemførelsesforordningen). 

Under opbevaring og transport af materialet skal de personer, der er bestemt til at håndtere 

materialet, sørge for:  

- At der ikke er andre dyr eller mennesker, der kommer i kontakt med materialet eller 

emballagen, før det er udlagt, og emballagen er grundigt rengjort 

(Gennemførelsesforordningen). 

Emballagen 

Der bør i håndteringen at materialet udtænkes et mærkningssystem til den emballage, som 

materialet transporteres i, så der aldrig er tvivl om, at materialet er kategori 2 eller 3 og at 

materialet ikke er til konsum. (Gennemførelsesforordningen).  

Der skal under transport af materialet altid være en følgeseddel, der kan gøre rede for, hvor de 

animalske biprodukter stammer fra. Eksempel på en følgeseddel, er vedlagt i bilagsmappen som 

bilag 6. 

Placering  
Der er nøje udvalgt 5 kadaverpladser inden for et område omkring Store Hessemose i Gribskov. 

Området tager udgangspunkt i et areal, der er udpeget til græsningsskov i Naturstyrelsens 

driftsplan (Naturstyrelsen, 2014). 

Vi har i maj 2018 foretaget en feltbesigtigelse af området og registreret, at arealet er en blanding 

af naturtyperne løv- og nåleskov, mose, græsningsenge, kulturetableringer, små søer og 
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græsarealer, som holdes åbne ved slåning. Der er i området grusveje, stier og kørespor fra skov- og 

landbrugsmaskiner. 

Nedenunder er det udpegede område til græsningsskov i Gribskov indtegnet med rødt.  

De sorte streger på området illustrerer de større skovveje i området. Området er ca. 285 ha.  

 

 Kort 1. Projektområde i Gribskov. Ortofoto fra 2017. 

 

De 5 områder til kadaverpladser er udvalgt ud fra kriterierne:  

 Pladserne skal placeres i områder, hvor fuglene rød glente og rødrygget tornskade naturligt 

vil jage og fouragere. Pladsen skal derfor være placeret i lysåbne områder eller beliggende 

nært ved (Krausing and Nielsen, 2005).  

 Pladserne skal placeres på en måde, så de er tilgængelige for et firehjulstrukket køretøj 

eller traktor.  

 Pladserne skal placeres på steder med lavere publikums aktivitet (mindst 100 meter fra 

større skovvej). 

 Pladserne skal placeres steder, hvor de ikke skæmmer i landskabet og i bedst mulig omfang 

ikke ser skæmmende ud for skovgæsten.  

 I det omfang det er muligt, skal pladsernes placering ligge i forskellige naturtyper, så der 

ved arts monitering er mulighed for i fremtiden at forske i, hvilke ådselædere der 

foretrækker specifikke naturtyper. 
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Der er valgt to modeller for kadaverpladser på de 5 lokaliteter i området. 

Den ene model er vist på billedet nedenunder og består af to træer med skiverødder.  

Trækronen er savet af i passende højde, så der kun er stamme og rod tilbage.  

Derefter er stammen nedgravet i jorden, så roden stikker op. På den måde danner skiveroden en 

platform, hvor der kan aflægges kadavere uden for rækkevidde af større prædatorer, som 

fodringen ikke tilsigter. Eksempel er vist på billede 1. 

 
Billede 1. Eksempel på foderstation til fodring af rovfugle. Foto fra Høstemark Skov i Lille Vildmose d. 1/5-2018 af Alexander Hede 

Lundstrøm 

Den anden model kræver at et større areal hegnes med et finmasket hegn, der holder minimum 

1,3 meter i højden, og er gravet ned i 0,4 meters dybde, for at forhindre undergravning af ræve. 

Dette er vores vurdering af, hvad der skal til for at udelukke ræv og grævling fra et areal. Vi mener 

også, at længere stræk over vand vil kunne udelukke landlevende prædatorer fra et areal. Det vil 

ud fra vores synspunkt betyde, at kadaverpladser, der anlægges på de danske rævefri øer, vil 

kunne etableres uden, at opsætning af hegn er en nødvendighed.  
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5 forslag til kadaverpladser 

Følgende afsnit vil gennemgå de 5 pladsers placering, udformning og adgangsveje. 
 

 
Kort 2. Kortet viser målestok, indtegnet projekt området, veje og placeringer af tiltænkte kadaverpladser. Ortofoto fra 2017. 

 

På ortofotoet er placeringen af pladserne vist med signatur og nummer. Den røde ring med grøn 

midte viser de hævede kadaverpladser. De blå områder viser de pladser, hvor kadaverne skal ligge 

på jorden i området. De brune stiplede linjer viser større grusveje. De blå stiplede linjer viser 

kørespor, der fører hen til kadaverpladserne.  
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De kommende 5 beskrivelser referer alle til nummereringen på kort 2 og kortene til højre for selve 

beskrivelsen. Følgende 5 figurer illustrerer udformning at kadaverpladsen og et kørespor fra 

offentlig vej.  

 

Kadaverplads nr. 1  

Pladsen er placeret i et engområde, som i 

øjeblikket bliver holdt lysåbent med årlig 

slåning. Det blå-markerede område viser det 

areal, som skal hegnes og anvendes til 

udlægning af animalsk materiale.  

Den kommende hegnslinje vil rumme et areal 

på ca. 0,35 ha. Hegnet skal konstrueres på en 

måde, så det fortsat er muligt at slå arealet, så 

tilgroning ikke forekommer. Kadaverpladsen 

ligger skjult i terrænet, og kan ikke ses fra større skovvej. Længden fra kadaverpladsen til større 

skovvej er ca. 175 meter. Pladsen er placeret i et område, der er beskyttet af 

naturbeskyttelsesloven §3 (Miljøgis, 2018). 

 

Kadaverplads nr. 2  

Pladsen er placeret i et område, der har 

karakter af tilgroet mose, sporadisk domineret 

af buskvegetation og bjerg-rørhvene 

(konstateret ved en besigtigelse af arealet i 

maj 2018). De røde cirkler med grøn midte 

markerer placeringer at to træer, der er vendt 

på hovedet for at danne en hævet 

kadaverplads. Køresporet ned til pladsen kan 

på våde årstider være oversvømmet. Kadaverpladsen ligger skjult i terrænet fra større skovvej, 

længden til vejen er ca. 180 meter.  

 

 

Kort 3. Viser kadaverplads nr. 1 

Kort 4. Viser kadaverplads nr. 2 
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Kadaverplads nr. 3  
Pladsen er placeret i en kulturbeplantning, der 

endnu ikke har dannet fuldt kronedække.  

Det vil være nødvendigt at fjerne dele af det 

nuværende kulturhegn. Det blå-markerede 

område viser det areal, som skal hegnes og 

anvendes til udlægning af animalsk materiale. 

Den kommende hegnslinje vil rumme et areal 

på ca. 0,33 ha. Kadaverpladsen er skjult i 

terrænet fra større skovvej. Længden til vejen er ca. 130 meter. 

 

Kadaver plads nr. 4  

Pladsen er placeret i et skovområde, hvor 

skovbunden holdes åben ved afgræsning af 

heste. Det vil blive nødvendigt at flytte dele af 

hestehegnet for at etablere det rævesikre 

hegn omkring kadaverpladsen.  

Det blå-markerede område viser det areal, 

som skal hegnes og anvendes til udlægning at 

animalsk materiale. Den kommende hegnslinje 

vil rumme et areal på ca. 0,46 ha. 

Kadaverpladsen er skjult i terrænet fra større 

skovveje. Længden til vejen er kun ca. 82 meter, men da pladsen ligger under lukket kronedække 

og er fuldstændig skjult fra vejen vurderes det, at pladsen stadig er attraktiv.  

 

Kort 5. Viser kadaverplads nr. 3 

Kort 6. Viser kadaverplads nr. 4 
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Kadaver plads nr. 5  

Pladsen er placeret på et afdriftsareal, der 

efterfølgende er blevet knust og nu domineres 

af græs.  

Den røde cirkel med grøn midte markerer 

placeringer af to træer, der er vendt på 

hovedet, for at danne en hævet kadaverplads.  

Kadaverpladsen er skjult i terrænet fra større 

skovvej. Længden til vejen er ca. 175 meter. 

 

Ansøgninger 
 
Hvis man vil anlægge en kadaverplads, hvor man udlægger hele eller dele af vildtlevende vildt fra 

jagter på Naturstyrelsens arealer, skal der foreligge en tilladelse fra Fødevarestyrelsen, hvori der 

gives lov til at udlægge animalske biprodukter af kategori 2- og 3- materiale. Der skal vurderes, at 

materialet ikke udgør nogen sundhedsmæssig fare for mennesker og dyr, jf. artikel 18 

(Biproduktforordningen).  

 

Hvis arealet, hvor det ønskes at udlægge animalske biprodukter, er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens §3, skal der for arealet også søges en dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens §3 fra den ansvarshavende kommune, jf. §3 og §65 

(Naturbeskyttelsesloven). Kadaverpladsen vil være en tilstandsændring, da udlæggelse af døde dyr 

gentagende gange på et areal vil tilføre betydelige mængder af næringsstoffer som fosfor, 

natrium, nitrogen og øge pH-værdien i jorden under de dyr, der nedbrydes. (Singh et al., 2018)  

 

En tilstandsændring vil på samme måde også nødvendiggøre en dispensation fra skovlovens §28, 

hvis kadaverpladsen ligger inden for et område, der er beskyttet af skovlovens §28, jf. §28 

(Skovloven). Denne skal udstedes at Miljøstyrelsen. Ingen af de pladser, vi har fundet attraktive, er 

indbefattet at Skovlovens §28. Derfor er der i denne manual ikke medtaget et eksempel på en 

dispensationsansøgning fra denne lovgivning. 

Kort 7. Viser kadaverplads nr. 5 
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Ansøgning om anlæggelse af kadaverplads 
Eksempel på ansøgning om lov til at udlægge animalske biprodukter af kategori 2- og 3-materiale. 

På side 16 og 17 i denne opgave er et forslag til, hvordan en ansøgning til Fødevarestyrelsen om 

lov til at udlægge døde dyr på Naturstyrelsens arealer kan se ud. Det har ikke været muligt for os 

at komme i besiddelse af nogle tidligere eksempler på ansøgningsmateriale eller skabeloner, som 

vi kunne bruge som rettesnor i udarbejdelsen af denne opgave. Derfor har vi ladet os inspirere af 

de ansøgningsformularer, der er udarbejdet til at ansøge om anvendelse at animalske biprodukter 

til forskning og til andre særlige formål ved Fødevarestyrelsen. Ansøgningsskemaerne, der 

sammen med tilladelser til at fodre på anlagte kadaverpladser i Lille Vildmose, har været brugt til 

inspiration, fremgår i bilagsmappen, som bilag 5, og tilladelserne til fodring i Lille Vildmose 

fremgår i bilagsmappen, som bilag 2.  

Gribskov er udpeget som Natura 2000-område bl.a. på baggrund af områdets udpegning som 

fuglebeskyttelsesområde. Rød glente (Milvus milvus) og rødrygget tornskade (Lanius collurio) er 

begge en del af udpegningsgrundlaget, hvilket betyder, at der i Gribskov skal sikres eller 

genoprettes en gunstig bevaringsstatus af bl.a. disse arter (Skov og Naturstyrelsen, 2015). 

Selvom ådsler vil gavne en lang række dyr, kan der kun gives tilladelse til af fodre en veldefineret 

liste af rovdyr og rovfugle (Gennemførelsesforordningen).  

Derfor kan rovfuglene bruges som en slags ”flagskibsarter”, der giver mulighed for at tilgodese 

mange andre vildtlevende dyr, insekter og planter. Der kan derfor kun søges om tilladelse til at 

anlægge en kadaverplads for rød glente, da den rødryggede tornskade ikke figurerer på denne 

liste.  

 

Forslaget tager udgangspunkt i plads nr. 1 af de 5 allerede beskrevne pladser. Bilag i ansøgningen 

med henvisning til placeringer på kort, kommer umildbart efter ansøgningen og fremgår ikke i 

bilagsmappen.  

For kadaverpladser, der anlægges som platform og uden hegn, kan afsnittet ”Anlæggelse af 

foderplads” i det kommende ansøgningsforslag udskiftes med: 

 

”I det vedlagte kortbilag er skitseret den ønskede placering af fodringsplatformen. 

Fodringsplatformen skal anlægges, så den kun er tilgængelig for den tiltænkte art, jf. bilag VI 
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kapitel ll, afsnit 2, litra f, nr. i) i ”Gennemførelsesforordningen”.  

Det skal sikres, at ræv eller grævling ikke kan komme til foderstationen.  

Udelukkelse af disse arter kan ske ved at hæve platformene mindst 1,5 meter over terræn, og der 

skal i platformen bores oprette metalstænger, der kan holde på fodringsmaterialet, så det ikke 

falder ned på jorden.” 
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Ansøgning til Fødevarestyrelsen, om 
tilladelse til fodring af rød glente, Milvus 
milvus, med kategori 2- og 3-materiale i 
Store Hessemose, Gribskov. 
Virksomhedens basisoplysninger 

Virksomhedens navn  
Adresse  
Postnr.  

By  

Telefonnr.  

Mobilnr.  
E-mail:  

  
Kontakt/ansvarlig person  

Navn  

Telefonnr.  
Mobilnr.  

E-mail  
 

Formål 
Formålet med at anlægge foderstationen er at sikre levevilkår og gunstig bevaringsstatus for rød 
glente i fuglebeskyttelsesområde F108 og Natura 2000-område nr. 133.  
Glentens primære fødekilde er ådsler og denne fødetype findes i mindre grad i det danske 
landskab, hvorfor det vurderes, at fodring vil kunne hjælpe arten i en overgangsperiode på 5 år 
med mulighed for forlængelse, efter periodens udløben. 
Efter gældende veterinære regler skal døde vildtlevende dyr, dødt vildtlevende vildt og animalske 
biprodukter efter indsamling sendes til destruktion1. Det gælder både for opdrættede dyr og 
vildtlevende dyr, efter de er blevet indsamlet. Om vinteren trækker de røde glenter til Sydeuropa, 
hvor der er stor risiko for at de enten bliver forgiftet eller nedlagt ved ulovlig jagt. 
Anlagte foderstationer vil give den røde glente bedre overvintringsmuligheder i Danmark, så man 
kan undgå den negative effekt af forfølgelse i Sydeuropa.

                                                             
1 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter,  som ikke er bestemt til 
konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for 

veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv.  
2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for 
animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 
3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for 

animalske fødevarer. 
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Der søges om tilladelse i følgende, gældende lovgivning: 
 

Indenfor artens bevaringsområde kan der søges tilladelse til at anlægge foderstationer jf. bilag VI 
kapitel ll, afsnit 2, litra a, nr. iii) i ”Gennemførelsesforordningen”1. 
 
På baggrund af ”Biproduktforordningen”2 søges der tilladelse jf. artikel 18. 
 

Artikel 18 nævner, at der kan gives tilladelse til at fodre rovfugle med animalske biprodukter af 
kategori 2- og 3-materiale, så længe dyrene ikke er aflivet med mistanke om sygdom. 
På foderstationerne skal de animalske biprodukter komme fra nedlagt vildtlevende vildt fra jagter 
afholdt på Naturstyrelsen Nordsjællands arealer.  
Kategori 2-materialet vil være animalske biprodukter fra vildtet, som ikke er bestemt til konsum, 

så som hoveder, ben og indre organer. 
Kategori 3-materiale er hele kroppe eller dele af vildtet, som er egnet til konsum, men af 

kommercielle årsager ikke bliver anvendt, eller bliver erklæret uegnede til konsum uden at vise 
tegn på sygdom. 
De animalske biprodukter vil blive udlagt på kadaverpladsen i størst omfang direkte efter 
jagtafholdelse. For at holde fodringen vedlige efter jagtsæsonen, vil der være brug for at opbevare 
de animalske biprodukter i et særligt køleelement, som kun opbevarer animalske biprodukter til 

fodring. Trafikdræbt vildt vil også blive anvendt til fodringen. 
 
De animalske biprodukter vil blive opbevaret og transporteret efter forskrifterne i bilag VI, kapitel 
ll, afsnit 1 og 2 og bilag VIII, kapitel I, afsnit 1 i ”Gennemførelsesforordningen”1 og jf. artikel 4, stk. 
1 ”Biproduktforordningen”2.  

For at veterinære sundhedsbestemmelser bliver overholdt, vil det nedlagte vildt blive vurderet af 
en uddannet person jf. bilag III, afsnit IV, kapitel I og kapitel II i ”Forordning for 

hygiejnebestemmelser”3. For foderpladsen vil der blive udarbejdet en fortegnelse over dato for 
anvendelse og mængden af anvendt materiale. 

 

Anlæggelse af foderpladsen 
I det vedlagte kortbilag er skitseret en ønsket placering, og hvilket omfang pladsen har.  
Jf. bilag VI kapitel ll, afsnit 2, litra f, nr. i), i ”Gennemførelsesforordningen”1 skal foderpladsen 
anlægges, så den kun er tilgængelig for den tiltænkte art.  
Det skal sikres at ræv (Vulpes vulpes) eller grævling (Meles meles) ikke kan komme til 
foderstationen. Udelukkelse af disse arter vil kunne ske ved et masket hegn i mindst 1,3 meters 
højde. Hegnet vil skulle graves ned i 0,4 meters dybde, for at sikre at undergravning ikke sker. 
Fodringsområdet vil være på omkring 0,5 ha. Se bilag 1. 

                                                             
1 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til 

konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for 
veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv.  
2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for 
animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/20023 

3EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for 
animalske fødevarer. 
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Bilag 1 

 
__ = Areal der søges om at hegne for at leve op til udlægning at kategori 2- og 3 materiale. 

 

 
__ = Omrids af areal, der ønskes at hegne for at leve op til krav for udlægning at kategori 2- og 3-materiale. 

__ = Tilgængelig vej.
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Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3 

Eksempel på ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3 til at lave en 

tilstandsændring ved udlægning at døde dyr. 
 
De kommende 2 sider er et forslag til en ansøgning om lov til dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven §3, til at lave en tilstandsændring ved udlægning at døde dyr. 

Følgende ansøgning har vi udarbejdet ud fra erfaringer fra tidligere dispensationsansøgninger, 

som vi har arbejdet med i vores erhvervspraktik. Derudover er der modtaget skriftlig vejledning fra 

biolog Christina Larsson fra Gribskov Kommune og biolog Anders Horsten fra Mariagerfjord 

Kommune, der begge arbejder med §3-natur. Begge er sagsbehandlere på ansøgning om 

dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3, for at sikre kvaliteten af ansøgningen. 

Forslaget tager udgangspunkt i den udarbejdede plan til placering af de 2 ud af 5 pladser, hvor det 

vil være nødvendigt at have en dispensation for at kunne udlægge døde dyr. 

Bilagene og bilagshenvisningerne i ansøgningerne er en del af ansøgningsmaterialet og henviser 

ikke til bilagene i bilagsmappen. 
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Gribskov Kommune   
Miljø og Natur  
Rådhusvej 3 
3200 Helsinge  

Gribskov d. 14-06-2018 
 
 

Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 i forbindelse med 
anlæggelse af kadaverpladser i Store Hessemose i Gribskov. 
 
 
Hermed søges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til anlæggelse af 2 kadaverpladser 
på matrikel 1a, Ndr. Gribskov, Esbønderup. Den ønskede placering fremgår af vedlagte bilag 2 og 3. 
 
Området Store Hessemose er i driftsplanen for Gribskov udpeget som græsningsskov, og 
Naturstyrelsen har iværksat flere projekter, der har til formål at højne biodiversiteten i området.  
Et af dem er at anlægge 5 kadaverpladser i Store Hessemosen for at tilgodese rød glente og 
forhåbentlig også rødrygget tornskade (begge arterne er på udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-område 133 – Grib Skov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov).  
To af de ønskede anlagte kadaverpladser ligger i områder, der er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 med naturtyperne mose, eng, jf. Miljøportalen. 
 
Placeringen af pladserne er nøje udvalgt, ud fra følgende kriterier:  

 Pladserne skal placeres i områder hvor fuglene rødglente og rødrygget tornskade naturligt 
vil jage og fouragere.  

 Pladserne skal placeres på en måde, så de er tilgængelige for et firehjulstrukket køretøj eller 
traktor.  

 Pladserne skal placeres steder med lavere publikums, aktivitet (mindst 100 meter fra større 
skovvej). 

 Pladserne skal placeres steder hvor de ikke skæmmer i landskabet og i bedst mulig omfang 
ikke ser skæmmende ud for skovgæsten.  

 I det omfang det er muligt, skal pladsernes placering ligge i differentierede naturtyper, så 
der ved artsmonitering er mulighed for i fremtiden at forske i, hvilke ådselædere, der 
foretrækker specifikke naturtyper. 

 
Dispensationen skal give tilladelse til:  

- At der på pladserne udlægges kategori 2- og 3-materiale (refererer til beskrivelse i EU-
Parlamentet og Rådets forordning nr. 1069/2009 omhandler sundhedsbestemmelser 
vedrørende animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er egnede til konsum Jf. 
artikel 7, 8 og 9) i form af hele dyr eller dele af fra reguleringsjagter i de nordsjællandske 
statsskove og opsamlede dyr, der er trafikdræbt på de veje og jernbaner, der går igennem de 
nordsjællandske statsskove.  
 

- Der søges om en tilladelse, der giver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 fra 
perioden oktober 2018 til oktober 2023, hvor kadaverpladsernes effekt for arterne vil blive 
taget til revidering. 
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- At etablere de nødvendige foranstaltninger på området så kadaverpladserne lever op til 
reglerne i EU- kommissionens forordning nr. 142/2011, Bilag VI, kapitel II, afsnit 2, litra f. 
Forordningen siger, at dyr, som pladsens formål ikke er at fodre, ikke må have adgang til 
kadaverpladsen.  

 
Ovenstående imødekommes ved at indhegne den ene af pladserne med et hegn, der primært får til 
formål at udelukke ræves muligheder for at fouragere og flytte rundt med døde dyr på pladsen. Det 
vil i denne model være nødvendigt at nedgrave hegnet i 40 centimeters vertikal dybde.   
Ved den anden plads er det tiltænkt at hæve pladsen op i luften mindst 1,5 m over jorden, i form af 
en stamme med skiverod, der er vendt på hovedet, eksempel vist på billedet på bilag 1. 
 
De planlagte placeringer af de 2 kadaverpladser, som ligger inden for naturbeskyttelsesloven §3 er 
vist på bilag 2.  
 
Ved en feltbesigtigelse af arealerne i maj 2018 vurderes det, at arealerne ikke rummer et plante- og 
urte-samfund, der vil blive væsentligt påvirket af tilstandsændringen. 
 
Det er ikke muligt at flytte placeringen af pladsen, da tilladelsen til fodringen med animalske 
biprodukter af kategori 2- og 3-materiale gives af Fødevarestyrelsen til at forbedre leveforhold for 
rød glente. Denne art foretrækker at fouragere på lysåbne arealer, og alle lysåbne arealer i 
nærområdet er beskyttet af naturbeskyttelsesloven §3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Navn: 
Skovfoged  
Naturstyrelsen Nordsjælland  
Gillelejevej 2A 
3230, Græsted 
Tlf.:  
Mail:  
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Bilag 1 

 
Eksempel på foderstation til fodring af rovfugle. Foto fra Høstemark Skov i Lille Vildmose d. 1/5-2018 af Alexander Hede Lundstrøm 
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Bilag 2 

 
__ = Areal der søges om at hegnet for at leve op til udlægning at kategori 2- og 3-materiale. 

 

 
__ = Omrids af areal der søges om at hegne for at kunne leve op til krav for udlægning at kategori 2- og 3-materiale. 

__ = Tilgængelig vej. 
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Bilag 3 

 
   = Placering der søges om at anlægge en hævet kadaverplads til udlægning at kategori 2- og 3-materiale. 

 

 
   = Placering der søges om at anlægge hævet kadaverplads til udlægning at kategori 2- og 3-materiale. 

__   = Tilgængelig vej 
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K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING 



Bilag 1 Kondenseret interview med Jens Bach 

Kondenseret interview med Jens Bach 

(Skovfoged ved Naturstyrelsen Nordsjælland) 
 

Vi har brug for en praktisk tilgang. 

Naturstyrelsen Nordsjælland har en skuffeplan liggende med planer på et stort indhegnet område 

”Rewilding område”, planerne tager udgangspunkt i området Store Hessemose liggende i Gribskov. 

Det er endnu ikke bestemt, hvilke dyr hegnet skal hegne inde, det bestemmes først efter, at den ønskede 

mekaniske påvirkning er defineret. Området i Store Hessemosen er i driftsplanen for Gribskov i dag udlagt 

som areal, der skal drives som græsningsskov. Der er i dag etableret et mindre to trådet hegn på dele af 

arealet. 

Jens Bach hørte på en eksklusion, med Steffen Bengtsson, i Jylland, at observationer af den rødrygget 
tornskade var steget, siden de på en ejendom var begyndt at udlægge døde dyr til naturlig nedbrydning. 
Den rødryggede tornskade er en art, som lige er begyndt at stabilisere sig i Gribskov området, men det sker 
først efter at arten har været i tilbagegang i flere år. Hvilket enheden har fået meget kritik for, idet arten er 
en del af udpegningsgrundlaget for natura 2000 området (jf. side 10 i Natura 2000-plan 2016-2021 
Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov Natura 2000-område nr. 133 Fuglebeskyttelsesområde F108, 
Habitatområde H117, Habitatområde H190). 
 

Naturstyrelsen Nordsjælland er derfor forpligtiget til at lave forbedrende tiltag herfor.  

Det har de blandt andet også forsøgt på ved at plante nogle tornede buske i Store Hessemose. 

Det et nu blevet yderligere aktuelt, da enheden for første gang i år (jagtsæsonen 2017-2018) er begyndt at 

afholde betalingsjagter på dele af de nordsjællandske statsarealer. Det har betydet, at vildtet er langt 

dårligere skudt end før, hvilket igen betyder, at enheden efter hver jagt står tilbage med vildtkroppe, som 

de ikke kan sælge til vildthandleren, og heller ikke kan forære til de ansatte, da der er frygt for at komme i 

problemer, da det er enheden selv, som skal erklære kødet uegnet til salg. 

Så i princippet skal det helst destrueres (note: Destrueres = Tilintetgøres = Ødelægges fuldstændig = 

Omfatter alle dele og elementer som høre til gøres ubrugelig eller værdiløse). 

Jens Bach ønsker sig en plan for, hvordan han kan udlægge de animalske biprodukter fuldstændigt formelt, 

ved at have 5 pladser der er givet tilladelse til. 

Han ønsker sig en vejledning til, hvordan han kan ansøge om at anlægge pladserne og en plan for, hvilke 

myndigheder han skal søge. 

Endelig ønsker han sig en plan for, hvor pladserne kan anlægges, for at de kan udgøre det bedst mulige 

tiltag for den rødrygget tornskade. 

Hvis pladsen skal være formel, og hvis styrelsen skal begynde at reklamere med udlægningen, er det en 

nødvendighed, at der leves op til alle de juridiske regler. 

Ideelt set er det for at øge biodiversiteten og sammen tidligt løse et praktisk problem. 

Der skal tænkes en forsyning med i planerne - måske med en stor fryser. 



Helt konkret ønsker han sig at kunne legalisere at smide døde dyr på naturstyrelsens arealer. 

 

Trafik 

Dyrebeskyttelse betaler Falk A/S for at opsamle dyr langs vejene og for at få dem destrueret. Dette betyder, 

at Naturstyrelsen ikke selv samler dyrene op langs vejene igennem Gribskov, men kun langs Gribskov 

banen. Det er en bestemt mand, der tager sig af det ved Gribskov banen. 

Ham der samler døde dyr langs Gribskov jernbanen heder Claus. 

 

Forslag til relevante tilgange til projektet  

Interessent analyse 

Funktions strategi 

Hvem vil vi rette information til, og med hvilke medier ønsker vi at nå dem 

Det skal poppe op på NST´s hjemmeside, og i lokal aviser specielt i etableringsfasen. 

Der ønskes en redegørelse for, om en kadaver plads kan være med til at udbrede og sprede mængden af 

dyreparasitter. 



Bilag 2 Tilladelser og kontrol rapport fra Lille Vildmose 

B. 2,1 Tilladelse til fodring af kongeørn I Lille Vildmose, 2009 til 2010 

 



 



B. 2,2 Tilladelse til fodring af rovfugle I Lille Vildmose 2004 til 2009 

 



B. 2,3 Tilladelse til fodring af rovfugle I Lille Vildmose 2013 til 2018 

 



 



B. 2,4 Tilladelse til fodring af rovfugle I Lille Vildmose 2013 til 2018 

 



Bilag 3 Mail korrespondance med Herning Kommune 

 

 



 

 



Bilag 4 Mail korrespondance med Veterinær Øst (Miljø- og Fødevareministeriet) 

 

 



 



Bilag 5 Ansøgningsformularer fra Miljø- og Fødevareministeriet 

B. 5,1 Blanket til ansøgning om anvendelse af animalske biprodukter 



B. 5,1 Blanket til ansøgning om anvendelse af animalske biprodukter 

 



 

 

 



 



Bilag 6 Handelsdokument til ledsagelse af animalske biprodukter (Miljø- og 

Fødevareministeriet) 

 


