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Afbrænding af nonfood-korn i mindre fyringsanlæg
Det er nu blevet tilladt at afbrænde nonfood-korn i mindre fyringsanlæg, dvs. i fyringsanlæg med en varmekapacitet under 250 kW. Direktoratet for FødevareErhverv stiller imidlertid en række betingelser, der skal
sikre, at korn dyrket på udtagne arealer kun bliver anvendt til nonfood-formål:
•

Nonfood-kornet skal dyrkes og afsættes til en godkendt opkøber efter de samme regler, som gælder for
nonfood-raps.

•

Opkøberen skal være en juridisk selvstændig enhed. Alle forpligtelser efter nonfood-ordningen skal overholdes, herunder pligten til at føre regnskab, pligten til at holde nonfood-afgrøder adskilt fra andre afgrøder, rettidig sikkerhedsstillelse samt at foretage afregning af de handlede varer mellem de involverede
parter.

•

Nonfood-korn skal denatureres efter en metode, som Direktoratet kan godkende.

•

Opkøberen af nonfood-kornet skal foretage denatureringen.

•

Plantedirektoratet skal underrettes om denatureringen senest ti arbejdsdage, før denatureringen finder
sted.

•

Kornet skal anvendes i et fyr, som er egnet til afbrænding af ubehandlet korn. Før afbrændingen må
finde sted, skal kommunen konsulteres.

Grovvareselskaber eller sammenslutninger af landmænd kan godkendes som opkøbere af nonfood-korn.
Derimod kan en landmand, der opretter en selvstændig juridisk enhed udelukkende med deltagelse af sig
selv, ikke godkendes som opkøber.
Opkøberen kan eventuelt foretage vejning og denaturering på den enkelte landbrugsbedrift, men det forudsætter godkendelse fra Direktoratet for FødevareErhverv.
Det skal understreges, at dyrkning af nonfood-korn med henblik på afbrænding i eget fyr skal ske i henhold til
reglerne for såvel “Dyrkning af kontraktpligtige nonfood-afgrøder” og reglerne for “Opkøb og forarbejdning af
nonfood-afgrøder”. Der er mange eksempler på, at nonfood-dyrkning har givet anledning til tab af hektarstøtte. Søg derfor vejledning hos det lokale landbrugscenter eller hos Direktoratet for FødevareErhverv, før dyrkning og afbrænding af nonfood-korn påbegyndes.

Denaturering
•
•
•

Der skal tilsættes et farvestof, som adskiller sig væsentligt fra farven på den originale vare.
Der skal tilsættes et smagsstof eller lugtstof, så varen bliver uegnet til foder eller fødevarer.
Den denaturerede vare må ikke være giftig ved indtagelse i normale doser.

Denaturering med 0,5% dieselolie, 0,0125% farve (Doracryl sort) og 0,0625% isopropylalkohol er
godkendt af Direktoratet. Andre denatureringsmidler kan godkendes efter ansøgning.

Illustration af opgavefordelingen mellem producent og opkøber
ved dyrkning ogforarbejdning af nonfood-korn til fyringsformål.

De ændrede bestemmelser påvirker Videnblad nr. 78, afsnit 3, samt skemaet på bagsiden af dette.
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