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I dette nyhedsbrev

Når tungt omsætteligt biochar
(uigenkaldeligt) tilføres jorden i et
åbent og komplekst økologisk
system, er der forbindelse til
grundvandet
(grundvandssystemerne) samt til
overfladevand. Derfor må kun
biochar af høj og sikker kvalitet
tilføres/udspredes.
Målet er at sikre, at kvalitet og
sikkerhed af den tilførte biochar
er i overensstemmelse med EU-
direktiverne, forordningerne og
medlemsstaternes langsigtede
harmoniserede regler.
Gødningsforordningen (EC No.
2003/2003) regulerer kun
husdyrgødning og er i den
nuværende form ikke anvendelig
i forhold til biochar produkter. Et
af hovedformålene bag REFERTIL-
projektet er at tilvejebringe en
stærk politisk
tilslutning/opbakning for
Kommissionen i forhold til
revisionen af/tilpasningen af
Gødningsforordningen. Herunder
medtagelse af biochar – som
sikker økologisk gødning og
additiv/tilsætningsstof. I denne
forbindelse har selvbestaltede
biochar-certifikater ingen lovlig
gyldighed.
REFERTIL-konsortiet har
integreret den videnskabelige
forskning, industrielle teknikker,
miljø-, lov- og økonomiske
aspekter inden for biochar-
området. Al viden og erfaring
genereret under REFERTIL
projektets forløb og de seneste
mere end 30 år er blevet samlet.
De respektive EU direktiver,
forordninger såvel som de
nationale medlemsstaters
lovgivninger er blevet
gennemgået/evalueret.

Resume af
projektarbejde i Refertil:
Input til politikere med viden om

fremtidig regulering af
produktion og anvendelse af

biochar

Endvidere er bæredygtigheden af
forskellige typer biochar under
markedsbaserede
konkurrencebetingelser blevet
evalueret.
Harmoniserede og
standardiserede analysemetoder
er blevet udviklet til
fastsættelse/bestemmelse af de
fysisk/kemiske egenskaber,
indhold af potentielle toksiske
elementer og organiske
forureningskilder i biochar
produkter.
På baggrund af videnskabelige
undersøgelser og demonstreret
praksis inden for industrien er der
opstillet kvalitets- og
sikkerhedskriterier for biochar,
som fastsætter det maksimalt
tilladte indhold af potentielle
toksiske elementer og organiske
forurenende elementer i forhold til
sikker anvendelse.
Der er afholdt flere workshops
med repræsentanter fra EU
Kommissionen for at drøfte
overvejelser omkring
anvendelsen, lige som en række
europæiske videnskabelige og
teknologiske biochar grupper er
blevet konsulteret i forhold til
videns- og erfaringsudveksling.
Detaljerede rapporter til det
politiske beslutningssystem er
blevet forelagt Kommissionen.
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(Den aktuelle) status på EU Gødningsforordningen (EC No. 2003/2003)
● Europa Parlamentets og Ministerrådets Forordning (EF) No. 2003/2003 (Gødningsforordningen) tilsigter at sikre den

frie bevægelighed på det indre marked af ”EU gødninger", dvs. de uorganiske gødningstyper som overholder kravene
i forordningen i forhold til næringsstofindhold, sikkerhed, og som ikke indeholder stoffer, som er skadelige for miljøet.

● Gødningsforordningen påvirker ikke de såkaldte ”nationale gødninger”, som er på markedet i medlemsstaterne i
henhold til national lovgivning. Nogle medlemsstater har meget detaljerede nationale regler, mens andre ikke har.
Producenter kan vælge at markedsføre en gødningstype som "EU gødning" eller som "national gødning".

● Der er et stigende antal af gødningstyper på EU-markedet, som ikke er af uorganisk oprindelse, men som er
produceret fra organisk affald eller i en kombination af begge, hvilket ikke er dækket af den nuværende forordning.
Andre produkter, som er relevante for landbruget, såsom jordforbedrings- og vækstfremmere, er heller ikke med i
Gødningsforordningen.

● Gødningsforordningen fokuserer på gødningskvaliteten med hensyn til næringsstofindhold og på at stille information
til rådighed for landmændene om næringsstofindholdet i gødningen.

● Det er en kendt sag, at de aktuelle bestemmelser/foranstaltninger i Gødningsforordningen ikke giver en klar ramme
or disse nye anliggender, såsom miljøproblemer (f.eks. tilstedeværelsen af PTE’er).

Reference: Forslag til forordning til Europa-Parlamentet og Ministerrådet i forhold til gødning, (kalknings produkter),
jordforbedring, vækstfremmere og plante biostimulanter og ophævelse af Forordning (EU) No. 2003/2003.
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/183_entr_fertilisers_en.pdf

EF – GØDNING NATIONAL GØDNING
Organiske jordforbedringsmidler

(kompost og biochar)

FORORDNING EU plan
Forordning (EF) nr.  2003/2003 National plan National plan

INDHOLD KUN kvalitetsspecifikationer
Kvalitetsspecifikationer, maks. grænse
for indhold af forurenende stoffer (ikke

ens i alle medlemsstater)

Kvalitetsspecifikationer, maks. grænse for
indhold af forurenende stoffer (ikke ens i

alle medlemsstater)

TILLADEL-
SESOMRÅDE

EU 28 National tilladelse Gensidig anerkendelse (EF) 764/2008
National tilladelse

Gensidig anerkendelse (EF) 764/2008
National tilladelse

Forordning om gensidig anerkendelse (EC Nr. 764/2008)
● Forordning (EF) Nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse (herefter Gensidig anerkendelsesforordning) sikrer varers fri

bevægelig på det indre marked i det ikke-harmoniserede område gennem gensidig anerkendelse mellem
medlemsstater. Den forpligter medlemsstater til at acceptere produkter, som er lovligt markedsført i andre
medlemsstater, med mindre den medlemsstat, hvor produktet skal markedsføres/bringes i omsætning, kan bevise,
at produktet udgør en risiko for menneskers sundhed eller for miljøet.

● Implementeringen af principperne i forordningen for gensidig anerkendelse synes at være problematisk for mange
medlemsstater. De er utilbøjelige til at acceptere nationale autorisationer udstedt af andre medlemsstater, da de ikke
er overbeviste om, at kravene i forhold til beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet er identiske med deres
egne. Dette har en kraftig indvirkning på den frie bevægelighed af nationale gødningsprodukter på det indre marked,
og det tvinger/forpligter producenter/operatører til at søge autorisation for deres produkter i henhold til separate
nationale procedurer.

Reference: Forslag til forordning til Europa-Parlamentet og Ministerrådet i forhold til gødning, (kalknings produkter),
jordforbedring, vækstfremmere og plante biostimulanter og ophævelse af Forordning (EU) No. 2003/2003
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/183_entr_fertilisers_en.pdf
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Biochar-tilladelse, udstedt af kompetent myndighed

Biochar tilføres uigenkaldeligt på åbne og komplekse
økologiske jordstrukturer. Af denne grund kræver
forarbejdning, markedsføring og tilføring af alle typer
biochar-produkter i EU obligatoriske EU/MS tilladelser, i
lighed med alle jordforbedringsmidler og andre
jordprodukter.
Den første europæiske biochar-tilladelse, udstedt af
kompetent national myndighed, blev givet i Ungarn i
2009 (ansøger: Terra Humana Ltd./Edward Someus).
Dette specifikke biochar-produkt er klassificeret som et
udbyttefremmende produkt. Tilladelsen og
testprocedurerne er blevet udført på de akkrediterede
forsøgsmarker og af de af regeringen akkrediterede
laboratorier i perioden 2005-2009. Årsagen til de fire års
ekstensive tests var, at der indtil da ikke havde været
nogen referencer til tidligere tilladelser og definitioner af
biochar sikkerhed, kvalitet og ansøgningsbetingelser.
Terras biochar S&T har arbejdet siden 1980, og med
biochar pilotprojekter med træ, og strå forkulning har i
1990’erne kun været om information til myndighederne,
eftersom der på det tidspunkt havde været udført
akkrediterede biochar forsøg.

Den første biochar-tilladelse modtaget I
EU: 2009

Opgraderet biochar tilladelse i 2015
 (af myndighed)

The original permit, received in 2009, has been Den
oprindelige tilladelse, som blev modtaget i 2009, har
været omfattende revideret af de kompetente
myndigheder (National Food Chain Safety Office
Directorate of Plant Protection, Soil Conservation and
Agri-Environment) i henhold til alle de nye og tidligere
EU forordninger efter 2010, såsom CLP forordning (EU
1272/2008).
Tilladelsen tager udgangspunkt i de seneste 5 års
udvikling i EU’s reviderede gødningsforordning i forhold
til standardiseringskrav og harmonisering af
lovgivningen for anvendelse af biochar. Dette danner
grundlag for
casestudiet omkring fremstilling og anvendelse af
biochar i Ungarn. Efter nøje og omfattende
undersøgelser opgraderede den kompetente myndighed
biochar tilladelsen. En ændringsbeslutning, under
nummer 02.4/102-2/2015, blev udsendt den 22. juni
2015. Denne biochar-tilladelse fastsætter kravene om
høj kvalitet og sikkerhedsbetingelser, inkluderet
minimum næringsstofsindhold, maksimalt indhold af
forurenende stoffer og betingelser for produktmærkning.
Denne biochar-tilladelse er også udstedt på engelsk
sammen med en officiel certificering på engelsk.
De opnåede standardiseringsresultater er baseret på de
seneste årtiers ekstensive videnskabelige RTD og
industriel udvikling hos Terra Humana Ltd. I perioden
2002-2015 er der gennemført flere stor-skala biochar
specifikke RTD EU FP programmer, som Edward Someus
har været koordinator for, biochar key S&T designer og
oprindelig kilde.

Udbredelse af tilladelsen til andre
medlemsstater

Revisionen af De Europæiske Fællesskabers Lov om
gødning er hastigt ved at nærme sig den obligatoriske
biochar lov harmonisering på EU plan. Samtidig og i
fremtiden kan tilladelse 02.5/67/7/2009 udbredes til
andre medlemsstater baseret på Det Europæiske
Fællesskabs forordning om gensidig anerkendelse (iflg.
Forordning 764/2008). Dette betyder, at specifikke
biocharprodukter kan godkendes og anvendes i de andre
EU medlemsstater. Der arbejdes også på
biochar/pyrolyseolie REACH registrering, hvilket er
meget udfordrende i alle biochar-sager.

ABC biochar kvalitets- og sikkerhedsparametre i tilladelsen
Grænseværdier for toksisk indhold/elementer (36/2006 (V.18.) FVM

dekret, HU)
As (mg/kg) 10

Cd  (mg/kg) 2

Co  (mg/kg) 50

Cr  (mg/kg) 100

Cu  (mg/kg) 100

Pb  (mg/kg) 100

Hg  (mg/kg) 1

Se (mg/kg) 5
Grænseværdier for organiske stoffer: PAH19

(mg/kg)
1

Kvalitetsparametre

Partikel størrelse distribution Under 3.2 mm (100%)

Tørstofindhold >80%

pH 8

Totalindhold af N og K deklarering

Total  P (P2O5) >29 %

Total Ca >25

Indhold af spirehæmmende  stoffer Ingen inhibition/hæmning

Fytotoksisitet Ingen fytotoksisitet

Landbrugsmæssig anvendelse Bevist
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Coordinator Contact:

Edward Someus (biochar S&T senior
engineer)

biochar@3ragrocarbon.com
http://www.3Ragrocarbon.com

REFERTIL anbefalede biochar kvalitets- og
sikkerhedsparametre

Standardisering af
analysemetoder for biochar

Biochar er et nyt produkt. Derfor skal der tages
højde for alle analyseparametre for at kunne
fastsætte produktkvalitet og -sikkerhed med
internationalt akkrediterede metoder og
standarder.
REFERTIL-partneren – The Environmental
Testing Laboratory of WESSLING – er det første
laboratorium i Europa, som har opbået
akkrediteret status (Wessling-NAT-1-
1398/2012(2014.10.08) for omfattende analyser
af biochar-prøver. Denne akkreditering er blevet
udviklet for begge typer biochar (”PBC” og
”ABC”) for organisk fosforgødning,
jordforbedringsmidler og vækstmidler.
Akkreditering af biochar analysemetoder er et
vigtigt skridt i forhold til at understøtte den
lovlige standardisering og obligatoriske
tilladelsesprocedure i biochar-produktion,
tilførsel og kommerciel udnyttelse.

EU’s harmoniseringsforanstaltninger: Kommissionen har til hensigt
at revidere Forordning (EF) nr. 2003/2003 til at udbrede
anvendelsesområdet til andre gødningsstoffer og –midler, inkl.
organiske gødningstyper (såsom ABC), vækstmidler,
jordforbedringsmidler (inkl. kompost og biochar fra planter) og
muligvis biostimulanter.
Biochar-sammensætningen afhænger af det oprindelige materiale,
men produktkvaliteten afhænger i høj grad af kvaliteten af den
anvendte pyrolyseteknologi. I denne sammenhæng er det
teknologisk mindre udfordrende at producere biochar fra
plantemateriale end fra dyreben, som er teknologisk meget
krævende.

BIOCHAR og REACH
EU har oprettet REACH-systemet (Forordning
(EF) nr. 1907/2006) for registrering, vurdering,
godkendelse af samt begrænsninger for
kemikalier. Biochar er også omfattet af REACH-
registrering (Artikel 6) for produktion, import,
brug og/eller markedsføring af mængder på 1
ton/år eller mere. De komplekse udfordringer i
forhold til miljø- og klimabeskyttelse og den høje
grad af ansvarlighed i forhold til biochar-
produktion, import, levering, udnyttelse og
tilførsel  kræver strenge og skærpede EU/MS
lovgivning og lovmæssig og teknisk kontrol på
biochar-området. I denne forbindelse er REACH-
registrering mere end berettiget i alle de
biochar-tilfælde med over 1 ton/år, som er
kemisk ændrede produkter med relativt stor
variation i sammensætningen.

Potentielle giftige forbindelser (mg/kg)

As 10 10
Cd 1.5 1.5
Cr 100 100
Cu 200 200
Pb 120 120
Hg 1 1
Ni 50 50
Zn 600 600

Organiske forurenende stoffer

PAH 16 6 6
PCB 7 0.2 0.2

PCDD/F  (ng/kg I-TEQ) 20 20

Partikelstørrelsesfordeling ABC: 1-5mm, 90% PBC: 1-20 mm, 90%

Vægtfylde Erklæring Erklæring

Tørstofindhold >80% >60%

pH 6 - 10 6 - 10

Organisk kulstof i alt Erklæring 20%

Kvælstof og K i alt Erklæring Erklæring

Fosfor i alt  (P2O5) >25% Erklæring

Ca og Mg i alt Erklæring Erklæring

Spiringshæmmende analyse Ingen hæmning Ingen hæmning

Phytotoksicitet Ingen phytotoksicitet Ingen phytotoksicitet

Bør bevises at være agronomisk effektiv

Disclaimer: Forfatteren er alene ansvarlig for indholdet af dette
nyhedsbrev,som ikke repræsenterer Det EuropæiskeFællesskabs mening.

Bemærk: Alle foreslåede parametre er maksimalt tilladte grænseværdier på
EU-plan, som, hvis dokumenteret, kan ændres i de enkelte medlemsstater
til lavere grænseværdier. PAH’er er anvendelige forurenings indikatorer. I
nogle medlemsstater er angivet en grænseværdi for PAH19 på maks. 1
mg/kg tilladt i jordforbedringsmidler. Biochar-producenternes udvidede
ansvar i forhold til produktansvar og produktsikkerhed bør henholde sig hertil.
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