Arla bakker op om foreløbigt forbud mod ECA-vand
ECA-vand har den seneste tid været meget omdiskuteret især til rengøring af malkeanlæg og mælkekøletanke samt til køernes drikkevand.
Den særlige vandtype laves ved elektrolyse mellem almindeligt postevand og natriumklorid (NaCl) også
kaldet salt. Det giver to produkter - en syre i form af Hypoklorsyre og en base indeholdende natriumhydroxid (NaOH) afhængig af, om produktet tappes ved anoden eller katoden på elektrolysecellen.
EU har haft chlorat og perchlorat under lup igennem flere år, og der arbejdes på en stramning af de nuværende grænseværdier for både almindelige mejeriprodukter og produkter til særlig ernæring.
Fra Mejeriudvalgets side er der formuleret følgende:
•

Det er vigtigt at mejeribranchen har en fælles holdning til at der ikke etableres vandbehandlingsanlæg (ECA-anlæg) hos hverken mælkeproducent eller på mejeriet, hvor der er risiko for, at der
kan påvises rester af chlorat, perchlorat eller andre lignende uønskede stoffer.

•

Eksisterende anlæg skal ikke fjernes, med mindre det enkelte mejeriselskab træffer afgørelse om
dette ift. dets egne mælkeleverandører. Der er d.d. 3-4 anlæg installeret hos mælkeproducenter
i DK.

•

Ovennævnte træder i kraft pr. 16. december 2019 og bør indgå i det individuelle mejeriselskabs
kvalitetsprogram eller i branchens Kvalitetsprogram Gården og kontrolleres via disse.

Chlorat og perchlorat findes kun i meget små koncentrationer i dansk råmælk, men ved opkoncentreringer af tørstoffet på 200 – 400 gange, kan det blive et problem. Da de opkoncentrerede ingredienser samtidigt anvendes til de mest følsomme forbrugere, ønsker mejeriudvalget ikke at tage nogen chancer før
der evt. fremkommer mere information, som kan retfærdiggøre disse anlægs mulige fordele kontra de
nuværende uønskede effekter.
Derfor vedtog Area Council på sit møde den 28. november, at man bakker op om et foreløbigt forbud fra
Mejeribranchens mod brug af ECA-vand. Ligeledes vil man støtte et krav om, at eksisterende ECA-vand
ikke bruges til rengøring af malkeanlæg eller drikkevand til dyrene.
Hermed eksempler på virksomheder der sælger ECA vand anlæg; Adept Water Technologies A/S, Anolytech, Danish Clean Water A/S og Waterclean ApS.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Medlemsservice.

C:\Users\hegul\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\EWA1W7SM\Arla bakker op om foreløbigt forbud mod ECA vand v2.docx

