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Høringssvar om revideret bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift 

Dansk Erhverv har modtaget høringssvar vedrørende om revideret bekendtgørelse om økologisk 

storkøkkendrift, og har følgende bemærkninger til forslaget. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv er tilfreds med, at den reviderede bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift 

giver virksomhederne mere fleksibilitet og en enklere administration på visse områder i forhold 

til økologisk storkøkkendrift. 

 

Det er vigtigt, at det økologiske spisemærke hele tiden er relevant for både virksomhederne og 

forbrugerne, og samtidigt formår at eliminere praktiske udfordringer og uhensigtsmæssigheder, 

fx udfordringerne i forbindelse med anvendelsen af egendyrkede krydderurter eller vildtlevende 

dyr fra jagt og fiskeri, som i sagens natur ikke er statskontrolleret økologiske produkter. Det er er 

positivt, at der fremover tages højde for disse problematikker med det nye bekendtgørelsesudkast, 

ligesom det også er positivt, at der i højere grad også tages højde for sæsonlukninger i forlystelses-

parker mv. 

 

Dansk Erhverv vil også gerne kvittere for, at Fødevarestyrelsen har gennemført et servicetjek af 

bekendtgørelsen i samarbejde med erhvervet forud for fremsættelsen af den nye bekendtgørelse. 

 

Specifikke bemærkninger 

I forhold til § 2 om de af bekendtgørelsesudkastet omfattede virksomhedstyper samt kravene om 

servering og levering mv. direkte til den endelige forbruger, jf. stk. 2 og 3, vil det være relevant at 

være mere opmærksom på de branchebrydninger, som sker i disse år, så flere virksomheder kan 

benytte sig af mærket, hvis de har storkøkkenlignende aktiviteter. 

 

Fx kan et bageri ikke anvende det økologiske spisemærke på lige fod med restauranter, instituti-

onskøkkener, boder, cateringvirksomheder, marketenderier samt lignende fødevarevirksomhe-

der, der udøver storkøkkendrift, selvom mange i høj grad har de samme karakteristika, fx serve-

ring af morgenmadstallerken, sandwich, kaffe osv. på stedet. 
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Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed, såfremt Fødevarestyrelsen har behov for uddybende 

bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

Jeppe Rønnebæk Kongsbak 

Politisk konsulent 

 


