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2600 Glostrup 

 

Sendt til teg@fvst.dk og lla@fvst.dk  

Den 25. november 2019 

 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om økologiske fødevarer 
og økologisk akvakultur m.v. 

 

Dansk Erhverv har modtaget og gennemgået Fødevarestyrelsens høring over udkast til ny bekendtgø-

relse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v., og har følgende bemærkninger dertil. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv vil gerne kvittere for Fødevarestyrelsens arbejde i forbindelse med udsendte udkast til 

ny bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.  

 

Dansk Erhverv er tilfreds med, at den nye bekendtgørelse blandt andet lemper på regnskabskravene, 

når økologiske og konventionelle fødevarer tilberedes og markedsføres af den erhvervsdrivende under 

visse betingelser. Dette skulle gerne gøre markant lettere for en lang række erhvervsdrivende med egen 

produktion at håndtere konventionel og økologisk produktion i sin virksomhed, hvor enkelte varer/rå-

varer anprises som økologiske. Disse virksomheder er ikke omfattet af Det Økologiske Spisemærke, 

som har et langt enklere regelsæt, og derfor har disse virksomheder markant sværere ved at markeds-

føre og administrere et delvist økologisk sortiment overfor den endelige forbruger. 

 

Det er samtidigt vigtigt, at der laves en opdateret økologivejledning, hvori det klart beskrives, hvordan 

de foreslåede undtagelser til de generelle regnskabskrav kan håndteres tilstrækkeligt.  

 

Specifikke bemærkninger 

Dansk Erhverv er tilfreds med, at detailvirksomheder undtages fra at anmelde markedsføring engros 

af færdigpakkede fødevarer med henblik på at mindske madspild, jf. § 5. Det skal dog bemærkes, at det 

i udkastet ikke fremstår tilstrækkeligt klart under visse betingelser, der er tale om, jf. stk. 3. 

 

Dansk Erhverv er tilfreds, at Fødevarestyrelsen ikke længere skal godkende de reviderede beskrivelser 

og udstede en ændring af økologirapporten, før de ændrede økologiaktiviteter i virksomheden kan på-

begyndes, jf. § 10. 

 

Der er i bilag 2 krav om, at de økologiske varer synligt adskiller sig tydeligt udseendemæssigt fra de 

konventionelle varer, jf. punkt 1.1 og 1.2. Det er klar forudsætning for undtagelserne, men kravet må ej 

heller være for rigidt. Eksempelvis kan en bager få leveret en type mel i en silo og andre meltyper i 

sække. Det afgørende må til enhver tid være, at den erhvervsdrivende kan dokumentere og redegøre 
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for de indkøbte økologiske varer og fører et opdateret register over hvilke råvarer, der kun anvendes i 

økologisk form og som anprises som økologisk. 

 

I den nye bekendtgørelse stilles der krav om, at en række vilkår, processer og opgørelser beskrives 

nærmere i økologirapporten, hvis virksomheden er undtaget kravet om løbende registrering af råvarer 

og balanceopgørelser. Dansk Erhverv vil gerne opfordre til, at dette gøres så enkelt som muligt, så der 

bliver tale om en reel forsimpling og en ny praksis, som for alvor kan styrke den økologiske afsætning. 

Dette kan eventuelt understøttes af en simplere økologirapport eller ved hjælp af default værktøjer, når 

rapporten skal udfyldes. Alternativt kan det beskrives nærmere i en opdateret økologivejledning. 

 

Endeligt skal det bemærkes, at Dansk Erhverv gerne så, at virksomheder, der tilbereder fødevarer et 

sted, men har et tilknyttet salgssted i umiddelbar nærhed deraf, også kan undtages for de generelle 

regnskabskrav under visse forudsætninger. 

Med venlig hilsen, 

Jeppe Rønnebæk Kongsbak 

Chefkonsulent 


