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Høringssvar vedrørende EU-Kommissionens økologihandlingsplan 

Dansk Erhverv har modtaget Fødevarestyrelsens høring vedrørende EU-Komm0issionens forslag 

til økologihandlingsplan af 25. marts 2021 (141 final). Dansk Erhverv vil gerne kvittere for mulig-

heden for at afgive bemærkninger til forslaget forud for den eventuelle behandling på rådsmødet 

d. 26.-27. april. 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv støtter EU-Kommissionens ambitiøse mål om, at 25 pct. af EU’s landbrugsareal er 

økologisk inden 2030. Både i jord-til-bord-strategien og strategien for biodiversitet spiller økologi 

en vigtig rolle, og det gør den også for mange af Dansk Erhvervs medlemmer. Derfor er det også 

positivt med en handlingsplan, som giver sektoren de nødvendige betingelser for at nå målet.  

 

Specifikke bemærkninger 

1.1. Fremme af økologisk landbrug og EU-logoet 

Kommissionen foreslår et styrket fokus på eksport af økologiske fødevarer til bl.a. tredjelande. 

Dansk Erhverv støtter disse initiativer fuldt ud, men efterlyser samtidigt et større fokus på impor-

tens betydning. En lang række økologiske fødevarer dyrkes enten slet ikke eller kun i et meget be-

grænset omfang i EU, men er nødvendig at bringe på markedet for at sikre forbrugerne et spæn-

dende og varieret udbud af økologiske fødevarer. 

 

1.2. Fremme af økologiske kantiner og øget brug af grønne offentlige indkøb 

Dansk Erhverv støtter forslaget om øget brug af grønne offentlige indkøb. Den offentlige indkøbs-

muskel kan i høj grad være med til at accelerere den økologiske udvikling. Det er derfor positivt, 

at Kommissionen foreslår at integrere økologiske produkter i de obligatoriske minimumskriterier 

for bæredygtige offentlige indkøb, som skal udvikles som en del af den bæredygtige omstilling af 

EU’s fødevaresystem. 

 

1.4. Forebyggelse af fødevaresvindel og styrkelse af forbrugernes tillid 

Flere rapporter har konkluderet, at svindel med økologiske fødevarer vil være i vækst og blandt de 

hyppigst forekommende svindelsager i de kommende år. Det er derfor positivt, at Kommissionen 

har dette for øje. Men det er samtidigt vigtigt, at varer kan sælges igennem hele værdikæden uden 

at pålægge virksomhederne en byrdefuld kontrol i de enkelte led. I Dansk Erhverv mener vi, at 
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kontrol som udgangspunkt skal ske ved kilden, og at kontrollen som udgangspunkt altid skal være 

risikobaseret, så kræfterne bruges der, hvor behovet for kontrol er størst, og ses i sammenhæng 

med afsnittet nedenfor om sporbarhed gennem digitale løsninger. Endvidere er det vigtigt, at 

medlemslandene samarbejder, og hurtigt kan udveksle information i situationer med svindel eller 

ved mistanke herom. 

 

1.5. Forbedring af sporbarhed  

Dansk Erhverv støtter ligeledes forslaget om øget sporbarhed gennem digitale løsninger, så dette 

kan reducere administrative papirgange mellem myndigheder og kontrolorganer samt mellem 

myndigheder og virksomheder mest muligt, bl.a. ved brug af TRACES og nye teknologier. Men 

det er samtidigt vigtigt at understrege, at løsningerne skal opfylde to klare betingelser: 1) Sikre høj 

tillid ved effektivt at minimere svindel og 2) gøre livet lettere for virksomhederne. Det er ikke god 

teknologi, hvis fx myndigheder oplever en lettere hverdag på bekostning af at byrderne blot er 

overflyttet til virksomhederne, som i sidste ende er dem, som skal bringe de økologiske varer på 

markedet. 

 

1.6. Den private sektors bidrag 

Dansk Erhverv er enig med Kommissionen i, at detailbutikker, cateringtjenester, restauranter og 

leveringstjenester spiller en vigtig rolle i fremme af økologiske fødevarer. Det er afgørende, at det 

er attraktivt at sælge økologiske fødevarer. De kommende kontrolkrav til detailleddet for så vidt 

angår uindpakkede fødevarer, jf. den kommende økologiforordning, harmonerer således på ingen 

måde med ønsket om at fremme det økologiske forbrug. Derfor opfordrer Dansk Erhverv til, at 

der findes en løsning herpå inden 2022, hvor den nye forordning efter planen træder i kraft.  

 

Dansk Erhverv vil derudover opfordre til, at det bliver gjort muligt for medlemslandene at lave et 

økologisk spisemærke til den specialiserede detailhandel, fx bagere, slagter- og fiskeforretninger 

inspireret af Det Økologiske Spisemærke til restauranter og storkøkkener. En sådan ordning vil 

kunne løfte den private sektors bidrag yderligere, mens forbrugere samtidigt vil blive præsenteret 

for økologiske fødevarer og måltider langt flere steder end det er tilfældet i dag.  

 

2.3. Støtte organiseringen i fødevareforsyningskæden 

Kommissionen foreslår, at hvis der er tilstrækkeligt bevis for uretfærdig handelspraksis, som 

straffer økologiske producenter, skal Kommissionen tage stilling til dette ved at bruge alle de 

værktøjer, den har til rådighed. Dansk Erhverv er generelt skeptisk overfor særregulering af den 

frie handel mellem virksomheder på EU’s indre marked, og vi kan derfor ikke støtte forslaget, 

men henvise til den generelle og allerede eksisterende lovregulering af området. 

 

2.5. Forbedring af dyreernæring i overensstemmelse med økologiske regler 

I forhold til alternative proteinkilder og hvad der teknisk og økonomisk er muligt, bør indsatser 

mod global afskovning og arbejdet med bioøkonomi og -teknologi tages med i betragtningerne, så 

der sikres overensstemmelse hele vejen rundt politisk og gerne flere år frem i tiden. 

 

Såfremt Fødevarestyrelsen har behov for yderligere, står Dansk Erhverv naturligvis til rådighed. 
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Med venlig hilsen, 

Jeppe Rønnebæk Kongsbak 

Chefkonsulent 


