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Høringssvar til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en handlingsplan for udviklingen af
økologisk produktion

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at give bemærkninger til EU Kommissionens
økologihandlingsplan.
Landbrug & Fødevarer bakker op om EU-Kommissionens fokus på, at det er markedet, der i sidste
ende skal sikre omlægning til økologisk produktion. Det er afgørende for landmændenes sikkerhed,
at der er en vedholdende efterspørgsel efter de økologiske produkter, og derfor er det også
afgørende, at der igangsættes indsatser der kan påvirke efterspørgslen efter økologiske produkter.
Vi bakker grundlæggende op om Kommissionen forslag om nationale strategier og aktionsplaner
for, hvordan det enkelte medlemsland kan bidrage til EU-målsætningen om 25 pct. økologisk areal i
det samlede EU i 2030. Lande med store permanente græsarealer kan hurtigere og med
begrænset risiko omlægge større arealer til økologi. I Danmark har vi forholdsvis få af de arealer,
men til gengæld meget god landbrugsjord, der oplagt bruges til produktion af foder- og
konsumafgrøder. Det forhold bør inkluderes, når medlemslandenes bidrag opgøres.
I Danmark udgør permanent græs ca. 8 pct. af det samlede landbrugsareal i 2021, mens
permanent græs f.eks. udgør omkring 90 pct. i Irland og 47 pct. i både Polen og Østrig. Østrig er
med ca. 25 pct. økologisk areal et af EU-landene med den højeste økologiandel.
Det er positivt, at Kommissionen lægger op til at styrke den økologiske akvakultur, bl.a. med mere
forskning på området. Danmark er foregangsland når det kommer til økologisk akvakultur, også af
den grund er det vigtigt for os, at Kommissionen prioriterer området.
Det bør overvejes om Kommissionen skal tilføje specifikke indsatser i forhold til omlægning af
økologisk ægproduktion. European Egg Packers and Traders Association (EEPTA) har I et brev til
EU Kommissionen den 13. april 2021 skrevet at de forventer, at størstedelen af EU’s
burægsproduktion skal omlægges til alternative systemer inden for det næste årti, og her bør
Kommissionen være særligt opmærksomme på forhindringer ift. omlægning til økologi. EU
Kommissionen forventes inden for de næste måneder at tage stilling til, om der kræves minimum
48 timers tilbagehold af produkter fra økologiske dyr der er behandlet med f.eks. parasitmidler hvor
den generelle tilbageholdelsestid er fastsat til nul dage. Hvis dette gøres gældende bør der akut på
EU-niveau igangsættes indsatser der kan finde løsninger til at alternative parasitbehandlinger, hvis
den økologiske ægproduktion skal opretholdes og vokse i EU.
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I forlængelse af dette, vil vi opfordre til, at der via EU Kommissionens handlingsplan også
planlægges indsatser der løbende vurderer unødvendige/ekstra praktiske eller administrative
byrder som følge af den kommende økologiforordning.
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