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Fødevarestyrelsen 

hoering@fvst.dk, rll@fvst.dk. 

 

Høringssvar til ”Høring vedr. forslag om godkendelse af USA på listen over godkendte 
tredjelande for import af økologiske produkter til EU.” 

 
Fødevarestyrelsen har den 12. december 2011 anmodet om bemærkninger til forslag om at optage 

USA på listen over godkendte tredjelande for import af økologiske produkter til EU. 

 

Såfremt det fremlagte forslag om gensidig anerkendelse vedtages, vil der ikke være behov for at 

opretholde en national ekstra NOP-kontrol for vegetabilske produkter. En aftale vil indebære, at eu-

ropæisk økologisk vegetabilsk produktion umiddelbart anerkendes af USA, mens der fortsat sættes 

skærpede krav til europæisk økologisk animalsk produktion mht. brug af antibiotika. 

 

Landbrug & Fødevarer kan som udgangspunkt bakke op om tiltag, der kan fjerne behovet for at op-

retholde NOP-kontrol ved eksport til USA. Danske NOP-certificerede producenter af vegetabilske 

produkter finder NOP-kontrol og certificering både omfattende og kostbar og ophævelse af certifice-

rings- og kontrolkrav vil være en stor fordel for de danske producenter. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det som udgangspunkt hensigtsmæssigt, at handelsaftaler mellem 

Europa og USA i fremtiden også kan omfatte animalske produkter, men vil på det kraftigste opfor-

drer til, at aftalen kommer til at bero på en gensidig anerkendelse uden forbehold for brug af antibi-

otika. 

 

Vi ønsker således en anerkendelse af, at vi i Danmark og Europa kun behandler dyr med antibioti-

ka, hvis dyrene er behandlingskrævende. Vi anser det for god dyrevelfærd, at syge dyr behandles 

hurtigt og bedst muligt. 

  

Anvendelse af antibiotika ved sygdomsbehandling er en velovervejet del i EU's økologiforordninger, 

og i Danmark taler følgende praksis for en ubetinget anerkendelse af antibiotika: 

 

- dyrlægen skal altid indlede første behandling med medicin, hvilket bør være garanti for at der ikke 

behandles unødigt.  

- tilbageholdelsestiden for økologiske produkter er den dobbelte af den generelt fastsatte tilbage-

holdelsestid ved brug af medicin. 

  

Det er vores opfattelse, at der i reglerne for animalsk produktion er variationer i de respektive regel-

sæt, med fordele og ulemper for både EU og USA. For at sikre rimelige konkurrencevilkår og rime-

lige eksport/import muligheder for alle parter, kræves der gensidig anerkendelse uden forbehold af 
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samtlige regler og retningslinjer for animalsk produktion. Samtidig skal rammevilkårene for den 

animalske produktion dog være sammenlignelige og vi vil opfordrer til, at der sikres tilstrækkelig 

produktionsækvivalens, f.eks. i forbindelse med omlægningstid, slagtealder og flokstørrelser for 

fjerkræ. 

 

Såfremt der ikke kan opnås tilstrækkelige ens rammevilkår og dermed gensidig anerkendelse af 

reglerne for animalsk produktion mener Landbrug & Fødevarer, at vi fra dansk side skal arbejde på 

en delaftale gældende udelukkende for det vegetabilske område. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Lars Holdensen 
Konsulent 
 
Økologi 
 
D 3339 4007 
M 2178 8633 
E lho@lf.dk 


	Høringssvar til ”Høring vedr. forslag om godkendelse af USA på listen over godkendte tredjelande for import af økologiske prod
	Fødevarestyrelsen har den 12. december 2011 anmodet om bemærkninger til forslag om at optage USA på listen over godkendte tred
	Såfremt det fremlagte forslag om gensidig anerkendelse vedtages, vil der ikke være behov for at opretholde en national ekstra 

