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Naturerhvervstyrelsen, Økologierhverv 

okologierhverv@naturerhverv.dk 

Høringssvar til forslag til ændring af Økologiforordningen nr. 889/2008 særligt vedrørende 

brug af ikke-økologisk foder 

 

Økologierhverv har den 16. januar 2012 fremsendt Kommissionens forslag til ændringer af økologi-

forordningen. Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger Kommissionens fremsendte for-

slag: 

 

Foder fra egen bedrift eller fra andre økologiske bedrifter, artikel 19  

Generelt mener vi, at det er uhensigtsmæssigt at stille specifikke krav om, at de enkelte producen-

ter selv skal dyrke dele af deres foder. Blandt andet fordi dette vil være indgribende i den enkelte 

producents sædskifte, hvilket kan resultere i, at sædskiftet ikke kan optimeres i forhold til jordens 

beskaffenhed eller at f.eks. økologiske fjerkræproduktioner ikke etableres i visse regioner, fordi jor-

den er bedre egnet til andre afgrøder. Vi finder det desuden hensigtsmæssigt, at de økologiske 

producenter kan købe fuldstændige foderblandinger fra foderstoffirmaer, hvis dette ønskes. Foder-

sammensætningen er af afgørende betydning for både dyrenes velfærd og vækst. Flere producen-

ter køber foderstoffirmaernes færdigblandede foder, for netop at sikre en optimal sammensætning. 

Ikke optimerede foderblandinger kan have særdeles negative konsekvenser på dyrenes velfærd. 

 

Det er derfor væsentligt, at Kommissionens forslag, som alternativt til foder fra egne bedrift, giver 

mulighed for at anvende foder fra landbrugsbedrifter i samme region, ligesom det også er et væ-

sentligt forhold, at foderet til enmavede kan produceres i samarbejde med foderstofvirksomheder.  

Vi vil opfordre til, at der arbejdes på, at disse ændringer ikke i yderligere grad bebyrder landmanden 

administrativt, samt at regionsbegrebet som minimum dækker hele Danmark eller alternativt Nor-

den.  

 

Yderligere mener vi, at de ændrede foderregler først bør træde i kraft fra 2013, da markplaner og 

aftaler om køb af foder formodentlig er på plads for mange bedrifter for 2012.  

 

Anvendelse af ikke-økologiske dyr, artikel 42, litra b 

Kommissionen lægger op til en forlængelse af dispensationen til at indsætte ikke-økologiske hønni-

ker i den økologiske ægproduktion. Vi finder, at forlængelse af denne dispensation frem til 2015 er 

helt unødvendig. I Danmark har vi succesfuldt opdrættet økologiske kyllinger i flere år og vi mener 

ikke, at der er forhold der umuliggør dette i de øvrige EU-lande. Forskelle i disse regler er stærkt 

konkurrenceforvridende i det Danske Æg tidligere har estimeret, at de danske ægproducenter har 

en ekstra udgift på 5-8% af de samlede produktionsomkostninger, alene på baggrund af indkøbet af 

økologiske høner. Vi vil derfor opfordre til, at dispensationen til at indsætte ikke-økologiske hønni-

ker begrænses til 2012. 

 

Anvendelse af ikke-økologisk proteinfoder, artikel 43 
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Vi er enige i, at en forlængelse af dispensationen til at anvende ikke-økologiske proteinkilder til øko-

logiske svin og fjerkræ er uundgåelig. Kravene til 100% økologisk fodring må beklageligvis, men 

nødvendigvis udskydes af hensyn til dyrenes velfærd, i det mindste når det gælder unge dyr. Vi fin-

der det dog beklageligt, at dispensationen fortsættes uændret frem til 31. december 2014.  

 

Store dele af erhvervet har arbejdet målrettet for at finde alternative proteinkilder og alternative fo-

dersammensætninger der kan tilfredsstille dyrenes behov, og det er vores opfattelse, at arbejdet 

hermed er lykkedes i en sådan grad, at kravene om økologisk foder kan skærpes.  For at sikre det 

fortsatte arbejde og for at øge sandsynligheden for at nå målet om 100% økologisk foder efter 

2014, vil vi anbefale at der fremsættes en udfasningsplan for andelen af ikke-økologisk proteinfo-

der.  En mulig udfasningsplan for andelen af ikke-økologisk foder kunne være 5 % i 2012, 
3% i 2013 og 1% i 2014.  

 

Bilag VI, (b) sporstoffer 

Organiske selenforbindelser i form af selengær bør optages på listen over mulige selenkilder.  

 

I Danmark har vi store områder hvor jorden er selenfattig der i mange tilfælde resulterer i krav om 

øget selentilskud. Selen er med til at sikre sundheden hos nyfødte kalve på økologiske bedrifter og 

selen bl.a. bruges i goldperioden for at nedbringe andelen af død-/svagtfødte kalve i besætninger-

ne. Dyrenes optagelse af selen er markant højere hvis den tilførte selen er organisk bundet og der 

er derfor et markant ønske om anvendelse af dette. Det er vores opfattelse, at organiske selenfor-

bindelser i form af selengær bør optages på listen over mulige selenkilder, enten via sporstofferne i 

bilag VI, 3 (b) eller som mikroorganisme via de zootekniske hjælpemidler i bilag VI, 4. Selengær er 

fremkommet netop ved dyrkning af gær på de uorganiske selenkilder der tillades i bilag VI, 3 (b). 

 

Yderligere foderstoffer 

Det er yderligere uklart, hvorvidt der i forordningen er restriktioner på brug af betaine. Det er af af-

gørende betydning for fodersammensætningen at der ikke er yderligere begrænsninger på betain, 

og at betain kan indgå i den andel af ikke-økologiske proteinfoder der tillades jf. artikel 43.  

 

Endeligt vil vi påpege, at vi finder høringsfristen meget kort, og at vi generelt har behov for længere 

høringsfrister.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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