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Fødevarestyrelsen 
 

E-mail: hoering@fvst.dk; teg@fvst.dk  

 

 

 

Høringssvar til ” høring om opdateret bekendtgørelse om økologiske fødevarer og 

økologisk akvakultur mv. (økologibekendtgørelsen).” 

 
Fødevarestyrelsen har den 7. december 2012 anmodet om bemærkninger til foreslåede ændringer 

af bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur mv.  

 

Landbrug & Fødevarer er generelt positive over for de præciseringer der er foreslået til §4, stk.3 der 

undtager detailvirksomhederne fra anmeldelse, hvis de kun opbevarer/markedsfører færdigpakkede 

økologiske fødevarer en gros til storkøkkener, og til ændringsforslaget til §7, stk. 3. Det er vores 

opfattelse, at kravet om løbende opdateringer af de konkrete kontrolforanstaltninger styrker 

troværdigheden. 

 

Ligeledes er det positivt, at der via bilag 2, punkt 1.2.1, muligøres åbne intervaller i 

balanceopgørelsen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til produktionen. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det derimod beklageligt at der lægges op til endnu en ændring af 

kontrolkoderne som foreslået i § 16, stk. 3. Kravene til mærkning med kontrolkoder blev senest 

tilpasset med overgang til kontrolkoderne DK-ØKO-100, DK-ØKO-200 og DK-ØKO-300 i 

forbindelse med ikrafttræden af bekendtgørelse nr. 681 af 18. juni 2010 som en nødvendig 

konsekvens af ændrede EU regler. I den forbindelse fik virksomhederne ændret klicheer og andet 

trykmateriale til emballagetrykning, hvilket naturligvis er forbundet med både besvær og udgifter. 

 

Da den foreslåede ændring udelukkende er et resultat af omstruktureringer i Fødevarestyrelsen, 

kan vi derfor ikke bakke op om denne. Vi vil i stedet foreslå, at virksomhederne anbefales at 

anvende kontrolkode DK-ØKO-100 på alt fremtidigt emballage, men at koderne DK-ØKO-200 og 

DK-ØKO-300 fortsat omfatter Fødevarestyrelsens kontrol og fortsat kan anvendes. Således vil 

kontrolkoderne med tiden begrænses til DK-ØKO-100. Indtil nu har det været forstået, at de tre 

koder har dækket Fødevarestyrelsens kontrol og da det ikke forventes, at koderne DK-ØKO-200 og 

DK-ØKO-300 skal anvendes til andre formål ser vi ingen grund til, at pålægge virksomhederne de 

yderligere byrder, som en ændring vil omfatte. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Lars Holdensen 

Fødevare-, Veterinær- og Forskningspolitik 
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