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Til den eksterne høringskreds  

 

 

 

J.nr. 2019-29-31-00042 

Dato: 11-10-2019 

Høring om udkast til ny bekendtgørelse om økologiske fødevarer 
og økologisk akvakultur m.v. 

Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk 

akvakultur m.v. i høring. Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage 

eventuelle høringssvar senest den 25. november 2019.  

Høringssvar bedes sendt til følgende e-mailadresser: teg@fvst.dk og LLA@fvst.dk 

med angivelse af journalnummer - 2019-29-31-00042 - i emnefeltet. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn 

og mailadresse. 

Udkastet til bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. er-

statter bekendtgørelse nr. 1404 af 3. december 2015 om økologiske fødevarer og øko-

logisk akvakultur m.v. Den opdaterede bekendtgørelse forventes at kunne træde i 

kraft i februar 2020. 

Der er bl.a. foretaget følgende ændringer, ud over redaktionelle ændringer: 

§ 2 

Der er indsat en definition på ”detailvirksomhed”, således at det er klart, hvordan en 

detailvirksomhed skal forstås i henhold til bekendtgørelsen.  Ordlyden er hentet fra 

definitionen i fødevareforordningen. 

§ 5 

Det er tilføjet, at også første modtager i EU af økologiske fødevarer eller petfood fra 

tredjeland skal anmelde aktiviteten til Fødevarestyrelsen. 

Det fremgår allerede af afsnit 6.2. i Vejledning om økologiske fødevarer m.v. at an-

meldelsespligten i henhold til § 5 både gælder de virksomheder, der rent fysisk hånd-

terer varerne, og de virksomheder, som får udført de pågældende aktiviteter på en 

anden virksomhed som lønarbejde. Dette præciseres nu i bekendtgørelsen. 

Med henblik på at mindske madspild, undtages detailvirksomheder fra at anmelde 

markedsføring engros af færdigpakkede fødevarer under visse betingelser, bl.a. ved-

rørende videregivelse af oplysninger. 
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På baggrund af en opdateret samarbejdsaftale mellem Fødevarestyrelsen og Land-

brugsstyrelsen er oplistningen over aktiviteter, der skal anmeldes til Fødevarestyrel-

sen eller Landbrugsstyrelsen revideret. 

§ 8 

Det er præciseret, at den erhvervsdrivendes beskrivelse af enhed/lokaler, aktiviteter 

og tilhørende foranstaltninger, som skal optages i økologirapporten, skal udformes 

efter Fødevarestyrelsens anvisning. Dette sker allerede i dag i praksis, og sikrer bl.a. 

fyldestgørende referencer fra økologirapporten til de relevante beskrivelser og foran-

staltninger. 

§ 10 

Fødevarestyrelsen skal ikke længere godkende de reviderede beskrivelser og udstede 

en ændring af økologirapporten, før ændrede økologiaktiviteter kan påbegyndes af 

virksomheden. Ændrede aktiviteter kan tages i anvendelse 4 uger efter, at Fødevare-

styrelsen har kvitteret for modtagelse af underretning fra virksomheden om de æn-

drede aktiviteter, med mindre Fødevarestyrelsen har anmodet om yderligere. Føde-

varestyrelsen vil ved første kontrolbesøg herefter kontrollere, at de reviderede beskri-

velser sikrer, at økologireglerne overholdes, og at der kan føres en effektiv kontrol 

hermed. 

§§ 21 0g 22 

Bestemmelserne om import er opdateret på baggrund af TRACES NT. 

§ 25 

Den omfattende liste af bestemmelser, der kan dispenseres fra, er kortet ned, da Fø-

devarestyrelsen i praksis ikke har anvendt de pågældende dispensationsmuligheder 

og heller ikke forventer at dispensere fra de pågældende bestemmelser.  

Bilag 1 

To antioxidanter samt mononatriumphosphat er, på baggrund af efterspørgsel fra er-

hvervet, tilføjet på listen over tilladte ingredienser af ikke-landbrugsingredienser i 

økologisk petfood (Bilag 1, A).  

Pektin er slettet som tilladt ingrediens i økologisk petfood, men tilføjet som produkt 

der må anvendes ved forarbejdning af økologisk petfood og ingredienser heri af land-

brugsoprindelse (Bilag 1, B). Baggrunden herfor er, at pektin er blevet slettet af EU´s 

liste for fodertilsætningsstoffer og nu tilladt som ingrediens. 

Bilag 2 

Visse undtagelser til de generelle regnskabskrav i punkt 1.1. og 1.2. er ændret til at 

omfatte erhvervsvirksomheder, der kun håndterer konventionelle fødevarer af en an-

den art, der synligt adskiller sig tydeligt fra de økologiske fødevarer, som virksom-

heden også håndterer. 
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Desuden er afsnittet i punkt 2, der omhandler mulighederne for afvigelser fra de ge-

nerelle regnskabskrav udvidet med flere muligheder, der indebærer regnskabsmæs-

sige lettelser.  

Når økologiske fødevarer m.v. tilberedes af den erhvervsdrivende, og hvor en råvare 

af en bestemt art kun undergår en eller flere simple processer, som f.eks. hakning 

og/eller opskæring og/eller pakning, hvor der ikke i øvrigt ændres på varens sam-

mensætning/beskaffenhed, og hvor resultatet er én enkelt type færdigvare, kan der 

undlades balanceopgørelser for hver enkelt art økologisk råvare og færdigvare, hvis 

der i stedet opstilles én samlet balanceopgørelse (og lageroptælling) for varen. Det vil 

være en betingelse, at Fødevarestyrelsen vurderer, at der kan føres en effektiv balan-

cekontrol. 

Ved tilberedning i detailledet på den adresse, hvorfra de tilberedte varer sælges di-

rekte til den endelige forbruger, hvor en, flere eller alle råvarer kun anvendes på øko-

logisk form, og ikke forefindes på konventionel form, kan produktions- og salgsregi-

streringer, lageropgørelser samt balanceopgørelser undlades. Der skal i stedet 

 føres et til enhver tid opdateret register over hvilke råvarer, der kun anven-

des på økologisk form og anprises/mærkes som økologisk (med dato for på-

begyndt/ophørt økologimærkning). Disse råvarer skal udseendemæssigt ad-

skille sig fra konventionelle råvarer på virksomheden, så det er muligt i en 

kontrolsituation umiddelbart at identificere de økologiske råvaretyper, og  

 registreres/dokumenteres indkøbte økologiske varer. 

 

Ved detailvirksomheders udførelse af enkle aktiviteter, som udportionering, afvej-

ning, opskæring, fraskæring, rensning, sortering, findeling/hakning, indpakning, 

mærkning m.v., hvor der ikke ændres ved beskaffenheden af det økologiske produkt, 

kan der ved udarbejdelse af ugentlige artsvise balanceopgørelser undlades produkti-

onsregistreringer og opdeling i kvalitets- og størrelseskategorier. I stedet udarbejdes 

opgørelserne ud fra indgåede og udgåede mængder samt lagerbeholdning. Der kan 

undlades særskilte balanceopgørelser for ”råvarer” hhv. ”færdigvarer”, hvis der i for-

bindelse med den ugentlige balanceopgørelse overholdes visse betingelser, bl.a. at det 

registreres, når der i ugen har været særlige aktiviteter. 

Nationale regler om økologiske flodkrebs og vandbehandlingsmidler ved tilstedevæ-

relse af akvakulturdyr er taget ud af bekendtgørelsen, da dette nu reguleres af EU-

regler. 

 

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative 

konsekvenser på under 4 mio. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere. 

Fødevarestyrelsen vurderer, at principperne om agil erhvervsrettet regulering ikke 

findes at være relevante for ændringerne i bekendtgørelsen, da reguleringen ikke vur-

deres at påvirke virksomhedernes muligheder for at teste, udvikle og anvende digitale 

teknologier og forretningsmodeller. Erhvervsstyrelsen har ingen bemærkninger her-

til. 
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Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte liste. 

 

Med venlig hilsen 

Tereza Gabriel 

 


