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Til høringskredsen  

 

J.nr. 2021-29-31-00253 

Dato: 17-09-2021 

Høring om udkast til revideret bekendtgørelse om økologiske fødevarer 

og økologisk akvakultur m.v. 

Hermed sendes udkast til revideret bekendtgørelse om økologiske fødevarer og øko-

logisk akvakultur m.v. i høring. Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at mod-

tage eventuelle høringssvar senest den 17. oktober 2021. 

Høringssvar bedes sendt til okologi@fvst.dk med angivelse af journalnummer: 2021-

29-31-00253. 

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

høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn 

og mailadresse. 

Baggrund og indhold 

Bekendtgørelsen revideres på baggrund af, at de nugældende forordninger på økolo-

giområdet afløses af nye, herunder forordning (EU) 2018/848 (økologiforordnin-

gen), der finder anvendelse fra den 1. januar 2022.  

Ud over redaktionelle ændringer er der bl.a. foretaget følgende ændringer: 

 Detailforhandling af uindpakkede økologiske fødevarer over en bestemt ba-

gatelgrænse er nu omfattet af krav om økologicertificering. Det nye krav af-

spejles i bekendtgørelsesudkastets afsnit om anmeldelse samt bilag 2 vedr. 

regnskabskrav (§ 5, stk. 1, nr. 2, stk. 3-4, og bilag 2). 

 Den nugældende § 14 om omlægning til økologisk akvakulturproduktion er 

ikke videreført, da forholdet nu reguleres af økologiforordningens art. 10. 

 Fødevarekontaktmaterialer, omfattet af økologiforordningens bilag 1, er tilfø-

jet anvendelsesområdet for bekendtgørelsen. Bilag 1 omfatter bl.a. korkprop-

per (§ 1, nr. 8). 

 Muligheden for tilladelse til anvendelse af ikke-økologiske ingredienser i for-

arbejdede fødevarer er indskrevet i bekendtgørelsen. Det er en mulighed, der 

følger af økologiforordningen (§ 9). 

 Bestemmelsen vedr. anmeldelse af ændringer er tilpasset til praksis. Det 

fremgår således ikke af udkastet, at virksomheden umiddelbart kan forvente 
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at starte efter 4 uger – dette vil altid afhænge af de forelagte beskrivelser og 

procedurer (§ 10, stk. 2). 

 Ved midlertidigt ophør, hvor økologiaktiviteterne påtænkes genindført inden 

for et år, kan meddelelse om ophør til Fødevarestyrelsen undlades (§ 10, stk. 

4). 

 Mulighed for ansøgning om brug af indfangede vilde eller ikke-økologiske 

akvakulturdyr samt ikke-økologisk yngel, jf. økologiforordningen (§§ 17-18). 

 Mulighed for offentliggørelse af oplysninger om tilgængelig økologisk akva-

kulturyngel på markedet via Fødevarestyrelsens hjemmeside, jf. økologifor-

ordningen (§ 19). 

 Der er indsat en ny bestemmelse, svarende til praksis, om, at Fødevarestyrel-
sen kan udstede particertifikater til brug ved eksport af økologiske produkter 
efter ansøgning under forudsætning om, at ansøgning sker inden partiet bli-
ver forseglet og forlader Danmark. Det er en forudsætning, da man ikke fy-
sisk kan kontrollere partiet, hvis først det er forseglet eller afsendt (§ 25). 

 

 Det er præciseret, at frekvensen for hvor ofte erhvervsdrivende skal kontrol-
lere og dokumentere, at leverandøren er økologicertificeret eller omfattet af 
et økologicertifikat løbende skal fastlægges og dokumenteres ud fra en risiko-
vurdering. Dog skal kontrol ske mindst én gang hvert kalenderår. Dette er 
tættere på ordlyden i økologiforordningen (§ 26). 
 

Fødevarestyrelsen afventer EU-regler om økologisk petfood. Hidtil har økologisk pet-

food været reguleret nationalt. Det forventes imidlertid ikke, at EU-reglerne vil nå at 

kunne træde i kraft til den 1. januar 2022. Derfor er de gældende nationale regler vi-

dereført uændret i bekendtgørelsesudkastet og vil skulle ophæves, når EU-reglerne 

overtager reguleringen af økologisk petfood. 

Forholdet til reglerne om krydsoverensstemmelse (KO) 

Bekendtgørelsen vedrører ikke regler, der er underlagt krydsoverensstemmelse (KO). 

Forholdet til EU-retten 

De fem principper for implementering af erhvervsrettet regulering er overholdt.  

Økonomiske og administrative konsekvenser, principperne for agil er-

hvervsrettet regulering og digitaliseringsklar lovgivning 

Udkast til bekendtgørelsen har været forelagt Erhvervsstyrelsen, Område for Bedre 

Regulering (OBR), i præhøring. OBR har vurderet, at bekendtgørelsesudkastet ikke 

medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

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 digitale forretningsmodeller. Erhvervsstyrelsen, Område for Bedre Re-

gulering (OBR), har ingen bemærkninger hertil.  
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Endvidere vurderer Fødevarestyrelsen, at de syv principper for digitaliseringsklar 

lovgivning er fulgt. 

Ikrafttræden 

Bekendtgørelsen er planlagt til at træde i kraft den 1. januar 2022. 

 

Med venlig hilsen 

 

Tereza Gabriel 


