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Slutrapport for kampagnen 

Økologirapporten – Et aktivt redskab 

INDLEDNING  

 

Før en fødevarevirksomhed kan påbegynde sine økologi-aktiviteter, skal den have 

udstedt en økologirapport på baggrund af deres indsendte procedurer. Økologirapporten 

udgør derved tilladelsen til at markedsføre økologiske fødevarer, og den er samtidig det 

dokument, der fastlægger, hvilke vilkår og procedurer virksomheden skal følge for at 

sikre, at økologireglerne overholdes. 

 

Det er afgørende for troværdigheden af økologiske fødevarer, at virksomhederne 

overholder økologireglerne, samt at økologiprocedurerne i økologirapporten er 

opdaterede mht. virksomhedens aktiviteter og den nyeste lovgivning; opdaterede 

procedurer er en forudsætning for dokumenteret regelefterlevelse.  

Fødevarestyrelsen kontrollerer stikprøvevist, at virksomhederne har opdaterede 

procedurer og her er tiden kommet til en mere systematisk gennemgang af 

økologiprocedurerne.  

 

 

Formålet med kampagnen er at kontrollere regelefterlevelse i forhold til: 

- At økologi-egenkontrolprocedurer er opdaterede og tilstrækkelige i forhold til 

lovgivningen og til virksomhedens produktion 

- At væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter er indberettet til 

Fødevarestyrelsen  

Derudover vil vi vejlede på området 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 2/4 

 
Fødevarestyrelsen  Stationsparken 31-33 Tel +45 72 27 69 

00 www.fvst.dk/kontakt  

 DK-2600 Glostrup Fax +45 72 27 65 01 www.fvst.dk 

KONKLUSION  

Samlet set er der en stor regelefterlevelse inden for kampagnens område, idet 99% af 

kontrolbesøgene endte uden anmærkninger.    

En mindre del af virksomhederne (1%) har dog fået en indskærpelse og ved 25% af 

kampagnekontrolbesøgene er der truffet afgørelse om ændrede vilkår. Fødevarestyrelsen 

vurderer, at der fortsat er behov for at have fokus på at vejlede virksomhederne om 

skriftlige procedurer.  

De danske økologivirksomheder er overordnet gode til at anmelde, når de ændrer deres 

aktiviteter væsentligt. 

 

RESULTATER  

 

 Der er gennemført 398 kontrolbesøg i kampagnen (tabel 1).  

 Regelefterlevelsen i kampagnen er 99%. 1% af kontrollerne har udløst 

indskærpelser for mangelfulde skriftlige procedurer (tabel 1). 

 Ved 12,5 % af kampagnekontrollerne er der fundet bagatelagtig forhold (tabel 1). 

Af dem er 88% givet for mangelfulde skriftlige procedurer og 12% for manglende 

anmeldelse af ændrede aktiviteter.  

 Der er truffet afgørelse om ændrede vilkår i 25% af kampagnekontrollerne med 

resultat 1, svarende til 97 kampagnekontroller (tabel 1)  

 Ved 24% af kontrolbesøgene er der vejledt om økologiprocedurer eller anmeldelse 

af væsentlige ændringer.  

 78 % af kampagnekontrollerne er kørt i virksomheder med Engros-branche  

(Tabel 2) 
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Metode 

Kontrollerne er gennemført som en samlet kontrol af den årlige økologikontrol og 

kampagnekontrol.  

Kontrollen er gennemført både som anmeldt og uanmeldt kontrolbesøg. 

Kampagnekontrollen er gennemført som dokumentkontrol i virksomheden.  

Forud for kampagnen er relevante brancher orienteret om kampagnen.  

Alle virksomheder, som er godkendt med en økologirapport, har været aktuel for denne 

kampagnekontrol.  

 

Ved en Afgørelse om ændrede vilkår pålægges virksomheden at ændre de skriftlige 

procedurer efter konkret anvisning fra Fødevarestyrelsen, og denne er brugt i de tilfælde 

hvor virksomhedens procedurer vurderes grundlæggende at opfylde reglerne, men hvor 

udviklingen gør, at der er et kontrolmæssigt behov for ændringen. 
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TABELLER 

 
 

Regelefterlevelse Tabel 1 – Samlet kontrolresultat pr. kontrolenhed, inkl. Bagatelagtige 

overtrædelser og Afgørelse om ændrede vilkår 

 
 

Kontrolenhed Antal Res 
1 

Antal Res 
2 

Heraf antal 
bagatelagtige 

overtrædelser 

Heraf Antal 
Ændrede 

vilkår 

% Res 1 % Res 
2 

Heraf % 
bagatelagtige 

overtrædelser 

Heraf  
%  

Ændrede 
vilkår 

Fødevarekontrol 
Danmark 

394 4 50 97 99,0 1,0 12,8 24,8 

        

Kampagnekontroller fordelt pr. branche Tabel 2, inkl. Afgørelse om ændrede vilkår 

 

Branche Antal kontroller Heraf, antal Ændrede 
vilkår 

Heraf % Ændrede  
Vilkår 

Detail  75 10 13,2 

Detail med engros 11 1 9,1 

Engros uden behandling 120 38 31,6 

Engros med behandling 193 48 24,7 
 

398 kontroller        97 kontroller 24,8% 

 
 


