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Slutrapport for kontrolkampagnen 

Økologiproducerende virksomheders anvendelse 

af ikke-økologiske ingredienser, tilsætningsstoffer 

og hjælpestoffer 

INDLEDNING  

Økologireglerne rummer en række krav, som af nogle virksomheder kan forekomme 

komplicerede.  

Nogle virksomheder er af den opfattelse, at 95 %-reglen giver mulighed for at anvende  

5 % ikke-økologiske ingredienser efter eget valg og er derfor ikke opmærksomme på at 

der kun er en begrænset liste over konventionelle ingredienser.  

Også særreglerne for anvendelse af aromaer, tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, såsom 

enzymer og starterkulturer, herunder krav om gmo-fravær1 i økologisk produktion, kan 

være svære at forstå. Der har tidligere været kampagner på området, bl.a. vedr. 

tilsætningsstoffer i økologiske fødevarer, hvor der ved analytisk kontrol viste sig at være 

overtrædelser vedr. særligt nitrit i kødpålæg.  

 

Formålet med kampagnen var derfor at kontrollere virksomhedernes regelefterlevelse. 

Kampagnen havde fokus på følgende 4 områder:  

 Anvendelse af ikke økologiske ingredienser af landbrugsoprindelse 

 Anvendelse af tilsætningsstoffer  

 Anvendelse af hjælpestoffer  

 Dokumentation for fravær af GMO 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Ved GMO-fravær forstås i denne kampagnebeskrivelse, at økologireglernes bestemmelser om, at 

ingredienser og hjælpestoffer ikke må bestå af, indeholde, eller være fremstillet af eller ved hjælp af GMO, er 
overholdt.  
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KONKLUSION  

 

Generelt en høj regelefterlevelse: 

Kampagnen viste en høj grad af regelefterlevelse, idet 95,4 % af kampagnekontrollerne  

blev gennemført uden anmærkninger. De virksomheder der fik sanktioner fik 

udelukkende indskærpelser. Der blev i alt givet 9 indskærpelser ide 194 kontroller Ingen 

af de udtagne prøver gav anledning til anmærkninger.   

 

Anvendelse af ikke økologiske ingredienser  

Virksomhederne anvender i langt de fleste tilfælde udelukkende økologiske ingredienser i 

deres økologiske produkter. Det stemmer godt overens med grundprincipperne i 

økologireglerne om at økologiske produkter skal produceres af økologiske ingredienser.  

Samlet viste kampagneområdet en regelefterlevelse på 96% ( 5 indskærpelser i 129 

kontroller)  

Kampagnen har dog vist at for de virksomheder, der anvendte ikke-økologiske 

ingredienser var regelefterlevelsen på 81% (5 indskærpelser i 27 virksomheder)  

 

Anvendelse af tilsætningsstoffer 

Virksomhederne anvendte ikke tilsætningsstoffer i ca. halvdelen af kontrollerne.  

Samlet viste kampagneområdet en regelefterlevelse på 98% (3 indskærpelser i 122 

kontroller) 

Den anden halvdel af virksomhederne, der anvendte tilsætningsstoffer, havde i 94% af 

kontrollerne styr på reglerne (3 indskærpelser af 54 virksomheder)  

 

Anvendelse af hjælpestoffer  

Virksomhederne anvendte i ca. halvdelen af kontrollerne ikke hjælpestoffer.  

Den anden halvdel af virksomhederne, der anvendte hjælpestoffer, havde alle styr på 

reglerne og der blev derfor ikke givet nogle sanktioner. Dermed var den samlede 

regelefterlevelse for dette kampagneområde på 100%  

 

Dokumentation for fravær af GMO 

Virksomhederne havde en regelefterlevelse på 99% (1 indskærpelse i 98 kontroller) 

De tilsynsførende har ydet mest vejledning på området omkring GMO reglerne herunder 

forskellen mellem de almindelige GMO regler og de udvidede GMO regler, der gælder for 

økologiske fødevarer  
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Sammenfatning 

Kampagnen viste en samlet regelefterlevelse på 95,4% hvilket må anses for at være 

tilfredsstillende. Kampagnen viste endvidere, at der i 5 forhold omkring anvendelse 

af ikke-økologiske ingredienser ikke var overensstemmelse med reglerne, hvilket 

indikerer et behov for øget kontrolfokus herpå fremadrettet.  

 

RESULTATER  

Der er udført kontrol indenfor følgende områder fordelt på 194 virksomheder:  

Kontrolleret 

område 

Tilsætningsstoffer Hjælpestoffer GMO Ikke 

økologiske 

ingredienser 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Udførte 

kontroller 

122 100% 115 100% 98 100% 129 100% 

Indskærp- 

elser 

3 2% 0 0% 1 1% 5 4% 

Anvendes ikke 68 56% 61 53% Ikke relevant 102 79% 

Anvendes  54 44% 54 47% Ikke relevant 27 21% 

Indskærpelser 

blandt dem 

der anvender 

3 6% 0 0% Ikke relevant  5 19% 

 

Prøver: 

Der blev udtaget prøver i ca. 5% af kampagnetilsynene hvor ingen af prøverne gav 

anledning til anmærkninger.  

 

Der er vejledt i 32 tilfælde indenfor følgende områder:  

Tilsætningsstoffer  Hjælpestoffer  GMO Ikke økologiske 

ingredienser  

2 2 22 6 
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METODE  

Kampagnetilsynene blev gennemført i økologikontrollerede virksomheder med produktion 

både i detail- og engrosledet.  

 

Kampagnen er forud for gennemførsel blevet offentliggjort på www.fvst.dk, og der blev 

sendt mail til øko-dialoggruppen omfattende bl.a. Landbrug & Fødevare, Dansk erhverv 

og Økologisk Landsforening.  

 

Kampagnekontrollerne blev både gennemført som en del af et ordinært tilsyn og som 

anden kontrol herunder kampagnekontroller hhv. årlig økologikontrol omfattende alle 

økologikontrolopgaver. 

 

Kampagnen blev gennemført med en kombination af forskellige tilgange ved kontrollen 

herunder: Auditerende tilgang, ved udspørgning til virksomhedernes interne procedurer 

til sikring af regelefterlevelse. En reviderende tilgang ved gennemsyn af bl.a. GMO 

dokumentation, virksomhedernes recepter samt virksomhedernes resursestyringssystem 

samt ved fysisk kontrol i virksomhedernes produktions og lagerfaciliteter.    

 

Kontrollerne blev i ca. 5 % af tilfældene understøttet af prøveudtagning til underbygning 

af kontrollen af regelefterlevelsen for anvendelse af tilsætninger. Analyseparametrene 

blev besluttet i hvert enkelt tilfælde ud fra produktspecifik relevans.    

 

http://www.fvst.dk/

