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Slutrapport for kampagnen 

Balanceregnskab i virksomheder, der producerer 

økologiske fødevarer 

INDLEDNING  

  

Økologiens troværdighed er afgørende for, at forbrugerne fortsat kan have høj tillid til de 
økologiske fødevarer, herunder det røde Ø-mærke og EU-logoet for økologi.   
 
Markedsandelen for økologiske fødevarer i detailhandlen er steget konstant gennem 
mere end 10 år og udgør nu 13,3% af det samlede salg i butikkerne.   
Da udbuddet af økologi ikke altid er tilstrækkeligt, i forhold til efterspørgslen, kan der 
være en øget risiko for svindel. Dermed stiger behovet for kontrol af økologisk 
produktion. 
 
Kampagnen havde fokus på, at de solgte mængder af økologiske færdigvarer ikke 
oversteg virksomhedernes indkøb af økologiske råvarer. Udover den faste årlige 
regnskabskontrol med mængderne af økologi, havde Fødevarestyrelsen særligt fokus på 
virksomhedens balanceopgørelse mellem råvarer og færdigvarer, samt virksomhedernes 
opfyldelse af krav til regnskab for økologi. 
Kontrollen blev foretaget ved leverandører og modtagere ud fra virksomhedernes 
fakturaer og følgesedler (krydskontrol). I kampagnen blev antallet af disse 
krydskontroller øget i forhold til Fødevarestyrelsens årlige økologikontrol. 
 
Formålet med kampagnen var at sikre høj troværdighed af Ø-mærket og EU-logoet ved 
dybdegående kontrol af regnskab i økologiproducerende virksomheder. 
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KONKLUSION  

 

I 79 % af kontrolbesøgene blev det konstateret, at reglerne blev overholdt for økologiske 
fødevarer.  

I 21 % af kontrolbesøgene blev det konstateret, at reglerne for krav til regnskab ikke 
blev overholdt. Kun ved en enkelt kontrol kunne virksomheden ikke fremvise, at de 
anvendte råvarer var økologiske.  

Fødevarestyrelsen udførte i 2014 en lignende kampagne, der viste, at der var et generelt 
behov for vejledning om reglerne for økologi herunder økologisk regnskabsførelse. 
Fødevarestyrelsen vejledte derefter branchen, samarbejdede med erhvervet og stillede 
økologiregnskabsværktøjer til rådighed for virksomhederne på Fødevarestyrelsens 
hjemmeside. Fødevarestyrelsen udfører derudover årligt kontrol i virksomhederne, hvor 
der ligeledes vejledes om økologiregnskab. Derfor havde Fødevarestyrelsen forventet, at 
virksomhederne havde en stor forståelse og overholdt reglerne for krav til regnskab 

I forhold til kampagnen fra 2014 er det Fødevarestyrelsens vurdering, at virksomhederne 
har større forståelse for reglerne for krav til økologiregnskab. 

Ud fra kampagnens resultater kan det konkluderes, at forbrugerne fortsat kan have tillid 
til økologiske fødevarer herunder det røde Ø-mærke og EU-logoet. Resultaterne 
indikerer, at der ikke forekommer bevidst svindel med økologiske fødevarer.                                                                                                                                                 

Fødevarestyrelsen vil fremadrettet fortsat have fokus på kontrollen med regnskab for 
økologiske fødevarer med henblik på at reglerne for krav til regnskab overholdes.  

RESULTATER  

 

Der blev i alt udført 52 kontrolbesøg i kampagnen. 

Kontrolbesøgene blev fordelt på flere forskellige brancher med fremstilling af bla. 
vegetabilske og animalske fødevarer*. 

I 11 virksomheder blev der givet sanktioner heraf 10 indskærpelser (19 %) og en enkelt 
politianmeldelse (2 %). Sanktionerne omhandler i 10 tilfælde regnskab og i et tilfælde 
dokumentation*.  

Sanktionerne vedr. regnskab er givet på grund af, at virksomhederne, i forskellig grad, 
ikke havde udarbejdet fyldestgørende økologibalanceregnskab, samt at virksomhederne 
ikke havde foretaget en vurdering af årsagen til afvigende differencer i regnskabet.  
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Sanktionen vedr. dokumentation er givet på grund af, at virksomheden ikke har sikret 
sig, at deres leverandør er underlagt økologikontrol ved modtagelse af råvarer.   

Der er konstateret 6 bagatelagtige overtrædelser. De omhandler regnskab, 
dokumentation og krydskontrol.   

De bagatelagtige overtrædelser under regnskab skyldes virksomhedernes manglende 
stillingtagen til differencer i regnskabet.  

Det samlede antal krydskontroller viste, at der er overensstemmelse mellem mængden 
af indkøbte og solgte økologiske fødevarer.  

* Fordelingen fremgår af tabel 1, 2 og 3 i afsnittet ”Tabeller og resultater”. 

 

   

METODE  

 

Kampagnen blev gennemført i perioden 1. april 2019 til 13. december 2019. 
Kampagnebesøgene blev gennemført som anmeldt kontrolbesøg i engros 
fødevarevirksomheder med produktion og i slagterier. 
  
Virksomhederne der blev udvalgt til kampagnen skulle have produktion/slagtning af både 
konventionelle og økologiske fødevarer/dyr. Denne type aktivitet vurderedes at give 
større risiko for sammenblanding af konventionelle og økologiske fødevarer. 
 
I kampagnen var der fokus på økologi herunder krydskontrol, dokumentation og 
regnskab. 
 
Mindst 1 måned før kontrolbesøget blev virksomhederne kontaktet, for at indhente 
information om:  

 virksomhedens økologiske råvarer og leverandører af økologiske råvarer  
 besætningsejerens levering af økologiske og konventionelle dyr 

 
Virksomhederne blev anmodet om indsendelse af en liste over deres leverandører af 
økologiske fødevarer, en liste over alle virksomhedens råvarer samt hvilke økologiske 
råvarer, der blev indkøbt fra de enkelte leverandører. Slagteriet blev anmodet om en 
liste over økologiske leverandører for store slagterier og for både økologiske og 
konventionelle leverandører for små slagterier. 
 
Efter modtagelse af ovenstående oplysninger fra fødevarevirksomhederne, gennemførte 
Fødevarestyrelsen ud fra leverandørlisterne kontrol af et antal råvarer i henhold til 
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virksomhedernes aktivitetsniveau i en periode på 1-3 måneder. Virksomhedens 
leverandører blev kontaktet og dokumentationen for mængden af de leverede råvarer i 
den valgte periode blev kontrolleret. 
 
Efter modtagelse af oplysningerne fra slagterierne blev samtlige besætningsejere 
kontaktet og dokumentation for antal økologiske dyr, de havde leveret, i den udvalgte 
periode til slagteriet blev kontrolleret. 
 
Ved kampagnebesøget blev de tilsvarende dokumenter og bogførte registreringer 
kontrolleret. 
 
Ud fra den tilsendte leverandørliste blev alle leverandørerklæringer kontrolleret for 

 om virksomheden havde fået indhentet alle leverandørerklæringer 
 om leverandørerklæringerne omfatter de rigtige produkter/økologiske dyr 
 om leverandørerklæringerne var gyldige 
 om virksomheden havde en procedure for opdatering af leverandørerklæringer 

samt evt. nye leverandører. 
 
På kampagnebesøget blev det kontrolleret, om fødevarevirksomhederne havde 
udarbejdet råvarebalance, færdigvarebalance samt input/output balance i regnskabet. 
For slagterierne blev det kontrolleret, om de havde udarbejdet input/output balance for 
slagtekroppe og biprodukter i regnskabet. 
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TABELLER OG FIGURER 

Tabel 1. Fordeling af kontroller på branche. 
Branche Kontroller 

Fremstilling af animalske produkter - Kød
 

5 

Slagterier
 

5 

Fremstilling af animalske produkter - Fisk og muslinger m.v.
 

2 

Fremstilling af vegetabilske produkter mv. evt. med indhold af forarbejdede animalske produkter
 

24 

Fremstilling af animalske produkter - Mælk og ost
 

6 

Fremstilling af drikkevarer m.v.
 

7 

Fremstilling af kosttilskud, tilsætningsstoffer m.v.
 

3 

  52 kontroller 

 
 
Tabel 2. Samlet kontrolresultat pr. branche. 
Branche Ingen 

anmærkninger 
Indskærpelser Politianmeldelse Ingen 

anmærkning 
Indskærpelse Politianmeldelse 

Fremstilling af 
animalske 
produkter - Kød 

5 0 0 100,0 0,0 0,0 

Slagterier 5 0 0 100,0 0,0 0,0 

Fremstilling af 
animalske 
produkter - Fisk 
og muslinger m.v. 

2 0 0 100,0 0,0 0,0 

Fremstilling af 
vegetabilske 
produkter mv. evt. 
med indhold af 
forarbejdede 
animalske 
produkter 

18 5 1 75,0 20,8 4,2 

Fremstilling af 
animalske 
produkter - Mælk 
og ost 

3 3 0 50,0 50,0 0,0 

Fremstilling af 
drikkevarer m.v. 

5 2 0 71,4 28,6 0,0 

Fremstilling af 
kosttilskud, 
tilsætningsstoffer 
m.v. 

3 0 0 100,0 0,0 0,0 

I alt 41 10 1 78,8 19,2 1,9 
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Tabel 3. Opgørelse over sanktionering på parametre under lovgivningsområde særlig 
mærkningsordninger 
Lovgivningsområde Lovgivningsområde Indskærpelser Politianmeldelse IALT 

Særlige mærkningsordninger, regnskab Økologi 9 1 10 

Særlige mærkningsordninger, dokumentation Økologi 1 0 1 

Særlige mærkningsordninger, krydskontrol Økologi 0 0 0 

 
 


