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Reglernes forankring og oprindelse

• 1972 – IFOAM stiftes – reaktion på fødevare og 
økologisk krise – vil dele viden og erfaringer

• 1981 – Private regler i Landsforeningen Økologisk 
Jordbrug

• 1987 – første DK lov om økologisk 
Jordbrugsproduktion

• Det røde Ø lanceres i 1990

• 1991 – EU forordning for vegetabilsk økologisk 
produktion

• 1999 – EU forordningen udvidet md regler for 
animalsk produktion

• 2007 – Revideret EU-forordning



Hvem bestemmer reglerne
• Landmænd, Forbrugere, IFOAM EU 

• COPA COCEGA 

• Det Økologiske Fødevareråd, Kontaktudvalget for Kontrol 
med Økologisk Jordbrugsproduktion 

• Civil dialogue group on organic farming – CDG 

• Myndighederne, Ministeriets embedsmænd 

• EU-Kommissionen, EU-Parlamentet, Ministerrådet 

• Expert group for technical advice on organic production –
EGTOP, Organic Production Committee – COP

• Danmarks Faste Repræsentation ved den Europæiske Union

• Nationale politikere 

• Codex Alimentarius



Økologiforordningen
Betragtninger

(1) Økologisk produktion er et samlet system til 
landbrugsforvaltning og fødevareproduktion, der kombinerer 
bedste praksis på miljøområdet, stor biodiversitet, 
bevarelsen af naturressourcer, anvendelsen af høje 
dyrevelfærdsnormer ……..Den økologiske landbrugssektor 
spiller således en dobbelt rolle i samfundet: på den ene side 
forsyner den et specifikt marked, der efterkommer en 
forbrugerefterspørgsel efter økologiske produkter, og på den 
anden side leverer den offentlige goder, der bidrager til 
beskyttelsen af miljøet og dyrs velfærd samt til udvikling af 
landdistrikter.



11. Økologisk landbrug bør først og fremmest baseres på 
vedvarende ressourcer inden for lokalt tilrettelagte 
landbrugssystemer

12 Den økologiske vegetabilske produktion bør bidrage til at 
bevare og forbedre jordens frugtbarhed og forebygge 
jorderosion 

14 Den animalske produktion er afgørende for tilrettelæggelsen 
af landbrugsproduktionen på økologiske bedrifter, for så 
vidt som den leverer de nødvendige organiske stoffer og 
næringsstoffer til de dyrkede arealer og således bidrager til 
forbedring af jorden og udvikling af bæredygtigt landbrug.



15 For at undgå forurening af miljøet, især af naturressourcer 
som jord og vand, bør den økologiske animalske produktion i 
princippet baseres på en nøje sammenhæng mellem denne 
produktion og jordarealerne, passende flerårige sædskifter 
og fodring af dyrene med økologiske afgrøder, der er 
produceret på samme bedrift eller på nærliggende 
økologiske bedrifter

17 Økologisk husdyrbrug bør overholde høje 
dyrevelfærdsnormer og opfylde dyrs artsspecifikke 
adfærdsbehov, mens forvaltningen af dyrenes sundhed bør 
være baseret på sygdomsforebyggelse. I den forbindelse bør 
der især lægges vægt på opstaldningsforholdene, 
husdyrbrugsmetoderne og belægningsgraden. Endvidere bør 
der ved udvælgelsen af racer tages hensyn til dyrenes evne til 
at tilpasse sig til lokale forhold



Artikel 3
De generelle mål med økologisk produktion er:

a) at etablere en bæredygtig forvaltning af landbruget, der:

i. respekterer naturens systemer og kredsløb og bevarer og fremmer 
jordbundens, vandets, planternes og dyrenes sundhed og deres 
indbyrdes balance

ii. bidrager til en høj grad af biodiversitet

iii. udnytter energi og naturressourcerne, herunder vand, jord, organiske 
stoffer og luft, på en ansvarlig måde

iv. overholder høje dyrevelfærdsstandarder og navnlig opfylder dyrs 
artsspecifikke adfærdsbehov

b) at tilstræbe at fremstille produkter af høj kvalitet

c) at tilstræbe at fremstille en bred vifte af fødevarer og andre 
landbrugsprodukter, der imødekommer forbrugernes efterspørgsel efter 
varer, fremstillet ved hjælp af processer, der ikke er til skade for miljø, 
menneskers sundhed, plantesundhed eller dyrs sundhed og velfærd



Opmærksomhedspunkter

• Dyrevelfærd

• Natur

• Klima

• Lokalt/dansk



Redskaber

• EU økologiregler

• Dansk implementering

• Dansk miljøregulering - frivilligt

• Brancheaftaler – mælk, oksekød og svin

• Privat initiativ


