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Supplerende notat om principper for økologisk jordbrug 
i relation til fødevaresikkerhed m.m. 

 
Det Økologiske Fødevareråd (DØFR) drøftede på sit møde den 3. april FØJO’s notat om ”Principper 
for økologisk jordbrug”. I forlængelse af diskussionen er FØJO blevet bedt om at udarbejde et oplæg, 
som supplerer notatet i relation til spørgsmål om fødevaresikkerhed, husdyrsundhed m.fl. I det følgen-
de diskuteres disse emner primært i relation til de økologiske principper, men også i relation til de for-
skellige spørgsmål om anprisning, eksport/import perspektiver m.v., som også er blevet rejst i diskussi-
onen i DØFR.  
 
Notatet indledes med en kort beskrivelse af de grundlæggende principper, kredsløbsprincippet, forsig-
tighedsprincippet og nærhedsprincippet, og de senere års udvikling i økologisk jordbrug (afsnit 1 og 2). 
Disse to afsnit uddrager essensen af FØJO’s oprindelige notat, hvor det konkluderes, at der især er be-
hov for at forfølge nærhedsprincippet mere eksplicit.  
 
Dernæst diskuteres fødevaresikkerhed i relation til principperne og i relation til forbrugernes ønsker og 
forventninger. Det konkluderes, at der principielt set er to mulige veje til at forbedre sikkerheden: En-
ten ved at stille øgede krav til sikkerheden omkring de forhold, som kan beskrives (måles, vejes) for det 
enkelte produkt eller ved at stille større krav til de økologiske produktionsprocesser, distributionssyste-
mer m.fl. (fødevareproduktionssystemet).  
 
Det er imidlertid kun ved at udvikle det økologiske fødevareproduktionssystem i reel overensstemmelse 
med alle de tre grundlæggende, økologiske principper, at der fortsat kan forventes troværdighed om og 
tillid til de økologiske produkter. I relation til fødevaresikkerhed indebærer dette i praksis, at økologiske 
produkter i langt højere grad produceres, forarbejdes og distribueres i enkle og gennemskuelige, økolo-
giske fødevareproduktionssystemer, hvor forekomsten af konventionelle råvarer og indsatsfaktorer er 
reduceret til et absolut minimum. 
 
Øget fokus på de grundlæggende principper i hele fødevareproduktionssystemet gennem såvel praksis 
som regulering indebærer endvidere forskellige muligheder for i langt større grad at anprise det økologi-
ske produktionssystem som en helhed, hvilket gør, at forbrugerne kan opfatte de økologiske produkter 
som et reelt alternativ. Endvidere kan et øget fokus på principperne i relation til regulering forhåbentlig 
medvirke til en bedre forståelse for det økologiske regelsæt blandt både producenter og forhandlere af 
økologiske produkter. 
 
 
Indhold 
 
1 Principper i økologisk jordbrug 
2  Udviklingen i økologisk jordbrug i forhold til de grundlæggende principper 
3  Fødevaresikkerhed i relation til forbrugernes ønsker og de økologiske principper 
4  Sikkerhed gennem krav til produktet 
5  Sikkerhed gennem krav til produktionsprocesser og distributionssystemer 
6 Nærhed mellem forbruger og producent 
7 Rene forsynings-, forarbejdnings- og distributionssystemer 
8 Anprisning af et troværdigt fødevareproduktionssystem - ikke det enkelte produkt 
9 Behov for udvikling 



1 Principper i økologisk jordbrug 
 
I FØJO’s oprindelige oplæg er de grundlæggende principper og værdier i økologisk jordbrug beskrevet 
og gennemgået sammen med forskellige centrale begreber vedrørende forsigtighed, bæredygtighed, 
økologisk husdyrhold samt sociale aspekter af økologisk jordbrug. På baggrund af gennemgangen iden-
tificeres tre grundlæggende principper: 
 
Kredsløbsprincippet, der tager udgangspunkt i, at i naturen recirkuleres og genanvendes næringsstofferne, 
og via sollyset opbygges fornybare ressourcer. På tilsvarende måde skal mennesket recirkulere nærings-
stofferne samt undgå brug af ikke-fornybare ressourcer og rovdrift på ressourcerne i øvrigt. Udviklin-
gen skal være i harmoni med naturgrundlaget, hvilket bl.a. kan sikres gennem alsidighed og mangfol-
dighed i produktionen. 
 
Forsigtighedsprincippet, der foreskriver forsigtighed i anvendelsen af ny teknologi, dels fordi mennesket 
selv er en del af naturens kredsløb, dels fordi naturen er kompleks, og det kan være vanskeligt at over-
skue konsekvenserne af menneskets påvirkning. En naturlig konsekvens af forsigtighedsprincippet er, 
at ældre kendte og velfungerende teknologier som udgangspunkt vil have forrang for ny teknologi ud-
viklet på et mere teoretisk grundlag. Ligeledes bør fejlvenlige teknologier vælges frem for risikable tek-
nologier. 
 
Nærhedsprincippet, der omhandler hvorledes specielt sociale aspekter af økologisk jordbrug – f.eks. gen-
nemskuelighed, sikkerhed, lokal forankring og tryghed, men også humanisme og social retfærdighed – 
sikres. Direkte kontakt mellem producenter og forbrugere reducerer den fremmedgjorthed, som ofte 
præger det moderne samfund. Læring på basis af lokal, erfaringsbaseret viden og forskning i hele sy-
stemer bliver centrale elementer i at sikre sociale og kulturelle værdier samt sammenhængen til natur-
grundlaget. 
 
 
2 Udviklingen i økologisk jordbrug i forhold til de grundlæggende principper 
 
I oplægget undersøges endvidere udviklingen i det økologiske jordbrugs anvendelse af teknologi og 
hjælpestoffer. Arbejdshypotesen er, at udviklingen i høj grad afhænger af de nye teknologier, der accep-
teres eller fravælges, og at dette til- eller fravalg ideelt set bestemmes af de grundlæggende principper og 
værdier.  
 
Det konstateres, at der er en ganske god overensstemmelse mellem udvikling i praksis og forsigtigheds-
princippet og til dels også kredsløbsprincippet. Derimod er der i forhold til tidligere langt mindre fokus 
på sociale og kulturelle værdier, herunder det direkte samspil mellem forbrugere og landmænd (nær-
hedsprincippet). Samtidig kan det konstateres, at stort set alle de nye teknologier har været med til at 
øge produktiviteten, specialiseringen og bedriftsstørrelsen. 
 
Konsekvensen af specialiseringen og de større enheder kan være et stigende pres på de økologiske prin-
cipper. Dette gælder især for nærhedsprincippet og kredsløbsprincippet. Økologisk jordbrug bør derfor 
overveje, hvorvidt denne udvikling bør/kan reguleres med hensyn til at bevare tilliden til økologisk 
jordbrug, men også hvorledes nærhedsprincippet kan forfølges mere eksplicit. 
 
Det konstateres, at der er en risiko for, at økologiske fødevarer fremstår som produkter, der overholder 
mere eller mindre gennemskuelige regler frem for et reelt produktionsalternativ. Dermed er der behov 
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for større klarhed og forenkling med hensyn til, hvad økologisk jordbrug egentlig står for, samt tiltag 
der kan medvirke til at øge troværdigheden af økologiske produkter.  
 
 
3 Fødevaresikkerhed i relation til forbrugernes ønsker og de økologiske principper 
 
Gennem de senere år har der været en lang række forhold - både nationalt og i forbindelse med den 
internationale fødevarehandel - som har givet mange forbrugere anledning til at bekymre sig om føde-
varernes sikkerhed. I flæng kan nævnes: 
 
• Øget forekomst af salmonella i kød og æg 
• Øget forekomst af campylobacter i kød 
• Eksempler på mejeriprodukter med listeria  
• Fund af udenlandske og enkelte danske dyr med BSE 
• Omfattende angreb af mund- og klovsyge i specielt Storbritannien (har angivelig ingen betydning 

for fødevaresikkerhed, men vækker alligevel bekymring hos mange forbrugere) 
• Øget forekomst af dioxin i en række foderstoffer og fødevarer  
• Eksempler på fødevarer med et for højt indhold af pesticider, antibiotika, diverse tilsætningsstoffer, 

blødgørere fra emballager eller andet  
• Eksempler på både økologiske og konventionelle fødevarer med indhold af giftige lagersvampe  
• Forurening af økologisk dyrkede produkter med GMO’er 
• Salg af konventionelle produkter som økologiske  
• Endelig er der enkelte, men meget skræmmende eksempler på fødevarekriminalitet med fatale kon-

sekvenser. De mest kendte eksempler er vin tilsat træsprit samt stærkt forurenet madolie 
 
Ud fra ovenstående kunne begrebet fødevaresikkerhed opfattes som et snævert spørgsmålet om, hvor-
vidt man bliver syg eller ej af at spise en given fødevare. Specielt i relation til økologisk jordbrug er en 
langt bredere og mere nuanceret opfattelse af begrebet imidlertid på sin plads. En række aspekter er 
nævnt i tekstboks 1. 
 
Som det fremgår af tekstboksen er spørgsmålet om fødevaresikkerhed i første omgang knyttet til selve 
produktet, men som tidligere nævnt er fødevaresikkerhed ikke udelukkende et spørgsmål om eventuelle 
sygdomsfremkaldende egenskaber ved et givet produkt. Eksempelvis har fødevarernes kvalitet og deres 
eventuelle betydning for sundheden en meget stor betydning i en samlet vurdering.  
 
Spørgsmålet om hvorvidt der knytter sig særlige sundhedsmæssige egenskaber til de økologiske fødeva-
rer blev i 2000 behandlet af en forskergruppe, som under ledelse af professor Arne Astrup fra KVL 
gennemførte en vidensyntese om ”Økologiske fødevarer og menneskets sundhed”.  
 
I den afsluttende rapport, som blev udgivet i februar 2001, konkluderer1 forskergruppen bl.a., at: ”Øko-
logiske/biodynamiske fødevarer kan teoretisk set tænkes at påvirke menneskets sundhed i kraft af sær-
lige karakteristika med hensyn til indhold af næringsstoffer, uønskede fremmedstoffer, spisekvalitet 
m.v. Økologisk/biodynamisk fødevareforbrug kan også tænkes at påvirke sundheden mere indirekte via 
ændringer i kostsammensætningen som følge af et anderledes fødevareudbud og en omprioritering mel-
                                                 
1 Det skal nævnes, at forskergruppen ikke havde mulighed for at undersøge, hvad økologisk landbrug betyder for de sund-
hedsaspekter, som knytter sig til det ”ydre miljø” (f.eks. pesticider i drikkevand og luft). Ligeledes undersøgte forskergrup-
pen heller ikke specifikke spørgsmål vedr. fødevaresikkerhed.  
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lem vegetabilske og animalske fødevaregrupper. Endelig er det muligt, at økologiske/biodynamiske 
fødevarer kan påvirke sundheden ad psykologiske veje, såfremt forbrugeren oplever øget tryghed og 
større etisk tilfredsstillelse ved at spise økologisk”. 
 
 
Tekstboks 1. Forskellige aspekter af fødevaresikkerhed 
 
 
1. Sikkerhed for at man ikke bliver syg af at spise sin mad 
- pga. zoonoser (fx salmonella eller kogalskab)  
- pga. indholdsstoffer og forurening (fx mykotoksiner og pesticidrester) 
- pga. tilsætningsstoffer 
- sikkerhed for at maden er sund og bidrager til forbrugerens livskvalitet  
 
2. Forsyningssikkerhed mht. basale og kvalitative behov  
- produktionens bæredygtighed mht. varer i de efterspurgte kvaliteter (økonomisk overlevelse, beva-

relse af avlslinjer af bestemte kvaliteter etc.) 
- forsyningssikkerhed mht. distributionskanaler og tilgængelighed samt udefrakommende ændringer 

mht. energiforbrug, transport, eksport, import etc. 
 
3. Sikkerhed for at varerne er det, man tror de er  
- gennemskuelighed, mærkning, kontrol 
 
4. Sikkerhed som nærhed og tillid, meningsfuldhed og overskuelighed 
- kommunikativ nærhed kan ikke løsrives fra kropslig nærhed (det lokale), men den kan til en vis grad 

afløse den  
- risikokommunikation, indsigt og motivering over for frygt og uvidenhed 
 
5. Sikkerhed som (med-)ansvar og indflydelse på produktionen af de varer man spiser 
 
6. Sikkerhed og helhedsorientering, kendskab til de systemer som fødevarerne indgår i (opmærksom-

hed, viden, forsigtighed) 
 
7. Sikkerhed imod uønskede følgevirkninger af produktionen for producenter og andre mennesker (fx 

arbejdsmiljø, resistensproblemer) og for husdyr, miljø, natur, klima, biodiversitet etc.  
 
 
 
Ifølge forskergruppen kan det altså ikke umiddelbart – videnskabeligt set – bevises, at økologiske føde-
varer er sundere end konventionelle, selvom det kan ikke kan afvises, at de er sundere. Til gengæld ty-
der undersøgelserne på, at hvis man spiser økologisk, så tænker man mere på at spise (og leve) fornuf-
tigt. Og endelig er det ifølge forskergruppen sådan, at det kan påvirke sundheden, hvis man har ”tillid” 
til sine fødevarer.  
 
Det sidste aspekt er interessant for økologisk jordbrug: For mange forbrugere er den moderne, indu-
strialiserede fødevareproduktion meget uoverskuelig. Råvarer, som er produceret under ukendte for-
hold i vidt forskellige lande, bliver fragtet over store afstande, købt og videresolgt mange gange, og til 
sidst blandet op med tilsætningsstoffer, som man ikke kender. Resultatet er, at det kan være svært at 
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have tillid til sådanne fødevarer. Med andre ord, så handler fødevaresikkerhed også om tillid til produkti-
onssystemet, herunder (og måske især) forarbejdning, distribution m.m.  
 
Det forhold, at der ikke anvendes pesticider, forebyggende medicin m.m. i den økologiske primærpro-
duktion, og at rester af pesticider og medicin dermed kun sjældent forekommer i økologiske fødevarer, 
har for mange forbrugere været tegn på, at man kunne have større tillid til de økologiske fødevarer i 
forhold til konventionelle. Den meget dynamiske udvikling i økologisk jordbrug og det deraf følgende 
pres på specielt nærhedsprincippet antyder, at der er et behov for en øget indsats med henblik på at 
styrke forbrugernes tillid til de økologiske fødevarers sikkerhed og kvalitet i bred forstand. 
 
I relation til at gøre en aktiv indsats er der – som det fremgår af ovenstående - principielt to forskellige 
tilgange, som kan anvendes; enten via øgede krav til produktet eller til produktionssystemet. I praksis vil der 
nok i høj grad kunne være tale om en kombination. 
 
 
4 Sikkerhed gennem krav til selve produktet 
 
En skærpelse af fødevaresikkerheden kan ske via den traditionelle tilgang. Det vil sige, at på områder, 
hvor der er problemer og diskussion, indføres eksempelvis flere eller lavere grænseværdier samt restrik-
tioner i anvendelsen af hjælpestoffer m.m. Skærpelsen følges op af øget kontrol og udtagning af stik-
prøver m.m. med henblik på at sikre, at reglerne overholdes.  
 
Det er givet, at denne indfaldsvinkel medvirker til at styrke fødevaresikkerheden - forstået som pro-
duktsikkerhed - og den bør naturligvis anvendes, hvor det er relevant. Det er dog næppe sådan, at flere 
– ofte vanskeligt kommunikerbare - regler, som knytter sig til det enkelte produkt, vil styrke tilliden til 
de økologiske fødevarer. Tværtimod indebærer fremgangsmåden en risiko for, at forskellen mellem 
økologiske og konventionelle produkter bliver mere utydelig. 
 
Fremgangsmåden anvendes nemlig i høj grad inden for konventionel fødevareproduktion, hvor det 
gennem årtier er blevet søgt at skærpe lovgivningen, således at fødevaresikkerhed (og miljø m.m.) tilgo-
deses i stigende omfang. Systemet er typisk sådan, at når der fremkommer viden, som godtgør, at et 
givet pesticid eller en anden ”indsatsfaktor” kompromitterer forbrugernes sikkerhed, så bliver det for-
budt, eller anvendelsen pålægges restriktioner (symptombehandling). Det middel, som forbydes, vil så blive 
erstattet af et middel uden de skadelige effekter (eller hvor de skadelige effekter endnu ikke har vist sig). 
Derimod er det grundlæggende, nemlig selve anvendelsen af pesticiderne, kun sjældent til reel diskussi-
on.  
 
Et eksempel på anvendelsen af denne tilgang inden for økologisk jordbrug er fremkommet i forbindel-
se med den igangværende diskussion om GMO. Her er baggrunden, at Plantedirektoratet har påvist en 
forholdsvis omfattende forurening af økologiske foderpartier med genmodificeret materiale.  
 
Da firmaerne øjensynligt har store vanskeligheder med at holde det genmodicerede materiale adskilt fra 
det økologiske, er det blevet foreslået at indføre en bagatelgrænse for de økologiske fodermidlers ind-
hold af GMO. I konventionel svineproduktion, hvor der eksisterer en frivillig aftale om ikke at anvende 
GMO-foder,  er der allerede en bagatelgrænse på én procent. Da der nu er tale om økologisk jordbrug, 
er det ønsket, at bagatelgrænsen skal være lavere end én procent. 
 
Denne fremgangsmåde gør det imidlertid vanskeligt at angive den principielle forskel mellem økologi-
ske produkter og ”GMO-frie” konventionelle produkter – og at garantere for sikkerhed mod GMO’er.  
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Samtidig ”drukner” diskussionen af de mere grundlæggende forhold i diskussionen af symptomerne. 
For eksempel mangles en mere grundlæggende diskussion af det forhold, at økologisk jordbrug ikke – 
så længe firmaerne på samme tid og sted håndterer både økologiske og konventionelle produkter - kan 
tilbyde forbrugerne den principielle sikkerhed mod snyd og sammenblanding, som ligger i et rent, øko-
logisk fødevareproduktionssystem. 
 
Herudover risikerer økologisk jordbrug at blive opfattet som en del af det multinationale fødevarepro-
duktionssystem, der netop forekommer så uoverskueligt for mange forbrugere.   
 
 
5 Sikkerhed gennem krav til produktionsprocesser og distributionssystemer 
 
Den anden indfaldsvinkel er at stille krav om, at de økologiske mål og principper får større og mere 
fundamental betydning i den økologiske produktion.  
 
Jævnfør afsnittet om udviklingen i økologisk jordbrug har det i senere år kun været begrænset fokus på 
specielt nærhedsprincippet. Øget fokus på nærhedsprincippet skulle i givet fald ikke kun gælde i pri-
mærproduktionen, men i lige så høj grad i forsynings- og forarbejdningsleddene samt i distributions- og 
afsætningskanalerne. 
 
Dette ville i praksis indebære, at økologiske produkter ideelt set kun blev produceret på basis af lokale, 
økologiske råvarer, og tilsvarende at økologiske fødevarer udelukkende blev forarbejdet og distribueret i 
regionale fødevareproduktionssystemer, hvor der heller ikke forekom konventionelle produkter. I den 
forbindelse er det dog vigtigt at nævne, at der ikke forekommer at være et behov for en ren økologiske 
detailhandel, idet forbrugerne her har mulighed for at skelne mellem økologiske og konventionelle pro-
dukter.  
 
Hvad angår fødevaresikkerhed, vil rene, økologiske fødevareproduktionssystemer medvirke til at forbygge 
risici for ukendte konsekvenser af konventionelle produktionsmetoder (f.eks. BSE, GMO, pesticider 
m.fl.), fordi risikoen for snyd og sammenblanding alt andet lige ville blive kraftigt reduceret.  
 
Forbrugerne ville således i første omgang få en højere grad af sikkerhed for rene økologiske produkter.  
 
På længere sigt vil etableringen af rene, økologiske produktions- og forarbejdsningssystemer indebære 
en række muligheder for at skabe reel troværdighed om og tillid til økologiske produkter, og i forlængel-
se heraf tydeliggøre de principielle (og reelle) forskelle på økologiske og konventionelle produkter. 
 
Perspektivet er, at økologisk produktion tydeligt fremstår som et troværdigt og overskueligt alternativ 
samt at forbrugeren kan genfinde de økologiske principper i de økologiske produkter, som dermed 
fremstår som reelle alternativer til konventionelle produkter. 
 
I det følgende uddybes og diskuteres nogle af de muligheder, som økologisk jordbrug har for at styrke 
fødevareproduktionssystemets sikkerhed og troværdighed, og dermed forbrugernes  tillid til økologiske 
produkter. 
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6 ”Nærhed” mellem forbruger og producent 
 
I relation til nærhedsprincippet er der bl.a. behov for at undersøge alternativer til den fysiske nærhed 
mellem producent og forbruger, som var en af de oprindelige ideer i det økologiske idegrundlag. Dette 
skyldes, at de fleste forbrugere bor i storbyer, og at langt størstedelen af indkøbet af fødevarer foregår i 
supermarkeder. Indkøb af fødevarer via gårdbutikker og markeder, hvor der typisk er en direkte kon-
takt mellem producent og forbruger, er for de fleste forbrugere forholdsvis begrænset.  
 
Derfor er der behov for at undersøge mulighederne for at erstatte og/eller supplere den fysiske nærhed 
med en mere kommunikativ eller emotionel nærhed (kontakt). Målet er at kommunikere tryghedsska-
bende foranstaltninger gennem åbenhed og øget kendskab til produktet og produktionsprocessen. 
 
Et af eksemplerne på skridt, der er taget i denne retning, er det omfattende salg af grønsager m.m. via 
abonnement, som bl.a. bygger på information og kommunikation mellem forbruger og producent via 
internetsider.  
 
Tilsvarende kan emballagen på æg, kød, grønsager osv., der sælges i supermarkeder, forsynes med både 
producentens, forarbejderens og distributørens navn, adresse – og eventuelle webadresse. En udbygget 
hjemmeside kunne bl.a. gøre det muligt for forbrugeren at orientere sig grundigt om den aktuelle pro-
duktion og at stille spørgsmål direkte til producenten og/eller forarbejderen osv. Dermed skabes mu-
lighed for en kommunikativ nærhed mellem producent og forbruger (se f.eks. Økologisk Jordbrug fra 
den 23. august 2001 om de initiativer, som er taget af Danæg og Dueholm Æg)2.  
 
Denne form for nærhed kunne forholdsvis enkelt suppleres med andre tiltag, f.eks. ved at de økologi-
ske producenter selv deltager i salgsfremstød i de lokale supermarkeder og/eller at de på emballagen 
annoncerer jævnlige ”åbent hus dag”, hvor forbrugerne får mulighed for at komme på besøg og se pro-
duktionen. 
 
I forhold til produkter, specielt forarbejdede varer, hvor det er vanskeligt at angive en enkelt primær-
producent, kunne det eksempelvis være mejeriet eller slagteriet, som var den kommunikative indgang til 
produktionssystemet og iværksætteren af konkrete aktiviteter. 
 
 
7 Rene og enkle forsynings-, forarbejdnings- og distributionssystemer 
 
Forskellige regelsæt og certificeringssystemer, mange handelsled, komplicerede transport- og salgsveje, 
håndtering og produktion af økologiske og konventionelle produkter på samme tid og sted osv. er alt 
sammen med til at skabe uigennemskuelighed.  
 
Jo større uoverskuelighed, jo større er risikoen for sammenblanding og snyd. I forhold til at sikre en 
øget sikkerhed og troværdighed er det nødvendigt at etablere økologiske fødevareproduktionssystemer, 
som udelukker (minimerer) risikoen for sammenblanding og snyd - og om nødvendigt at følge disse 
tiltag op med regulering. 
 
Et godt eksempel på et skridt i retning af at udvikle et renere og mere enkelt økologisk fødevareproduk-
tionssystem er indførelsen af 100 procent økologisk fodring, som nu praktiseres af leverandørerne til de 
fleste danske mejerier.  
                                                 
2 Internettet kan skabe kommunikativ nærhed, men det giver ingen garanti for troværdighed. Det er bl.a. vigtigt at overveje, 
hvorledes forbrugeren sikres mod manipulation. 
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Samtidig kan det dog konstateres, at der med hensyn til såvel svin og høns ikke umiddelbart er udsigt til 
hundrede procents økologisk fodring. Her vil der således fortsat være risiko for at GMO- og pesticid-
forurenet konventionel raps indgår i økologisk produktion. Importen af økologiske soyabønner fra 
andre verdensdele vil tilgengæld indebære risiko for GMO-forurenet foder.  
 
Yderligere skridt ville være at indføre restriktioner på den økologiske bedrifts import af råvarer, således 
at en bedrift kun kan importere råvarer/gødning m.m. fra bedrifter med samme høje standard. I praksis 
vil dette betyde, at der kun kan importeres råvarer fra økologiske bedrifter med en tilsvarende akkredi-
tering (lokal/regional akkreditering).  
 
Sådanne tiltag vil have væsentlige konsekvenser for den internationale handel med økologiske råvarer, 
hvilket vil være i ganske god overensstemmelse med kredsløbsprincippet. For en række andre produk-
ters vedkommende bør der ligeledes – såfremt de skal opnå en officiel dansk mærkning - stilles krav 
om, at de opfylder minimumsbetingelserne for dansk akkreditering (f.eks. jf. diskussionen om anven-
delsen af kobber i sydeuropæisk frugtproduktion). Endelig er der behov for at undersøge grænseværdi-
erne for naturligt forekommende svampe m.m. 
 
Det er dog også vigtigt at rette fokus mod forarbejdningsindustrien og mellemhandlerne, idet det for-
trinsvis er i disse systemer, at der er størst risici for sammenblanding og snyd. Indledningsvist skulle der 
således indføres et forbud mod parallelproduktion og -forarbejdning af konventionelle og økologiske 
fødevarer samt et tilsvarende forbud mod paralleldistribution af konventionelle og økologiske råvarer. 
Salgsleddet bør som tidligere nævnt kunne undtages fra dette forbud mod ”parallelsalg”. 
 
En fuld udmøntning af ovenstående kunne formodentlig indebære, at virksomheder, der beskæftiger sig 
med økologiske produkter, etablerede selvstændige økologiske afdelinger eller lignende, således at der 
ikke kunne herske tvivl om troværdigheden. Dette kunne muligvis medvirke til at legitimere en anpris-
ning af økologiske produkter i bl.a. de større virksomheder, som handler med både konventionelle og 
økologiske fødevarer. 
 
 
8  Anprisning af et troværdigt fødevareproduktionssystem  
 - ikke af det enkelte produkt 
 
Som det bl.a. fremgår af den omtalte vidensyntese om økologiske fødevarer og menneskets sundhed, er 
det vanskeligt at dokumentere bestemte sundhedsmæssige egenskaber hos de enkelte økologiske pro-
dukter. På trods af at der er iværksat forsknings- og udviklingsprojekter, som givetvis vil medvirke til at 
styrke de økologiske fødevarers sundhed og kvalitet i bred forstand, er det ikke givet, at det bliver mu-
ligt at dokumentere bestemte egenskaber ved økologiske produkter – som ikke ville kunne opnås i kon-
ventionelle produkter. Dermed vil det fortsat være vanskeligt at anprise særlige sundhedsmæssige egen-
skaber ved de enkelte økologiske produkter i forhold til konventionelle.  
 
Derimod vil øget fokus på udviklingen af gennemskuelige og let kommunikerbare økologiske fødevare-
produktionssystemer samt øget fokus på at implementere de økologiske principper i produktionen gøre 
det muligt i langt højere grad at anprise fordelene ved selve det økologiske produktionssystem: F.eks. 
tryghed via nærhed og overskuelighed, større sikkerhed for at fødevarerne ikke er forurenede med pe-
sticider og GMO’er osv., osv.  
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De økologiske mål og principper vil således bedre kunne identificeres i det enkelte produkt, som der-
med kan blive et reelt alternativ til konventionelle produkter.  
 
Det økologiske jordbrug bør i den henseende overveje at tage et opgør med de anprisninger af konven-
tionelle fødevarer, som giver romantiske billeder af en harmonisk (økologisk) fødevareproduktion. Et 
mere sandfærdigt billede af både økologisk og konventionel fødevareproduktion ville givetvis være i 
forbrugernes interesse. 
 
 
9 Behov for udvikling 
 
De seneste års stigning i antallet af omlægninger og nye – ofte kun delvist økologiske - virksomheder 
m.m. har medvirket til, at der i forhold til tidligere er mindre fokus på de økologiske principper. Dette 
gælder specielt for nærhedsprincippet og kredsløbsprincippet.  
 
Udviklingen har på nogle områder gjort det vanskeligt at angive de principielle forskelle mellem økolo-
giske og konventionelle produkter. Øget fokus på de grundlæggende økologiske principper i udviklin-
gen i økologisk jordbrug er derfor vigtig netop nu, hvis økologisk jordbrug i fremtiden skal være et reelt 
alternativ til konventionel produktion.  
 
Et øget fokus på principperne er også meget vigtig i forhold til de landmænd og forhandlere m.fl., som 
tilkendegiver, at de til tider føler sig frustrerede over den stigende detailregulering og kontrol. Det er 
vigtigt, at det er principper og mål, som er styrende for reglerne, og det må siges at være et fundamen-
talt problem, hvis der er uklarhed om, hvorledes reglerne understøtter principperne. Øget fokus på 
principperne kunne i den henseende give mulighed for en forenkling af reglerne, men også mulighed 
for lokal tilpasning af økologireglerne, således at den alsidighed, som er en del af det økologiske jord-
brug, bedre kan komme til udtryk. 
 
Et øget fokus på fødevaresikkerhed og troværdighed via en fokusering på de økologiske principper må 
nødvendigvis også indebære nogle perspektiver og konsekvenser på de produktionsområder, hvor øko-
logisk jordbrug endnu ikke har været i stand til at anvise klare løsninger. Dette gælder eksempelvis i 
forbindelse med sundhed og velfærd for økologisk fjerkræ. I målsætningen fremhæves bl.a., at forebyg-
gelse af husdyrsygdomme i videst muligt omfang skal ske ved korrekt valg af og tilpasning af husdyrar-
ter og –racer, staldbygninger, fodersammensætning osv. til den økologiske produktionsmetode på be-
driften. Det må her konstateres, at der foreligger muligheder (eksempelvis ved valg af hønseracer), som 
ikke anvendes pga. produktionsmæssige og økonomiske aspekter.  
 
Både i denne og andre henseender må forbrugere og samfund have en forventning om, at økologisk 
jordbrug søger at udvikle produktionen på en måde der gør, at de overordnede målsætninger så vidt 
muligt opfyldes, og at alle de værdier og principper, som ligger bag målsætningerne, forfølges og udvik-
les.  
 
Perspektivet er en helhedsorienteret produktion, som er et reelt og troværdigt alternativ til konventio-
nelt jordbrug. Der er ikke behov for en image løsning, men for en reel udvikling. 
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