Høringssvar vedr. økologi forordningen - Det Rådgivende Fødevareudvalgs EU-underudvalg forud for
rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 27.-28. juni 2016
6. juni 2016
Att.: Tea Risom og Karina Davidsen
Tak for det tilsendte notat vedr. forslag til ny forordning om økologi mv.
Som det fremgår af notatet, har DSK allerede afgivet et omfattende høringssvar, og vi er stadig af samme
holdning, som dette høringssvar beskriver, og som fremgår af det fremsendte notat.
Vi havde håbet, at nogle af de bekymringer, som både DSK og flere andre organisationer har givet udtryk
for, havde resulteret i, at forslaget måske var blevet ændret. Det ser ud til, at det er sket på nogle punkter,
men med de mange ændringer der er sket de sidste år, er det svært at overskue præcis hvad status er nu.
Det er f.eks. ikke klart, hvad der er sket med hensyn til krav om, at alle virksomheder, der sælger økologiske
fødevarer, herunder også detailvirksomheder, skal være underlagt økologikontrol. Der står i notatet, at
”Der lægges nu op til, at detailbutikker skal undtages for kontrol, hvis de udelukkende forhandler
færdigpakkede produkter.” dvs. at salg af uindpakket frugt og grønt skal underlægges økologikontrol? Det
er ærgerligt, da der faktisk er stigende interesse for at sælge økologisk frugt og grønt uindpakket
Som tidligere påpeget er det meget vigtigt, at der ikke pålægges detailbutikkerne flere administrative
byrder end i dag. Hidtil har både butikker med færdigpakkede fødevarer samt butikker med ”simpel
tilberedning” været undtaget. Det lyder ikke som om forslaget sikrer, at dette kan fortsætte.
Det virker helt absurd, at der netop for tiden i Danmark gøres så meget for at fremme økologien, samtidig
med at forslaget om en nye økologiforordning truer med at bremse.
Der er ingen tvivl om, at hvis besværlighederne ved at forhandle og/eller tilberede økologiske produkter i
detailledet bliver større end i dag, vil salget ikke blive fremmet.
DSK arbejder netop for tiden med at hjælpe flere detailbutikker med at gøre reglerne overskuelige, og vi
har brug for lempelser, ikke stramninger.
Med hensyn til grænseværdier for pesticider finder vi det også vigtigt, at man ikke uden videre kan
”kassere” et økologisk produkt, som er dyrket efter de økologiske regler, blot fordi der er en utilsigtet
forurening med et pesticid, der måske er kommet flyvende gennem luften fra en nærliggende mark. Det vil
føre til et uacceptabelt spild og i værste fald gøre produktion a økologiske afgrøder så risikabel, at det vil
demotivere producenterne og føre til færre økologiske grøntsager.
Hvis forslaget helt overordnet ser ud til at medføre flere ulemper end fordele, mener DSK, at Danmark skal
stemme imod.
Med venlig hilsen
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