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1. Indledning 

Denne vejledning omfatter de overordnede retningslinjer  for godkendelse af en producentor-

ganisation (PO) for frugt og grønt i Danmark. 

 

Vejledningen er udarbejdet på basis af bestemmelserne i:  

 

 Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om den fælles markedsordning 

for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fus i-

onsmarkedsordningen) – herefter RFO 1234/2007 

 

 Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelses-

bestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 

1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager – herefter KFO 1580/2007. 

 

 Bekendtgørelse 1113 af 24/11/2008 om støtte til producentorganisationers driftsfonde og 

driftsprogrammer inden for frugt- og grøntsagssektoren – herefter BEK 1113/2007. 

 

FødevareErhverv skal henlede opmærksomheden på, at vejledningen har til formål, at give l æ-

seren et indblik i de forordningsmæssige regler, der er gældende i forbindelse med godkendel-

se af POer. Desuden vil regelgrundlaget for anerkendelse af POer ændres i løbet af 2011. 

Ovennævnte forordninger har været igennem en omfattende revision hen over sommeren 

2011. Efterfølgende skal det danske regelgrundlag gennemgås og opdateres. Denne vejledning 

fungerer som en midlertidig oversigt over regler for anerkendelse, imens opdateringen finder 

sted. 

2. Produkter 

POen specificerer i sin ansøgning, hvilke produkter man ønsker anerkendelse som PO i for-

hold til1. Se bilag 1 for en oversigt over produkter omfattet af støtteordningen. En PO kan kun 

anerkendes for produkter, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, hvis POerne kan sik-

re, at de pågældende produkter leveres til forarbejdning, hvad enten det sker på grundlag af 

leveringskontrakter eller på anden vis. 

 

FødevareErhverv godkender POen for de produkter, hvor organisationen frembyder tilstræk-

kelig garanti med hensyn til gennemførelsen, varigheden og effektiviteten af deres indsats og 

koncentrationen af udbuddet2. 

3. Minimumskrav til antal medlemmer og omsætning 

En PO skal opfylde ét af følgende minimumskrav for antal medlemmer og omsætning3: 

 

1) 15 producenter med en årlig referenceomsætning på mindst 5 millioner kr., eller 

 

2) 5 producenter med en årlig referenceomsætning på mindst 10 millioner kr. 

 

                                                      
1 KFO 1580/2007, artikel 20. 
2 RFO 1234/2007, artikel 125b, stk.1 c. 
3 KFO 1580/2007, artikel 21 og BEK 1113/2008, § 3. 
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Medlemmer skal være fysiske personer eller selvstændige juridiske enheder. POer skal desu-

den være registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

4. Hovedaktivitet 

En POs hovedaktivitet er at koncentrere udbud og afsætning af de af medlemmernes produk-

ter, som den er anerkendt for. 

 

En PO kan sælge produkter fra producenter, der ikke er medlemmer af en PO, hvis den er an-

erkendt for disse produkter, og forudsat at denne aktivitets økonomiske værdi er l avere end 

værdien af medlemmernes afsatte produktion. 

 

Afsætning af frugt og grøntsager, der er købt direkte fra en anden PO, og af produkter, som 

POen ikke er anerkendt for, anses ikke for at udgøre en del af POens aktiviteter4. 

5. Producentorganisationens formål 

POen skal være oprettet på initiativ af producenterne af de i stk. 2. nævnte produkter. Den 

skal have et eller flere af følgende formål: 

 

1) sikre, at produktionen planlægges og tilpasses efter efterspørgslen,  navnlig hvad angår kva-

litet og mængde 

 

2) koncentrere udbuddet og afsætningen af medlemmernes produktion 

 

3) optimere produktionsomkostningerne og stabilisere producentpriserne5 

 

4) anvende dyrkningsformer, produktionsmetoder og affaldshåndteringer, der er miljøvenlige, 

navnlig for at beskytte kvaliteten af vandet, jorden og landskabet og bevare og fremme den 

biologiske mangfoldighed6. 

6. Medlemsforpligtelser 

POens vedtægter forpligter bl.a. de tilsluttede producenter til: 

 

a) at følge de regler, POen har vedtaget for indberetning af produktionsdata og for produktion, 

afsætning og miljøbeskyttelse 

 

b) kun at være medlem af én PO for så vidt angår en given bedrifts produktion af et hvilket 

som helst af de produkter, som er nævnt under stk. 2. 

 

c) at afsætte hele deres produktion af det pågældende produkt gennem POen med mindre ved-

tægterne og gældende lovgivning giver mulighed for undtagelser  

 

d) at give POen de oplysninger, den ønsker til statistiske formål, og som bl.a. kan vedrøre 

areal, høst, udbytte og direkte salg 

 

                                                      
4 KFO 1580/2007, artikel 26 
5 RFO 1234/2007, artikel 122 
6 RFO 1234/2007, artikel 125b, stk. 1 
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e) at betale de vedtægtsbestemte finansielle bidrag til iværksættelse og finansiering af drifts-

fonden 

 

POens vedtægter indeholder desuden bestemmelser om: 

 

a) procedurer for fastlæggelse, vedtagelse og ændring af reglerne ovenfor 

 

b) at medlemmerne skal erlægge de finansielle bidrag, der er nødvendige til at finansiere 

POen 

 

c) at medlemmerne kan føre demokratisk kontrol med POen og dens beslutninger 

 

d) sanktioner såvel for overtrædelse af de vedtægtsbestemte forpligtelser,  bl.a. manglende be-

taling af finansielle bidrag, som for overtrædelse af POens regler 

 

e) optagelse af nye medlemmer, herunder en minimumsperiode for medlemskab 

 

f) de regnskabsmæssige og budgetmæssige regler, der kræves, for at  organisationen kan fun-

gere7. 

 

Ved indmeldelse forpligter producenten sig til at overholde POens vedtægter og at være til-

sluttet POen i mindst et år. 

 

Udmeldelse sker med 6 måneders varsel og gælder fra årsskiftet. Et medlem der melder sig ud 

1. marts er derfor udmeldt 9 måneder senere og et medlem der melder sig ud 1. november er 

udmeldt 14 måneder senere8. 

 

Et medlem afsætter sin produktion igennem en PO i det øjeblik at POen, direkte eller via udli-

citering, sælger medlemmets produktion sammen med andre medlemmers. Det er et krav at 

salget koncentreres og ikke afsættes gennem flere sideløbende kanaler 9. 

7. Producentorganisationens forpligtelser 

For at POen kan anerkendes skal den 

 

1) gøre det muligt for medlemmerne at opnå fornøden teknisk bistand til anvendelse af miljø-

venlige dyrkningsmetoder 

 

2) om nødvendigt reelt stille tekniske faciliteter til rådighed til indsamling, oplagring, embal-

lering og afsætning af produkterne 

 

3) sikre en passende handels- og regnskabsmæssig forvaltning af de opgaver, den påtager sig 

 

4) ikke indtage en dominerende stilling på et bestemt marked, medmindre det er nødvendigt 

for at nå målene i den fælles landbrugspolitik10. 

 

                                                      
7 RFO 1234/2007, artikel 125a 
8 KFO 1580/2007, artikel 22 samt BEK 1113/2008, § 4. 
9 KFO 1182/2007, præambel 10. 
10 RFO 1234/2007, artikel 125b, stk. 1 
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POen anses for at handle i sine medlemmers navn og på deres vegne i økonomiske anliggen-

der11. 

 

POen skal råde over det personale, den infrastruktur og det udstyr, der er påkrævet for at vare-

tage dens hovedopgaver, bl.a. med hensyn til ovennævnte krav og: 

 

1) kendskab til medlemmernes produktion 

 

2) indsamling, sortering, oplagring og emballering af medlemmernes produktion 

 

3) forretningsmæssig og budgetmæssig forvaltning og 

 

4) centraliseret bogholderi og faktureringssystem12. 

 

POen anses for at opfylde punkt 2) hvis den råder over det nødvendige udstyr til indsamling, 

sortering, oplagring og emballering af anerkendte produkter enten via egne faciliteter, via 

medlemmer, via datterselskaber eller ved udlicitering13. 

 

Som del af punkt 3) skal POen kunne forvalte driftsprogrammer og driftsfonden i overens-

stemmelse gældende krav. Ligeledes skal POen kunne forvalte og overholde kravene til 

driftsprogrammer, anerkendte POer og dets medlemmer. Herunder er krav om rapportering, 

dokumentation, planlægning og effektmåling. 

8. Demokratisk kontrol med producentorganisationen 

POens vedtægter, arbejdsgang og eventuel udlicitering skal være struktureret således at det 

undgås, at et eller flere medlemmer misbruger deres beføjelser eller indflydelse i forb indelse 

med forvaltningen af POen og dens drift. 

 

Er en PO en klart defineret del af en juridisk person, skal den pågældende juridiske persons 

beføjelser til at ændre, godkende eller afvise POens beslutninger begrænses eller fjernes14. 

 

POen skal senest 2 måneder inden ansøgning om godkendelse af næste års driftsprogram 

skriftligt orientere alle medlemmer om det påtænkte indhold af dette. Orienteringen skal inde-

holde oplysninger vedrørende medlemmernes mulighed for at fremsætte forslag til indholdet 

af næste års program. Driftsprogrammet skal optages som et selvstændigt punkt på dagsorde-

nen ved den årlige generalforsamling og være indeholdt i beretningen. 

 

Intet medlem må råde over mere end 20 % stemmeret.  Medlemmer, der ikke bidrager til refe-

renceomsætningen, har ikke stemmeret til beslutninger om driftsfonden, medregnes ikke i for-

bindelse med minimumskrav og kan ikke drage direkte fordel af driftsprogrammet15. 

9. Udlicitering 

POen kan udlicitere nogle af de funktioner den skal opfylde, såfremt den overfor FødevareEr-

hverv dokumenterer at dette er en hensigtsmæssig måde at nå den pågældende POs mål16. Ved 

                                                      
11 RFO 1234/2007, artikel 125a, stk. 4. 
12 KFO 1580/2007, artikel 23 
13 KFO 1580/2007, artikel 25 
14 KFO 1580/2007, artikel 31 
15 BEK 1113/2008, §6 
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udlicitering af en POs aktivitet forstås, at POen indgår en forretningsmæssig aftale med en 

anden part, herunder et eller flere af sine medlemmer eller et datterselskab, om at udføre den 

pågældende aktivitet. 

 

Udlicitering er tilladt ”på nødvendige betingelser”17. I den sammenhæng vurderes det hen-

sigtsmæssige i at udlicitere i forhold til POens uafhængighed, demokrati og formål. Udlicite-

ring er ikke berettiget, hvis det giver et mindretal af medlemmer uforholdsmæssige stor ind-

flydelse eller fordel – eller hvis det skaber interessekonflikter i forhold til POens formål og 

forpligtelser. 

 

POen forbliver ansvarlig for at sikre gennemførelsen af aktiviteten og bevarer den overordne-

de kontrol med og overvågningen af den forretningsmæssige aftale om at udføre aktiviteten 18. 

Udover at POen skal dokumentere det hensigtsmæssige i udlicitering af en given opgave skal 

den arbejdsgangen omkring den ledelsesmæssige kontrol med, samt overvågning og evalue-

ring af, denne opgave derfor også være dokumenterbar.  

10. Producentsammenslutninger 

Muligheden for at danne producentsammenslutninger som alternativ til POer finder ikke an-

vendelse i Danmark.19 

11. Sammenslutninger af producentorganisationer 

En sammenslutning af POer oprettes på initiativ af anerkendte POer og kan udføre alle de ak-

tiviteter, der henhører under en PO. En anmodning om anerkendelse som en sammenslutning 

af POer kan godkendes hvis: 

 

a) FødevareErhverv finder, at sammenslutningen reelt kan udføre disse aktiviteter, og 

 

b) sammenslutningen ikke indtager en dominerende stilling på et  bestemt marked, medmindre 

det er nødvendigt for at nå målene i den fælles landbrugspolitik20. 

12. Procedure for anerkendelse 

POen skal ved sin ansøgning om anerkendelse, fremlægge bevis for at den opfylder kravene 

til anerkendelse. FødevareErhverv træffer beslutning om, hvorvidt en PO skal anerkendes, se-

nest tre måneder efter, at der er indgivet ansøgning med den relevante dokumentation. 

 

FødevareErhverv kontrollerer regelmæssigt, om POerne overholder anerkendelseskriterierne, 

og anvender i tilfælde af misligholdelse eller uregelmæssigheder i forbindelse med denne for-

ordning sanktioner over for disse organisationer og træffer om nødvendigt beslutning om at 

tilbagekalde anerkendelsen21. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
16 RFO 1234/2007, artikel 125d 
17 KFO 1182/2007, præambel 11 
18 KFO 1580/2007, artikel 27 
19 RFO 1234/2007, artikel 125e 
20 RFO 1234/2007, artikel 125c 
21 RFO 1234/2007, artikel 125b, stk. 2. 
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Bilag 1: Frugt og grøntsager omfattet af ordningen 

Listen over omfattede produkter tager udgangspunkt i KN-koder og er forordningsbestemt22. 

 

KN-kode Beskrivelse 

0702 00 00 Tomater, friske eller kølede 

0703 Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samtporrer og andre Allium-arter,  

friske eller kølede 

0704 Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica–arter), friske eller 

kølede 

0705 Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium–arter), friske eller kølede 

0706 Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre  

spiselige rødder, friske eller kølede 

0707 00 Agurker og asier, friske eller kølede 

0708 Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede 

ex 0709 Andre grønsager, friske eller kølede, undtagen grønsager henhørende under 

pos. 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39og  

0709 90 60 

ex 0802 Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede, undtagen arecanødder (b e-

telnødder) og kolanødder, henhørende under pos. 0802 90 20 

0803 00 11 Pisang, friske 

ex 0803 00 90 Pisang, tørrede 

0804 20 10 Figner, friske 

0804 30 00 Ananas 

0804 40 00 Avocadoer 

0804 50 00 Guavabær, mango og mangostaner 

0805 Citrusfrugter, friske eller tørrede 

0806 10 10 Druer, friske, til spisebrug 

0807 Meloner (herunder vandmeloner) og melontræsfrugter (papaya), friske  

0808 Æbler, pærer og kvæder, friske 

0809 Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner), blommer og sl åen, friske 

0810 Andre frugter, friske 

0813 50 31 

0813 50 39 

Blandinger udelukkende af tørrede nødder henhørende under pos. 0801 og 

0802 

0910 20 Safran 

ex 0910 99 Timian, frisk eller kølet 

ex 1211 90 95 Basilikum, melisse, mynte, origanum vulgare (oregano / vild merian),  

rosmarin, salvie, frisk eller kølet 

1212 99 30 Johannesbrød 

 

                                                      
22 RFO 1234/2007, artikel 1, stk. 1 litra i) samt Bilag I, del IX. 
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