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1. Resumé 

Der er foretaget et nabotjek af statskontrolleret økologi hos primærproducen-

ter. 

Ud fra de svar vi har modtaget fra Nederlandene, Estland, Finland, Malta og 

Sverige, kan det konkluderes, at der både er sammenfaldende og forskellig 

praksis i forhold til de andre lande inden for økologikontrol af primærprodu-

center. Det kan der være mange grunde til, da det er op til hvert enkelt med-

lemsland at danne en praksis ud fra reglerne i økologiforordningerne1. Når 

der er forskelle kan det skyldes, at der er stor forskel på opbygningen af kon-

trolsystemerne og produktionstyperne i Danmark og i de adspurgte lande. 

 

Organisering af kontrol 
Svarene viser, at der er forskel på landene i forhold til deres opbygning af 

økologikontrollen, også mellem de lande, der har offentlig kontrol. Umiddel-

bart ser det dog ud til, at Danmarks opbygning ligger tættest på Estlands og 

Maltas.  

 

Umiddelbart kan der ikke ud fra landenes tilbagemelding i forhold til antallet 

af kontroller drages en konklusion ift. om Danmark adskiller sig fra de andre 

adspurgte lande. Antallet af kontroller skal ses i sammenhæng med andre 

faktorer, bl.a. hvor store arealerne for bedrifterne er og hvilken form for pro-

duktion, der er tale om. 

 

Ressourceforbrug, omkostninger og omkostningsbevidsthed 
Det ses ud fra svarene om kontrollens effektivitet, at landenes praksis er for-

holdsvis ens. Kontrollen tilskyndes færdiggjort på selve kontrolbesøget eller 

kort tid herefter, og tiden brugt på kontrollen varierer og afhænger bl.a. antal 

hektar, produktionsform, m.v. Der er således en stor spredning på tiden brugt 

på kontrollen, dvs. mellem 2-13 timer. Der er mange faktorer, der spiller ind, 

når der skal sammenlignes oplysninger og tal, hvilket ikke er undersøgt nær-

mere ved denne rapport.  

 
Ud fra en umiddelbar beregning af gebyrerne i de forskellige lande findes de 

laveste gebyrer, som er pålagt en økolog pr. år, i Estland og på Malta. Både 

Estland og Malta har meget enkle og gennemsigtige gebyrer. Priserne i Ne-

derlandene, Sverige og Finland ligger forholdsvis tæt og har væsentlig mere 

nuancerede beregningsgrundlag. Det er derfor meget svært at vurdere, om 

det ene land pålægger større gebyrer end andre. I Danmark er økologerne 

ikke pålagt gebyrer ved et kontrolbesøg.  

 

Tilrettelæggelse af kontrolbesøg 
Svarene viser, at alle lande som udgangspunkt varsler størstedelen af deres 

årlige økologikontroller. Der er stor spredning på, hvor lang tid i forvejen et 

besøg varsles, men begrundelserne herfor er ikke nærmere beskrevet. Dan-

mark adskiller sig ikke umiddelbart på dette punkt fra de andre lande.  
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Svarene fra landene viser endvidere, at de fleste lande, udover de årlige 

varslede kontroller, udtager en stikprøvekontrol på 10 %. Estland og Finland 

udtager dog hhv. 3 % og 4 %. Danmark udtager 10 % og adskiller sig derfor 

ikke fra flertallet af de adspurgte lande. 

 

Alle de adspurgte lande har endvidere svaret, at de ikke umiddelbart koordi-

nerer kontrollen med andre EU-regulerede kontroller.  

 

De adspurgte lande har – ligesom Danmark – svaret, at der ingen begræns-

ning er på, hvornår man kan blive autoriseret økolog.  

 

Umiddelbart viser svarene, at Danmark anvender de samme foranstaltninger, 

dvs. sanktionsmuligheder, ved overtrædelsessager, som de adspurgte lande.  

 

Kontrollørers kompetencer og instruktion 
Alle lande uddanner deres kontrollører mindst to dage årligt samt deltager i 

BTSF-kursus2. Danmark afviger ikke umiddelbart fra de andre lande ift. ud-

dannelse. 

 

Det ses endvidere, at landene lægger de samme oplysninger om landbru-

gerne til grund for kontrollen som i Danmark, og at oplysningerne er let til-

gængelige for kontrollørerne. Dog har de fleste lande ikke set et behov for, at 

oplysninger vedrørende medicinforbruget på bedriften er tilgængeligt forud 

for kontrollen. Det kan ikke ud fra landenes svar konkluderes, hvor mange 

forskellige steder/IT-systemer, der skal gennemgås, inden alle oplysninger er 

samlet forud for et kontrolbesøg. Dvs. de ikke har oplyst, hvor lang tid kon-

trolløren skal bruge på forberedelsen. 

 

Involvering og dialog med aktører 

Svarene viser, at alle lande umiddelbart har de nødvendige informationer til-

gængelige for landbrugerne. Det ser ud som om, at der er god kundekontakt i 

de fleste lande, og at landbrugeren kan søge alle relevante informationer om 

økologi og kontrollen frem på de respektive landes hjemmesider. 

 
De fleste lande har et eller flere fora internt, hvor der deles viden og diskute-

res relevante emner, så kontrol og sagsbehandling kan udføres ensartet og 

effektivt.  

 

Overordnet set måler de fleste lande, herunder Danmark, kundetilfredsheden 

og gør meget for hele tiden at forbedre den. De fleste lande har svaret, at de 

hele tiden prøver at forbedre kundetilfredsheden ved at forbedre det tilgæn-

gelige materiale på hjemmesider, revidere regler og oprette lettere systemad-

gange. 

                                                           
1Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om 

ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (med senere ændringer) (i det følgende kaldet ”rådsforordningen”) og Kommissio-

nens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 

834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og 

kontrol (med senere ændringer) (i det følgende kaldet ”kommissionsforordningen”).  

2 BTSF står for ”Better Training for Safer Food” og er et kursus, der udbydes af EU-Kommissionen. 
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2. Introduktion 

 
Baggrunden for dette nabotjek er regeringens Fødevare- og landbrugspakke fra december 

2015, som bl.a. indeholder en række initiativer, der skal styrke og udvikle en konkurrence-

dygtig økologisk sektor, herunder et nabotjek af den statslige økologikontrol på primærbedrif-

ter.  

 

I Danmark udføres kontrollen af økologiske primærbedrifter af staten, nærmere bestemt 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen3 under Miljø- og Fødevareministeriet. Det har ikke tidligere 

været undersøgt, hvordan den danske kontrol er organiseret sammenlignet med den kontrol, 

der er i øvrige EU-lande, der har hel eller delvis offentlig kontrol. Derfor gennemføres dette 

nabotjek. Nabotjekket er gennemført med en spørgeskemaundersøgelse, hvor formålet har 

været at identificere muligheder for at effektivisere den danske kontrol og lette administratio-

nen for danske økologiske jordbrugsproducenter.  

 

Nabotjekkets gennemførelse 
Der stilles bl.a. spørgsmål om antal årlige kontrolbesøg, varigheden af besøget, hvor mange 

prøver der udtages ved kontrol, om kontrollen er gebyrbelagt, og hvilke sanktioner der an-

vendes ved fund af uoverensstemmelser. Alle spørgsmål findes i bilag 1 til denne rapport. 

 

I nabotjekket indgår lande, der har offentlig økologikontrol, men også enkelte andre sammen-

lignelige lande, der har privatorganiseret kontrol. Der er sendt spørgeskema til følgende 

lande: Nederlandene, Estland, Litauen, Malta og Finland, som har offentlig kontrol, Spanien, 

som har et blandet system af både privat og offentlig kontrol, samt Sverige og Tyskland, som 

har privat kontrol. Der er modtaget svar fra Nederlandene, Estland, Malta, Finland og Sve-

rige. 

 

Ud over spørgeskemaundersøgelsen er der også i et vist omfang søgt oplysninger på EU-

Kommissionens Food and Veterinary Office (FVO) hjemmeside4 og statistik fra Eurostat om 

økologisk jordbrugsproduktion5.  

 

Gennemgangen af de stillede spørgsmål og landenes svar vil være en konstatering af, om vi 

i Danmark gør det samme som andre forespurgte lande, eller om vi adskiller os fra deres set-

up. Der vil også være områder, hvor alle lande har forskellig praksis, hvilket også vil blive 

gennemgået. Spørgsmålene gennemgås under følgende overskrifter: 

 

 Organisering af kontrol 

 Ressourceforbrug, omkostninger og omkostningsbevidsthed 

 Tilrettelæggelse af kontrolbesøg 

                                                           
3 Fra 1. februar 2017 ændrede NaturErhvervstyrelsen navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.  

4 FVOs hjemmeside med audit rapporter inddelt efter land: http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_map/index.cfm 

5 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics 

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_map/index.cfm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics
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 Kontrollørers kompetencer og instruktion 

 Involvering og dialog med aktører 
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3. Forskelle og ligheder landene 

imellem 

 
I dette kapitel gennemgås de deltagende landes besvarelser, og svarene sammenholdes 

med den danske økologikontrol. Kapitlet er delt op i fem afsnit:  

 Organisering af kontrol 

 Ressourceforbrug, omkostninger og omkostningsbevidsthed 

 Tilrettelæggelse af kontrolbesøg 

 Kontrollørers kompetencer og instruktion 

 Involvering og dialog med aktører 
 

3.1 Organisering af kontrol 
Indledningsvist har vi spurgt landene, hvordan økologikontrollen er organiseret og dermed, 

hvorvidt kontrollen udføres af den kompetente myndighed, en anden offentlig myndighed el-

ler en privat organisation.  

 

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte lande har opbygget deres kontrolsystemer. Der er 

ved gennemgang af kontrolopbygningen i de forskellige lande også inddraget oplysninger fra 

de offentligt tilgængelige rapporter fra Kommissionens Food and Veterinary Office (FVO) om 

økologikontrollen.  

 

Alle medlemsstater skal ifølge økologiforordningen have en kompetent myndighed, som har 

forpligtelsen til overvåge kontrolmyndigheden og/eller kontrolorganet, hvortil inspektions- og 

autorisationsopgaver er overdraget.6  

 

En simpel opstilling af, hvilken kontrolopbygning de forskellige lande har findes i tabel 1. Ne-

denfor uddybes landenes svar. 

 

Tabel 1: Kontrolopbygning 

Land Kompetent myndighed Kontrolmyndighed Privat kontrolorgan 

Danmark Landbrugs- og Fiskeri-

styrelsen 

Landbrugs- og Fiskeri-

styrelsen 

- 

Nederlandene Økonomiministeriet SKAL Bio controle - 

Estland Landbrugsministeriet Veterinær- og Føde-

varestyrelsen  

- 

Malta Direktorat under Ministeriet 

for vedvarende udvikling, 

miljø og klimaændringer 

Konkurrence- og forbruger-

styrelsen (MCCAA) 

- 

Finland Jord- og Skovbrugsministe-

riet/EVIRA (styrelse) 

EVIRA/15 ELY-centre - 

Sverige Entrepriseministeriet - 3 uafhængige kontrolor-

ganer 

 

                                                           
6 Jf. artikel 2, litra n-p, i rådsforordningen. 
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I Danmark er det Landbrugs- og Fiskeristyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, der er 

den kompetente myndighed og samtidig også kontrolmyndighed. Inspektions- og autorisati-

onsbeføjelserne af primærbedrifter ligger også hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det er 

styrelsens regionale enheder, der administrerer og kontrollerer reglerne om økologisk jord-

brugsproduktion hos primærproducenter. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen autoriserer jord-

brugsbedrifter til økologisk jordbrugsproduktion og autoriserer forsynings-virksomheder til 

salg, behandling, opbevaring og import af økologiske produkter. Det danske system er byg-

get op om en 100 % offentlig model, hvor både den kompetente myndighed og kontrolmyn-

dighederne er offentlige og statslige instanser.  

 

I Nederlandene er Økonomiministeriet den kompetente myndighed. Ministeriet har delegeret 

inspektions- og autorisationsopgaverne til en uafhængig enhed, SKAL Bio controle. SKAL er 

ikke en del af den kompetente myndighed, men er underlagt afrapportering til ministeriet og 

dets politiske dagsorden. SKAL er derfor en kontrolmyndighed (og ikke et kontrolorgan), som 

udfører størstedelen af kontrollerne, men som igen har uddelegeret noget af kontrolopgaven 

til private kontrolenheder (som dog heller ikke er kontrolorganer).7 

 

I Estland er det Landbrugsministeriet, som har inspektions- og autorisationsbeføjelserne. 

Landbrugsministeriet er derfor den kompetente myndighed, hvorunder en form for styrelse 

under ministeriet (Veterinær & Fødevarestyrelsen) varetager koordineringsopgaven ift. øko-

logikontrollen. Der er 15 regionale veterinærcentre, som udfører økologikontrollen, og som 

dermed er kontrolmyndigheder. Opbygningen minder en del om det danske. Dette kan skyl-

des, at Danmark var med i en projektgruppe, som bidrog til at udvikle Estlands økologiske 

kontrol- og autoriseringssystem i 2003-2006.  

 

I Malta er der offentlig kontrol. Et direktorat under Ministeriet for vedvarende udvikling, miljø 

og klimaændringer, er kompetent myndighed. Kontrolmyndigheden en placeret i Konkur-

rence- og forbrugerstyrelsen (MCCAA).8 

 

I Finland er økologikontrollen fordelt mellem flere myndigheder. Jord- og skovbrugsministe-

riet er den kompetente myndighed, da de udvikler regler og rapporterer til Kommissionen. Mi-

nisteriet har overdraget planlægnings-, organiserings- og implementeringskompetencen til 

EVIRA, som er en form for styrelse. Der er flere forskellige kontrolmyndigheder, som vareta-

ger hvert deres område inden for økologi, herunder 15 regionale centre (ELY centre), som 

varetager kontrollen af økologiske bedrifter. EVIRA og VALVIRA er også en del af kontrolop-

sætningen, men beskæftiger sig ikke umiddelbart med kontrol af primærproducenter.9 

 

I Sverige varetages kontrollen af private kontrolorganer. Autorisationen er uddelegeret til tre 

private kontrolorganer, som også udfører kontrollen. Den kompetente myndighed er Entrepri-

seministeriet. De tre kontrolorganer arbejder uafhængigt af hinanden og har forskellig prak-

sis.  

 

                                                           
7 Se FVO-rapport 2014-7105: http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3540  

8 Se FVO-rapport 2014-7300: http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3404  

9 Se FVO-rapport 2014-7101: http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3506  

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3540
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3404
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3506
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Der kan være stor forskel på de forskellige landes lovgivning, herunder særligt de lande med 

privat kontrol, som Sverige. Dette skyldes, at de private kontrolorganer nok er underlagt øko-

logiforordningerne, men de er ikke lovgivende myndighed og har derfor ikke samme rammer, 

som de offentlige myndigheder har.  

 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at der er forskelle på landene i forhold til deres op-

bygning af økologikontrollen, også mellem de, der har offentlig kontrol. Umiddelbart ser det 

dog ud til, at Danmarks opbygning ligger tættest på Estlands og Maltas.  

 

3.2 Ressourceforbrug, omkostninger og omkostnings-bevidsthed 
 

3.2.1 Gennemførelse af kontrollen 

Der er stillet flere forskellige spørgsmål til kontrolbesøget og antallet af kontroller årligt.  

 

3.2.1.1 Antal hektar kontrolleret og tiden brugt på kontrolbesøget 

Nedenfor ses en oversigt over antal timer og det gennemsnitlige antal hektar kontrolleret pr. 

kontrolbesøg. Tiden brugt på kontrolbesøget omfatter forberedelsestid, transporttid, tiden 

brugt på selve kontrolbesøget hos økologen og opfølgning efter kontrolbesøget.  

 

Der er stor spredning på den tid, der i gennemsnit bruges på en økologibedrift set i forhold til 

det gennemsnitlige areals størrelse, jf. tabel 2. 

 

Tabel 2: Gennemsnitligt antal hektar og timer brugt pr. kontrolbesøg 

Land Antal hektar kontrolleret (gen-

nemsnit) 

Antal timer brugt pr. kontrolbesøg (gen-

nemsnit) 

Danmark 60-79 6,3 

Nederlandene 20-39 2-3 

Estland 105 11-13 

Malta 0-19 3-4 

Finland 40-59 4 

Sverige 80 5-6 

Der var i spørgeskemaerne angivet et interval, hvor landene kunne krydse af, og derudover havde de mulighed 

for at uddybe deres svar, så nogle af svarene er angivet i intervaller og andre er eksakte ift. de enkelte landes ud-

dybende svar. 

 

Det er ud fra den angivne tid tvivlsomt, om alle de lande, der har svaret, har medtaget både 

transporttid, forberedelse, udførelse af selve kontrollen og evt. efterfølgende behandling i de-

res estimering. 

 

Finland angav i spørgeskemaet, at de brugte 0-2 timer pr. kontrol, og har på opfordring uddy-

bet deres svar med, at selve kontrollen varer under to timer, at transporttiden gennemsnitligt 

er på 1,5 timer, men at der ikke er lavet et estimat på, hvor lang tid det tager at forberede og 

følge op. Herved må det antages, at den gennemsnitlige kontroltid er minimum fire timer, 

hvilket er det tal, som er indført i tabel 2 ovenfor. 

 

Ved en sammenligning af arealer kontrolleret, antal timer brugt på kontrollen, antallet af kon-

troller udført og færdiggørelsen af kontrollen på stedet, kan det udledes, at der er forskel på 

kontroludførelsen i de enkelte lande.  
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I figur 1 nedenfor ses sammenhængen mellem det gennemsnitlige antal timer brugt på en 

økologikontrol og det gennemsnitlige antal hektar, som bliver kontrolleret. I figuren er der 

ikke taget hensyn til den usikkerhed, der ligger i, at svarene kan variere i forhold til, om trans-

porttid m.v. er medtaget i den gennemsnitlige tid, der bruges på en økologikontrol.  

 
Figur 1: Forholdet mellem den gennemsnitlige tid brugt på et økologisk kontrolbesøg og den gennemsnitlige stør-

relse af det kontrollerede økologisk areal pr. bedrift angivet af landene. 

 
 

Der er mange faktorer, der spiller ind, når der skal sammenlignes oplysninger og tal. I figuren 

ovenfor tydeliggøres landenes forskelligheder, men der kan også anes en form for tendens-

linje, hvor antallet af hektar på det enkelte kontrolbesøg hænger nogenlunde sammen med 

antallet af timer brugt på kontrollen.  

 

3.2.1.2 Afslutning af kontrollen på det fysiske kontrolbesøg 

Ud over arealets størrelse og tiden brugt på kontrollen, har vi også spurgt til, hvorvidt kontrol-

løren færdiggør kontrollen på den fysiske kontrol, eller om sagen først gøres færdig, når kon-

trolløren kommer tilbage til kontoret eller har overgivet sagen til en anden til færdiggørelse. 

Dette kan have stor betydning for den tid, som bruges på kontrollen og på dialogen med 

landbrugeren.  

 

I Danmark gennemfører og afslutter økologikontrolløren kontrollen så vidt muligt på selve det 

fysiske kontrolbesøg. Landbrugeren får herved udleveret en kontrolrapport som afslutning på 

kontrolbesøget. Dog kan der være behov for opfølgning efter besøget, hvor kontrolløren ud-

arbejder kontrolrapporten på kontoret og sender den til landbrugeren. Hvis der findes en 

overtrædelse af økologireglerne, overdrages sagen til en faglig sagsbehandler i Landbrugs- 

og Fiskeristyrelsen. Autorisationen udstedes også af en faglig sagsbehandler i styrelsen. 

 

I Nederlandene udfører kontrolløren den fysiske kontrol, mens en sagsbehandler tager sig af 

autorisationen af den enkelte økolog og vurderer evt. overtrædelsessager. 

 

I Estland færdiggør kontrolløren kontrollen på stedet og landbrugeren får med det samme at 

vide, hvis der findes nogen overtrædelser af økologireglerne. Landbrugeren har dermed mu-
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lighed for at komme med indsigelser i forbindelse med kontrollen, og herefter meddeles land-

brugeren det endelige resultat af kontrollen. Det må ud fra Estlands svar betyde, at kontrollø-

ren ikke umiddelbart har behov for nogen opfølgning efter kontrolbesøget er afsluttet. 

 

I Malta er kontrolløren assisteret af andre medlemmer af kontrolmyndigheden, i samarbejde 

med autorisationsmyndigheden, i forbindelse med kontrolbesøget. Hvis der findes en over-

trædelse af økologireglerne, involveres den kompetente myndighed.  

 

Finland har svaret, at kontrolløren færdiggør kontrollen på kontrolbesøget. Svaret er ikke ud-

dybet.  

 

I Sverige færdiggør kontrollørerne så vidt muligt kontrollen på selve kontrolbesøget hos øko-

logen. Kontrolløren afslutter sagen, hvis ikke der er tale om en overtrædelse. Mange af de 

mindre overtrædelser bortfalder ved, at landbrugeren indsender efterspurgte dokumenter til 

kontrolløren. Hvis en økolog ikke retter op på overtrædelsen inden for en vis periode, så 

overdrages sagen til faglig sagsbehandling i kontrolorganets centrale afdeling.  

 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at landenes praksis er forholdsvis ens. Kontrollen 

afsluttes så vidt muligt på selve kontrolbesøget eller kort tid efter, og gerne af kontrolløren 

selv. Der er dog ikke i spørgeskemaet spurgt ind til, hvor mange kontrollører, der deltager 

ved kontrolbesøget. 

 

3.2.2 Gebyrer 
Som tidligere nævnt er den danske økologikontrol finansieret af staten. Der er spurgt til, om 

der modtages et gebyr for udførelse af kontrollen i de andre lande og gebyrer for eventuelle 

prøvetagninger, dvs. prøver taget i forbindelse med kontrolbesøget af fx foder.  

 

3.2.2.1 Gebyrbelagt autorisation og kontrol 

Alle de lande, som har svaret på spørgeskemaet, har svaret, at kontrolmyndigheden eller 

kontrolorganet modtager et gebyr fra økologerne for udførelsen af økologikontrol.  

 

Nogle lande har et årligt gebyr, herunder autorisationsgebyr, og andre modtager betaling i 

forbindelse med kontrolbesøget, dvs. afregning af selve kontroludførelsen sker efter kontrol-

len er udført. Gebyrerne er fastsat ud fra forskellige kriterier som fx antal hektar. 

 

I Nederlandene (for SKAL Bio controle) består gebyrerne af: en registreringsafgift, et årligt 

abonnementsgebyr, et kontrolgebyr og evt. andre gebyrer.10  

Forklaring af de enkelte udgifter (priser for 2016): 

 Registreringsafgift pr. selskab, som kun skal betales ved autoriseringen, er på 529 

euro (inklusiv rejseomkostninger og to timers kontrol). Hvis der er flere lokationer betales 

yderligere 375 euro pr. lokation. 

 Det årlige abonnementsgebyr er på 290 euro for økologiske bedrifter. Hvis der er tale 

om en bedrift med en omsætning på mindre end 50.000 euro årligt og 100 % økologisk 

produktion, så skal der kun betales 90 euro. 

 Kontrolgebyret starter ved 306 euro (for én times kontrol). Kontroltiden derudover ko-

ster 93 euro pr. time. 

                                                           
10 Se Skals hjemmeside: http://www.skal.nl/home-en-gb/about-skal/fees/. 

http://www.skal.nl/home-en-gb/about-skal/fees/
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  Der er forskellige andre gebyrer som fx 93 euro for help desk hjælp, som ligger uden-

for standard serviceforpligtelsen, 41 euro for ændring af registreringsoplysninger m.v.  

Et eksempel på en økologisk bedrift i Nederlandene, hvor der produceres økologiske produk-

ter, kan se sådan ud: 

 

Tabel 3: Beregning af udgifter for økologer, Nederlandene 

Første år som økolog Udgift i Euro 

Registreringsafgift 529 

Ekstra lokation 375 

I alt udgifter 1. år 904 

  

Årlige udgifter som etableret økolog Udgift i Euro 

Årligt gebyr 290 

Kontrolgebyr 306 

Andre udgifter (ekstra lokation + 2 timers eks-

tra kontrol) 

279 

I alt årlige udgifter 875 

 

I Estland betaler økologerne et gebyr for autorisation og den årlige kontrol. Gebyret betales 

en gang om året og afhænger af størrelsen på bedriften. De har beskrevet følgende prisliste: 

• Op til 1,5 ha jord: 19 euro 

• Fra 1,5 - 10 ha jord: 55 euro 

• Mere end 10 ha jord: 55 euro plus 0,60 euro for hver yderligere ha, ud over de 10, 

men ikke mere end 1.000 euro i alt. 

• Økologer, der producerer, forarbejder og distribuerer økologiske frø og vegetativt for-

meringsmateriale, skal betale et yderligere gebyr på 40 euro. 

 

Malta har angivet, at de ikke har noget kontrolgebyr pålagt, men har til gengæld svaret under 

spørgsmålet om prøvetagning, at gebyr for prøvetagning indgår i et årligt gebyr. Se mere om 

prøvetagning under punkt 3.2.2.2 nedenfor. Ud fra styrelsens (MCCAAs) hjemmeside11 skal 

en økologisk producent betale et årligt gebyr, der inkluderer autorisation af et areal op til 1 

tumolo (hvilket svarer til ca. 0,1 hektar), på 150 euro. Derudover betales 65 euro pr. ekstra 

tumolo. Dog kan økologen højst komme til at betale 540 euro pr. år.  

 

I Finland betaler økologerne et årligt gebyr til EVIRA.12 Der er en fast registreringsafgift på 

110 euro, som betales, når man første gang bliver registreret som økolog. Herefter betales 

der en grundafgift på 113,5 euro for produktionskontrollen. Selve produktionskontrolafgiften 

afhænger af, hvilken produktion man har; er der fx tale om dyrkning af økologisk jordbrug, så 

skal der betales 8,5 euro pr. hektar – dog højst 908 euro. Derudover er der overvågningsaf-

gifter, udgifter til tilladelser og eksperttjenester alt efter behovet hos den enkelte økolog.  

 

                                                           
11 http://www.mccaa.org.mt/en/organic-farming  

12 https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/valvonta/luomu-hinta2015_kooste_se_.pdf  

http://www.mccaa.org.mt/en/organic-farming
https://www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/valvonta/luomu-hinta2015_kooste_se_.pdf
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Sverige har tre private kontrolorganer, som hver især har fastsat gebyrer for autorisation og 

økologikontrollen. På Smak Certification ABs hjemmeside findes en prisliste, som kontrolor-

ganerne tager udgangspunkt i.13 Gebyrerne betales årligt alt efter bedriftens størrelse og hvil-

ken produktion, landbrugeren har, men også efter evt. ekstraydelser, som virksomheden kan 

ønske fra kontrolorganet.  

 

Ud over autorisations- og kontrolgebyret skal økologer i Sverige betale licens til mærket 

KRAV14 for at påsætte og bruge KRAVs navn i forbindelse med økologiske varer. Denne li-

cens afhænger også af, hvilken størrelse og hvilken produktion landbrugeren har.  

 

Et eksempel på en økologisk bedrift i Sverige, hvor der produceres økologiske grise og dyr-

kes økologisk landbrugsjord, kan se sådan ud (priser for 2016): 

 
Tabel 4: Beregning af udgifter for økologer, Sverige 

Årlige udgifter som etableret økolog Udgift i SEK  Omregnet til Euro 

Dyrehold og landbrug (51-100 hektar) 6.800 690 

KRAV-tillæg 1.000 102 

I alt årlige udgifter 7.800 792 

 

Ud fra en umiddelbar beregning af gebyrerne i de forskellige lande findes de laveste gebyrer, 

som kan blive pålagt en økolog pr. år, i Estland og på Malta. Både Estland og Malta har me-

get enkle og gennemsigtige gebyrer. Priserne i Nederlandene, Sverige og Finland ligger for-

holdsvis tæt og har væsentlig mere nuancerede beregningsgrundlag. Det er derfor vanskeligt 

at vurdere, om det ene land pålægger større gebyrer end andre. 

 

3.2.2.2 Prøvetagning 

Der er spurgt til, hvor mange prøver de enkelte lande udtager hvert år. Disse prøver tages fra 

fx foder eller afgrøder, for at afdække indholdet af pesticider m.v. Alle de adspurgte lande – 

bortset fra Malta – har svaret, at de udtager 5-7 % prøver årligt.  

 

Danmark udtager ca. 5 % prøver hvert år, og der opkræves ikke betaling for hverken prøve-

tagningen eller analysen heraf.  

 

Malta har svaret, at de udtager 11 % prøver. De har ikke givet nogen begrundelse herfor, 

men det kan skyldes, at det er et lille land med meget få økologer. Kun Malta pålægger øko-

logerne gebyrer for prøvetagning, hvilket er inkluderet i den årlige betaling af gebyr. Dog skal 

landbrugeren betale omkostningerne for yderligere prøveanalyser, såfremt vedkommende 

udfordrer resultatet af den oprindelige prøve. 

 

I Sverige er der både kontrolorganer som tager gebyr for prøvetagningen og analysen heraf, 

såfremt der måtte være positive resultater, og kontrolorganer, der i stedet lader dette betale 

via de årlige gebyrer.  

 

                                                           
13 http://www.smak.se/certifieringar/vara-certifieringar/prislistor/ 

14 KRAV er Sveriges mest kendte miljømærke til mad. Mærket kan påsættes varer, som overholder EU's økologiregler, men 

som samtidig også overholder visse yderligere krav til fx klima og sociale hensyn. Der foretages en årlig kontrol heraf. Se mere 

på hjemmesiden: http://www.krav.se/. 

http://www.smak.se/certifieringar/vara-certifieringar/prislistor/
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3.3 Tilrettelæggelse af kontrolbesøg 
Tilrettelæggelse af kontrolbesøget indebærer bl.a. forberedelse, varsling af landbrugeren og 

sanktionsmuligheder i forbindelse med overtrædelser, hvilket der er stillet spørgsmål til. 

 

3.3.1 Varsling af årlige økologikontrolbesøg 
Der er spurgt om varsling af den årlige kontrol, da dette kan give en ide om, der som ud-

gangspunkt varsles og i givet fald, hvor lang tid i forvejen der varsles.  

 

Svarene vise, at alle lande som udgangspunkt varsler den overvejende del af de årlige kon-

trolbesøg. Dog er der forskel på, hvor mange dage forud for kontrollen, der varsles. Hoved-

formålet med at varsle er, at det er lettere for både kontrollør og landbrugeren at forberede 

kontrollen. Kontrollen går herved hurtigere og mere gnidningsfrit, hvilket er til begge parters 

fordel. Derudover undgås også spildtid ved forgæves kørsel for kontrolløren. Ulempen ved at 

varsle er, at eventuelle overtrædelser, der kan rettes forholdsvis hurtigt, ikke findes ved den 

varslede kontrol. 

 

I Danmark varsles landbrugeren som udgangspunkt 14 dage forud for kontrollen. Dette er 

begrundet i bl.a. retssikkerhedslovens forskrift om, at der bør varsles minimum 14 dage i for-

vejen. Hensynet til, at formålet med kontrollen ikke forspildes gør, at der ikke varsles læn-

gere tid i forvejen. Betragtningen er, at man ikke på 14 dage vil kunne rette op på alle evt. 

problemer, hvis man driver en bedrift, der generelt er uforsvarlig. Der er også et antal årlige 

kontroller i Danmark, som varsles med maksimalt 48 timer netop på grund af risikoen for for-

spildt formål.  

 

Nederlandene varsler som udgangspunkt deres årlige kontroller. De har hertil uddybet, at de 

planlægger kontrollerne tre måneder i forvejen og laver en risikovurdering i forhold til de år-

lige kontrolbesøg og foretager herefter en uvarslet opfølgende kontrol. Denne hænger sam-

men med besvarelsen under punkt 3.3.2 nedenfor. 

 

Estland varsler normalt den årlige kontrol med syv dage. Malta varsler mellem 1-2 uger forud 

for det årlige kontrolbesøg, mens Finland har svaret, at de varsler med et par dage. 

 

Sveriges kontrolorganer varsler hovedparten af de årlige kontroller med 1-3 uger. De foreta-

ger dog også uvarslede årlige kontroller, hvor landbrugeren bliver varslet maksimalt 24 timer 

i forvejen. Se mere herom under punkt 3.3.2. 

 

Svarene viser, at alle lande som udgangspunkt varsler størstedelen af deres årlige økologi-

kontroller. Der er stor spredning på, hvor lang tid i forvejen der varsles, men begrundelserne 

herfor er ikke nærmere beskrevet. Danmark adskiller sig ikke umiddelbart fra de andre lande.  

 

3.3.2 Uvarslede kontrolbesøg (stikprøvekontrol) 
Spørgsmålet går på, hvor mange bedrifter, der udtages til uvarslet kontrol ud over den årlige 

kontrol.15 I Danmark kaldes denne kontrol stikprøvekontrol.  

 

De fleste lande har, ligesom Danmark, svaret, at der foretages uvarslet ekstra kontrol af 10 
% af alle økologer. Kontrollen gennemføres normalt uvarslet, men efter to forgæves besøg 
kan kontrollen varsles, men kontrollen skal i så fald gennemføres inden for 48 timer. 
                                                           
15 Jf. artikel 65, stk. 4, i kommissionsforordningen. 
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Estland og Finland har svaret, at der blev udtaget hhv. 4 % og 3 % i 2015 af alle deres økolo-

ger.  

 

Denne forskel ligger muligvis i reglerne i kommissionsforordningen. Artikel 65, stk. 4, skal 

ses i sammenhæng med artikel 92 c, stk. 2, litra c, som foreskriver, at mindst 10 % af alle in-

spektioner, der foretages efter artikel 65, stk. 1 og 4, skal være uanmeldte. Artikel 92 c gæl-

der dog umiddelbart kun ifm. den kompetente myndigheds tilsyn med de private kontrolorga-

ner og ikke de offentlige kontrolmyndigheder selv.  

 

Estland har tidligere gennemført en 3 %-stikprøve med den begrundelse, at kontrolopgaven 

ikke er delegeret til et privat kontrolorgan, men Estland har i et uddybende svar i forbindelse 

med spørgeskemaet nu valgt at følge mange andre medlemsstater og udtage 10 %. 

 

Finland har ikke kunnet svare yderligere i forbindelse med anmodning om uddybning af de-

res svar på spørgeskemaet om 4 % uvarslet kontrol.  

 

Før besøget fra FVO i 2014 anså Nederlandene en kontrol, der var varslet med op til 24 ti-

mer, som uvarslet. Dette har de nu - efter en henstilling fra FVO – ændret, så de foretager 

mindst 10 % uvarslede kontroller, ud over de årlige kontroller.  

 

Danmark ligger på linje med størstedelen af de adspurgte lande, da der udtages 10 % stik-

prøvekontroller.  

 

3.3.3 Koordinering af økologikontrollen med andre kontroller 
For at afdække evt. modeller for at koordinere økologikontrollen med andre EU-regulerede 

kontroller, er der spurgt til, hvorvidt der sker en koordination. 

 

Alle de adspurgte lande har svaret, at de ikke umiddelbart koordinerer kontrollen med andre 

EU-regulerede kontroller.  

 

I Danmark udføres økologikontrollen som udgangspunkt uafhængigt af andre kontroller, bort-

set fra samkøring med frøkontrollen, da det ikke er muligt at koordinere så mange kontrolbe-

søg bl.a. pga. de forskellige regler om varsling. I Danmark er det dog et fåtal af Landbrugs- 

og Fiskeristyrelsens kontrollører, der udelukkende udfører økologikontroller. Oftest har Land-

brugs- og Fiskeristyrelsens kontrollører kompetencer til at udføre både arealkontrol, kryds-

overensstemmelseskontrol, mv. foruden økologikontrol, hvilket bidrager til en fleksibel kon-

trolplanlægning over hele året. 

 

3.3.4 Minimumsgrænse for autorisation til økologisk drift 
Spørgsmålet går på, om landene har en nedre grænse for, hvornår man kan blive autoriseret 

økolog. 

 

Der er ingen af de adspurgte lande, der har en begrænsning på, hvornår man kan blive auto-

riseret økolog. Ingen af landene har uddybet deres svar.  

 

I Danmark er der heller ingen nedre grænse for, hvornår man kan blive autoriseret økolog. 

Dog bliver man som udgangspunkt kun autoriseret, hvis man er landbrugeren.  
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3.3.5 Overtrædelsessager 
Der er spurgt om, hvilke foranstaltninger, dvs. sanktionsmuligheder, der anvendes i tilfælde 

af overtrædelser. Der er stillet et række reaktionsmuligheder op til afkrydsning og landene 

har haft mulighed for tilføje andre tiltag. Der er ikke spurgt ind til i hvilket omfang de forskel-

lige muligheder anvendes. 

 

Tabel 5: Foranstaltninger ved overtrædelsessager anvendt i landene 

Foranstaltning Danmark Nederlandene Estland Malta Finland Sverige 

Opfordring X X X X X X 

Bøde X X X X X X 

Administrativ straf (for-

bud, påbud, bødefore-

læg) 

X  X X X X 

Forbud mod salg af va-

rer 

X X X X X X 

Nedklassificering X X X X X X 

Genomlægning X X X X X X 

Obligatorisk opfølgende 

kontrol 

X X X  X X 

Tilbagekaldelse af auto-

risation 

X X X X X X 

 

Danmark anvender ikke obligatorisk opfølgende kontrol som en selvstændig foranstaltning. 

Der foretages dog i visse tilfælde opfølgende kontrol i forbindelse med fx påbud og forbud. 

 

Estland har afkrydset alle bokse og giver forklaringen, at det kommer an på alvoren af over-

trædelsen, hvilken foranstaltning, der anvendes.  

 

I Sverige anvendes også alle de angivne foranstaltninger. De uddyber hertil, at kontrolorga-

nerne vejledes af de nationale kataloger om foranstaltninger i forbindelse med overtrædelser. 

Derudover har de tre kontrolorganer deres egne foranstaltninger og følger KRAVs standarder 

for de landbrugere, som er autoriseret til at bruge dette mærke. De svarer endvidere, at alle 

overtrædelser indføres i rapporter, som underskrives af landbrugeren, og som sendes til den 

kompetente myndighed. Autorisationen kan tilbagekaldes helt eller delvist, og kontrolorga-

nerne kan også beslutte, om produkter skal nedklassificeres.  

 

Umiddelbart viser disse svar, at Danmark anvender de samme foranstaltninger, som de re-

sponderende lande. Der kan dog ikke siges noget om, hvorvidt Danmark anvender unødigt 

hårde sanktioner i forhold til de andre lande, da dette ikke er indgået i spørgeskemaet.  

 

3.4 Kontrollørers kompetencer og instruktion 
Kvaliteten af kontrollen afhænger meget af kontrollørernes kompetencer, herunder landenes 

udbud af instruktion og kurser, ERFA-grupper, m.v. Disse emner er gennemgået i de føl-

gende afsnit. 

 

3.4.1 Kompetenceudvikling hos kontrollører 
For at få en idé om, hvor uddannede/oplyste kontrollørerne er i de forskellige lande, er der 

spurgt om kontrollørerne uddannes jævnligt i forhold til deres grunduddannelse.  
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Ud over den almindelige træning på 2-3 dage uddannes økologikontrollørerne i Danmark 

yderligere i forhold til fx reglerne om økologisk fjerkræ og svin. Fire gange om året mødes en 

mindre gruppe af kontrollører og medarbejdere fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen centralt i 

en ERFA-gruppe, for at dele viden og diskutere svære kontrolsituationer. Efter disse møder 

deler de deltagende kontrollører den nye viden med de andre kontrollører i de regionale en-

heder. Endvidere superviserer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kontrollørerne i forbindelse 

med kontrolbesøgene. Endelig deltager Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i Kommissionens 

træningsprogram ”Better Training for Safer Food” (BTSF).   

 

Nederlandene har svaret, at det kommer an på emnet, hvor meget uddannelse de udbyder. 

Generelt får kontrollørerne fire dage om året med forskellige emner, hvor hovedfokus er på 

harmonisering. Derudover er der en personlig træningsplan for hver kontrollør ud fra den en-

keltes erfaringsniveau. Disse personlige træningsplaner er normeret til gennemsnitligt fem 

dage om året. 

 

I Estland er det specialister fra den centrale kontrolmyndighed, der udbyder to dages træning 

to gange årligt. Den første del af træningen foregår før kontrolperioden starter, hvor kontrol-

myndigheden mødes med kontrollørerne i mindre grupper og opdaterer dem om nye regler 

og fortolkninger heraf. Den anden del af træningen holdes i kontrolåret og består af et simu-

leret kontrolbesøg hos en økolog, hvor der diskuteres undervejs og besvares spørgsmål om 

kontrollen. I slutningen af året mødes alle kontrollørerne med den centrale kontrolmyndighed 

og den kompetente myndighed for at dele viden og tale om svære kontrolsituationer. Under 

samme møde informeres om statistikker og nye tendenser i økologien. Specialisterne super-

viserer også kontrollørerne under kontrollen, hvis det findes nødvendigt.  

 

Malta svarer, at deres kontrollører ud over de to dage udbudt af den kompetente myndighed 

også deltager i Kommissionens træningsprogram BSTF.  

 

I Finland udbyder EVIRA to dages kursus en gang om året til deres kontrollører.  

 

Den primære træning i Sverige er udbudt af kontrolorganerne, men kurser udbudt af andre 

end kontrolorganet anvendes også, hvor det er relevant. Alle kontrolorganerne sender kon-

trollører til BTSF-kurset. Den kompetente myndighed og kontrolorganerne mødes to gange 

om året, hvor den kompetente myndighed informerer om opdatering af regler og fortolkning 

heraf. I forbindelse med disse møder sender hvert kontrolorgan en kontrollør ud på en form 

for skygge-kontrol, hvor resultatet heraf sammenlignes med resultatet fra det oprindelige 

kontrolbesøg. Alle kontrolorganerne forsøger at sende repræsentanter til det årlige Nordic-

Baltic kontrol-møde. Herudover indkalder alle tre kontrolorganer deres kontrollører til møde i 

2-3 dage, hvor også den kompetente myndighed deltager. Møderne bruges også til at ens-

rette (kalibrere) kontrollørerne. Endelig har kontrolorganerne jævnligt telefonkonferencer med 

hinanden for at ensrette kontrollen og hjælpe hinanden med vanskelige sager.   

 

Opsummerende ses det, at alle lande uddanner/opdaterer deres kontrollører mindst to dage 

årligt, ligesom i Danmark, samt deltager i BTSF-kursus. Danmark afviger ikke umiddelbart fra 

de andre lande ift. uddannelse. 
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3.4.2 Tilgængelige informationer 
Der er spurgt ind til, hvilke informationer der er tilgængelige for kontrolløren inden selve kon-

trolbesøget. Dette fortæller lidt om, hvor forberedt kontrolløren er og hvor meget tid, der går 

med forberedelse.  

 

3.4.2.1 Tilgængelige informationer for kontrolløren 

Mange af de informationer, som er tilgængelige for kontrollørerne i Danmark inden kontrolbe-

søget, har landbrugeren selv indberettet via fællesskemaet (dvs. ansøgningsskemaet til de 

forskellige støtteordninger) eller via gødningsregnskabet.  

 

Følgende informationer er indgået i spørgeskemaet og findes tilgængelige for kontrollører i 

Danmark: 

 Oplysninger fra tidligere kontrolrapporter, årlig indrapportering af marker (omlæg-

ningstidspunkt, størrelse, afgrøde), besætning (omlægningstidspunkt, dyretype, antal 

dyr)  

 Kort over marker 

 Anden information om produktionstype 

 Oplysninger om medicinforbrug på bedriften 

 Informationer om tidligere overtrædelser 

 Oplysninger om tidligere beslutninger, fx dispensationer, tilladelser mv. 

 

I Danmark bliver medicinforbruget tjekket på selve kontrolbesøget, men det er muligt for kon-

trolløren at indsamle data herom fra forskellige systemer inden besøget. På selve kontrollen 

gennemgås logbøger m.v., og det kommer derfor an på dyrearten, om det er individniveau 

eller dyregruppeniveau, hvor meget forberedelse der kræves inden kontrolbesøget.   

 

Nederlandene har svaret, at de har et system kaldet ERP, hvor al kommunikation gemmes. 

Herfra har de adgang til alle de ovennævnte informationer om landbrugerenen til brug for for-

beredelse af kontrollen. 

 

I Estland har de også alle de ovennævnte informationer, bortset fra medicinforbruget på be-

driften. Dette og informationer om fodermateriale, plantebeskyttelsesmidler og pesticider op-

lyses af landbrugeren, når de kommer ud på selve kontrolbesøget.  

 

Malta og Finland har svaret, at deres kontrollører har adgang til alle de ovennævnte oplys-

ninger, med undtagelse af medicinforbruget på bedriften.  

 

I Sverige har alle tre kontrolorganer systemer, hvor de kan trække oplysninger om landbru-

gerne. Disse oplysninger er også tilgængelige for kontrollørerne via IT-systemer. Produkti-

onsdata er normalt indberettet af landbrugeren i begyndelsen af året. Det oplyses, at et en-

kelt kontrolorgan har en blanket, som landbrugeren kan udfylde om medicinforbruget på be-

driften, men som udgangspunkt er det nok, at landbrugeren har informationer om medicinfor-

bruget tilgængeligt på selve kontrollen og ikke før.  

 

Det ses ud fra ovenstående, at landene har de samme oplysninger tilgængelige, og at de er 

let tilgængelige for kontrollørerne. Dog har de fleste lande ikke set et behov for, at medicin-

forbruget på bedriften er tilgængeligt forud for kontrollen. Det kan ikke ud fra ovenstående 
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konkluderes, hvor mange forskellige steder/IT-systemer, der skal gennemgås, inden alle op-

lysninger er samlet, dvs. hvor lang tid kontrolløren skal bruge på forberedelsen.  

 

3.5 Involvering og dialog med aktører 
Det er vigtigt, at erhvervet, herunder de enkelte landbrugere, inddrages i forbindelse med re-

geludvikling og ved udførelse af økologikontrollen. Herved styrkes forståelsen og regelefter-

levelsen, hvilket fører til bedre forberedelse og færre overtrædelser og i sidste ende en mere 

effektiv kontrol. 

 

3.5.1 Tilgængelige informationer for landbrugeren 
Der er stillet et spørgsmål om tilgængelige informationer for landbrugerne, da dette kan for-

tælle noget om både landbrugernes mulighed for forberedelse og brugervenligheden.  

 

I Danmark modtager landbrugeren normalt et telefonopkald og/eller et brev om, hvornår og 

hvorfor der udføres økologikontrol. Når en landbruger bliver økolog får vedkommende til-

sendt en vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Derudover kan enhver få informatio-

ner om økologi ved at kigge på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside eller kontakte 

styrelsen for svar. Derudover kan der indhentes data for de enkelte landbrugere via Task 

Selv-service på ministeriets hjemmeside, herunder autorisationsbevis. Når kontrolbesøget er 

afsluttet, informeres landbrugeren om resultatet og konsekvenserne heraf. 

 

I Nederlandene modtager landbrugeren en e-mail med informationer om kontrollen, og hvad 

der kræves af forberedelse fra landbrugerens side. Når en landbruger bliver økolog får ved-

kommende tilsendt en informationspakke med posten. Derudover kan landbrugeren finde in-

formation om økologisk produktion på deres hjemmeside og samme sted finde kontaktinfor-

mationer. Efter økologikontrollen er gennemført, modtager landbrugeren en kontrolrapport 

med resultatet af kontrollen.  

 

Estland har svaret, at landbrugeren bliver kontaktet telefonisk af kontrolløren før kontrolbesø-

get for at aftale en tid for den årlige kontrol. Landbrugeren bliver orienteret om resultatet af 

kontrollen på selve kontrolbesøget. De har en vejledning for nye økologer, hvor reglerne for 

økologi er forklaret, og en lang række foldere med forslag til forskellige økologisk plante- og 

animalsk produktion. På ministeriets og styrelsens hjemmeside kan man få alle informationer 

om økologi, herunder kontaktinformationer på deres specialister indenfor økologi.  

 

I Malta kontaktes landbrugeren pr. telefon og/eller e-mail med detaljer om kontrollen. På 

MCCAAs hjemmeside kan landbrugeren finde alle relevante informationer om økologisk pro-

duktion og processen for autorisation. Efter kontrolbesøget informeres landbrugeren om re-

sultatet af kontrollen og konsekvenserne heraf.  

 

Finland har svaret, at de har vejledninger om økologi, og at der kan findes mere information 

herom på EVIRAs hjemmeside. Det fremgår ikke af deres svar, om kontrolløren kan kontak-

tes.  

 

Alle kontrolorganerne i Sverige stiller forskellige skabeloner til rådighed for landbrugeren, så 

landbrugeren kan notere relevante oplysninger. Under kontrollen gennemgår kontrolløren 
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alle relevante dokumenter sammen med landbrugeren. Efter kontrollen modtager landbruge-

ren en kontrolrapport, og hvis der findes overtrædelser, så får vedkommende en overtrædel-

sesrapport.  

 

Det oplyses, at et af kontrolorganerne i Sverige har lavet et system, hvor landbrugeren har sit 

eget log-in til kontrolorganets hjemmeside. Når landbrugeren er logget ind kan vedkom-

mende finde informationer om økologi, skabeloner til dokumentation, regler, vejledninger og 

relevant links. På hjemmesiden har landbrugeren en dokumentmappe, hvor alle relevante 

dokumenter kan gemmes. Landbrugeren får også en liste over de dokumenter, der skal være 

tilgængelige på selve kontrolbesøget. Når landbrugeren er logget ind, kan certifikatet hentes. 

 

Et andet af kontrolorganerne i Sverige har også givet log-in-adgang til landbrugeren via de-

res hjemmeside. Her kan landbrugeren udfylde alle relevante informationer, herunder infor-

mationer om afgrøder og besætninger, som skal indberettes før 1. maj. Hvis der er tale om 

en ny økolog, skal denne indberette disse informationer hurtigst muligt i forbindelse med an-

søgning om autorisation. Hvis ikke landbrugeren har mulighed for at udfylde informationerne 

på hjemmesiden, så modtager kontrolorganet også gerne oplysningerne på papir, hvorefter 

kontrolløren indfører oplysningerne på hjemmesiden. Det er også på hjemmesiden, at land-

brugeren modtager besked om kontrollen. Når der er aftalt en dag, modtager landbrugeren et 

brev med bekræftelse herpå. Samtidig hermed bliver landbrugeren også informeret om ind-

holdet af kontrollen, relevante oplysninger, som landbrugeren skal have klar på kontrollen, og 

hvordan kontrollen kommer til at forløbe. 

 

Svarene viser, at alle lande umiddelbart har de nødvendige informationer tilgængelige for 

landbrugerne. Det ser ud som om, at der er god kundekontakt i de fleste lande, og at land-

brugeren kan søge alle relevante informationer om økologi og kontrollen på de respektive 

hjemmesider, hvilket er i overensstemmelse med den danske praksis. 

 

3.5.2 Kundetilfredshed 
Da økologi er en frivillig ordning, som økologiske primærproducenter ansøger om autorisa-

tion til, er det interessant at se på, om økologerne i de forskellige lande er tilfredse med ad-

ministrationen og kontrollen af økologien på deres bedrifter.  

 

Der er derfor stillet spørgsmål om kontakten til kontrolløren, om kundetilfredsheden måles, 

og hvad der i givet fald gøres for at forbedre kundetilfredsheden. 

 

3.5.2.1 Kontakten til kontrolløren 

Spørgsmålet om, hvorvidt landene giver landbrugeren mulighed for at kontakte kontrolløren 

efter kontrolbesøget giver et indblik i kundevenligheden. Hvis muligheden for at få uddybet 

eller forklaret et eller flere emner fra selve kontrolbesøget efterfølgende, så kan dette i de fle-

ste tilfælde gøre kunden mere tryg og fx afværge en eventuel misforståelse eller konflikt.   

 

I Danmark, Estland, Sverige og Malta gives der kontaktoplysninger (e-mail og telefonnum-

mer) på kontrolløren til kunden før eller i forbindelse med et kontrolbesøg. I Estland er kon-

taktoplysningerne på alle deres kontrollører endvidere tilgængelige på deres hjemmeside.  

 

I Finland og Nederlandene er det ikke er muligt for kunden at kontakte kontrolløren efter et 

kontrolbesøg. 
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Det kan hermed konkluderes, at Danmark ligger blandt de lande, der giver landbrugeren de 

bedste muligheder for at få afklaret eventuelle misforståelser med kontrolløren, inden sagen 

fx ender som en overtrædelsessag.  

 

3.5.2.2 Videndeling og forbedret kontrol 

Til spørgsmålet om de forskellige lande har oprettet et forum med kontrollører og/eller orga-

nisationer for at forbedre serviceniveauet for kunderne, har de fleste lande svaret ja.  

 

I Danmark holder den centrale kontrolmyndighed 3-4 gange årligt møde med repræsentanter 

fra relevante organisationer i et kontaktudvalg, hvor relevante problemstillinger vedrørende 

økologikontrollen vendes, og hvor fortolkning af økologireglerne diskuteres. 

 

Nederlandene svarer, at den økologiske sektor er repræsenteret i SKALs bestyrelse. Derud-

over mødes den kompetente myndighed med repræsentanter fra økologierhvervet jævnligt. 

 

Estland svarer, at økologiske specialister fra ministeriet (den kompetente myndighed) og 

kontrolmyndigheden mødes 1-2 gange årligt med repræsentanter fra økologierhvervet og 

diskuterer forskellige emner (regler, kontroller, support og andre relevante emner). 

 

Malta har svaret, at de ikke har et sådant forum.  

 

Finland har svaret, at repræsentanter fra erhvervet og fra EVIRA mødes to gange årligt. 

 

Bortset fra muligheden for at bruge andre organisationer til uddannelsesmæssig brug, så fin-

des der ikke noget forum i Sverige for et forbedre kontrolorganernes serviceniveauet overfor 

kunderne.  

 

Sammenfattende kan det konkluderes, at de fleste lande har fora, hvor der deles viden og 

diskuteres relevante emner, så kontrolniveauet bliver endnu højere. Danmark skiller sig der-

for ikke ud fra de andre adspurgte lande. 

 

3.5.2.3 Kundetilfredshedsmåling 

Til spørgsmålet om kundetilfredsheden måles og i givet fald, hvad resultatet heraf er, har de 

fleste lande svaret, at de udfører kundetilfredshedsundersøgelser og/eller giver økologerne 

mulighed for at komme med feedback efter kontrolbesøget.  

 

I Danmark måler vi bl.a. økologernes tilfredshed i forbindelse med en overordnet tilfreds-

hedsundersøgelse af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kunder. Derudover har økologerne 

også mulighed for at give feedback under og/eller efter kontrolbesøget.  

 

Nederlandene måler tilfredsheden hos alle økologer efter kontrolbesøget, og svarer, at de er 

tilfredse. 

 

Estland har svaret, at de laver en årlig tilfredshedsundersøgelse, hvor de interviewer land-

brugerne enten telefonisk eller på bedriften. De landbrugere, der bliver udvalgt til at deltage i 

undersøgelsen, er forskellige ud fra område og størrelse på bedriften. Der er en generel po-

sitiv tilbagemelding fra landbrugerne.  
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Malta har svaret, at de ikke måler kundetilfredsheden. 

 

I Finland får landbrugerne et skema efter kontrolbesøget, og får herved mulighed for at give 

feedback. 

 

Et af kontrolorganerne i Sverige har sendt et spørgeskema til de økologer, der havde modta-

get deres autorisation af kontrolorganet i 2015. I 2016 ringede samme kontrolorgan til de 

økologer, som fik certifikat i 2016, og overordnet set er økologerne tilfredse. Dog er der nogle 

bemærkninger om gebyrerne. Alle kontrolorganerne har en praksis, så det er muligt for land-

brugerne at indgive klager, som kontrolorganet behandler. Der sendes dog ikke ret mange 

klager. 

 

3.5.2.4 Tiltag til forbedring af kundetilfredshed 

Endelig er der stillet spørgsmål til, hvad de forskellige lande, gør for at forbedre kundetil-

fredsheden hos landbrugerne. 

 

I Danmark samarbejdes med repræsentanter fra økologierhvervet, hvilket også er beskrevet 

ovenfor under punkt 3.5.2.2. Danmark prøver hele tiden at forbedre den skriftlige og mundt-

lige kommunikation med landbrugerne og forbrugerne, og laver nyheder om ændringer af 

regler og kontrollen. Endvidere arbejdes der på en mere effektiv og digital måde at behandle 

sager på. 

 

Nederlandene svarer, at målet med kundetilfredshedsmålingerne er at identificere de områ-

der, der kræver forbedringer. De mest almindelige områder, som økologerne nævner, er ud-

gifter og planlægning. På grund af den store tilstrømning af økologer, har det været nødven-

digt at udskyde aftalte kontroltidspunkter for den årlige økologikontrol. De udvider af samme 

grund deres kontrolkapacitet i slutningen af 2016/2017.  

 

I Estland kommunikerer de med repræsentanter fra økologiske organisationer om ændring af 

reglerne og praksis. Vejledninger for økologer er tilgængelige på deres hjemmeside. Der er 

som følge af kontakt mellem den kompetente myndighed/kontrolmyndigheden og landbru-

gerne en adgang for landbrugerne til at indberette data både til betalingsorganet og kontrol-

myndigheden på samme tid, hvilket sparer tid hos den enkelte landbruger.   

 

Malta nævner, at de mest almindelige punkter for utilfredshed er manglende tilskud til at 

dække udgifterne til autorisation og marketing. Den lokale myndighed imødekommer disse 

udfordringer ved udarbejdelse af EU-finansierede skemaer.   

 

EVIRA sender breve ud til økologerne i Finland. De sender nyheder ud om ændringer i regu-

leringen. Efter hver kontrol har landbrugeren mulighed for at udfylde et svarbrev til EVIRA om 

økologikontrollen. 

 

Et af kontrolorganerne i Sverige har svaret, at upartisk kontrol af høj kvalitet er en måde at 

imødekomme landbrugernes forventninger. Et andet kontrolorgan har svaret, at de tager ind-

komne klager med i den fremadrettede udvikling af strategier. De forsøger hele tiden at for-

bedre hjemmesiden og informationerne til økologerne. De er også i gang med at udarbejde 
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et nyt system, som vil forbedre den digitale indberetning og kommunikationen med landbru-

geren.  

 

Overordnet set måler de fleste lande kundetilfredsheden og gør en del for hele tiden at for-

bedre den. De fleste lande har svaret, at de hele tiden prøver at forbedre kundetilfredsheden 

ved at forbedre det tilgængelige materiale på hjemmesider, revidere regler og oprette lettere 

systemadgange. 
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Bilag 1. Oversigt over spørgsmål 

Spørgsmålene er angivet på engelsk, da det er på dette sprog spørgeskemaet er udsendt til 

landene. 

 

Tabel 6: Spørgsmål fra det udsendte spørgeskema 

Nr.  Spørgsmål 

1 Are inspectors who conduct inspections on organic farms employed by the competent au-

thorities, other public authorities, authorized private control bodies or subject to another em-

ployment relationship? 

2 What is the total number of inspections performed annually including random unannounced 

control visits?  

Explanation: Annual inspections refer to the once a year on the spot inspection of all opera-

tors that the control authority or body must carry out according to Commission Regulation 

(EC) No 889/2008, Article 65, point 1. Please note that this questionnaire concerns inspec-

tions on agricultural holdings only. 

3 How many farms are subject to random unannounced control visits in addition to the annual 

on the spot control visit? 

Explanation: Random control visits refer to primarily unannounced visits that the control au-

thority or body must carry out according to Commission Regulation (EC) No 889/2008, Arti-

cle 65, point 4, based on the general evaluation of the risk of non-compliance 

4 What is the average size of holdings controlled? 

5 Do you have a minimum limit for the size of the agricultural holding for issuing certificates for 

organic producers (triviality limit)? 

6 Are control visits subject to fees? 

7 What is the average time spent per control visit? 

Explanation: Please estimate the time spent per on the spot visit. This includes the time 

spent by the inspector for transportation to the holding, time spent during the on the spot 

visit, time spent for preparation of the control visit e.g. gathering and reviewing information 

about the holding (location, type and size of production, previous cases of non-compliance 

etc.) as well as time spent on following up. 

8 Does the inspector complete the entire control visit during the physical control visit? 

If NO: Does the inspector do the subsequent processing of the case, or are some matters, 

e.g. non-compliance, processed centrally by other employees of the control body? 

9 Are the inspectors trained regularly in addition to their formal education, e.g. courses, tests 

etc.?   

If YES: Who provides this training? 

And what is duration and frequency of the training 

10 Is the farmer notified of the time and date of the annual on the spot visit in advance? 

If YES: How long in advance? 

11 What kind of information do your inspectors have available prior to an on the spot visit? 

Please tick all of the relevant boxes below: 

 Information from the inspection file, annual reporting of fields (time of conversion, size, 

crop), livestock (time of conversion, type of livestock, number of livestock)  

 Map of fields 

 Other Information about type of production 

 Information about use of medication on the holding 

 Information about prior cases of non-compliance 

 Information about prior decisions e.g. case-by-case dispensations, permissions etc. 

 Other (please specify) 

12 Are the on the spot visits coordinated or combined with other EU-regulated control visits? 

Explanation: For example, direct support schemes (CAP), cross-compliance, etc. 
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If YES: Which other EU-regulated control visits are the control of organic regulation coordi-

nated with? 

13 How many samples are collected on a yearly basis (e.g. samples of pesticide residues in 

soil or plants)? 

Explanation: Samples refer to the samples that the control authority or body may take ac-

cording to Commission Regulation (EC) No 889/2008, Article 65, point 2, for testing of prod-

ucts not authorized for organic production or for checking production techniques not in con-

formity with the organic production rules. Samples may also be taken and analyzed for de-

tecting possible contamination by products not authorized for organic production. However, 

such analysis shall be carried out where the use of products not authorized for organic pro-

duction is suspected. 

14 Are any fees applied for taking these samples? 

If YES: How are the fees calculated (on an average farm)? 

If YES: Are subsequent analysis of the samples subject to fees? 

If YES: How are the fees calculated (on an average farm)? 

15 Which measures is taken in cases of non-compliance?  

Please tick all of the relevant boxes below: 

 Verbal/written admonition 

 Sales ban (blocking the goods) 

 Downgrading of products (e.g. products are only to be sold as non-organic) 

 Reconversion of fields or exclusion of animals 

 Administrative penalties/fines 

 Compulsory follow-up control visit 

 Withdrawal of organic certification 

16 What information is available to the farmer prior, during and after the control visit, and in 

which form? 

17 Is it possible for the farmers to contact the responsible inspector directly by phone or e-mail 

after the control visit has taken place? 

18 Is a forum/co-operation with operators and/or organizations established in order to improve 

services provided by the control body? 

If YES: Please specify 

19 Is the customer satisfaction measured?   

If YES: How and what does it show? 
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Bilag 2. Statistik 

Tallene i tabel 7 er oplyst via spørgeskemaet eller fra Eurostats hjemmeside16 om Organic 

Farming Statistics fra 21. oktober 2016 med tal fra 2015. 

 

 

Tabel 7: Statistik over landendes status på økologikontrol (fra 2015) 

Land Antal økologisk dyrket hektar i alt 

(Eurostats) 

Antal udførte kontroller (oplyst via spørge-

skema) 

Danmark 166.788 3.000-3.999 

Nederlandene 44.402 5.000 + 

Estland 155.806 1.000-1.999 

Malta 30 Under 100 

Finland 225.235 5.000 + 

Sverige 518.983 5.000 + 

 

 

                                                           
16 Se hjemmeside: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics
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