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Høringssvar for udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. 

 

Tak for muligheden for at kommentere på den kommende bekendtgørelse om økologisk 

jordbrugsproduktion m.v., der ændrer og supplerer på bestemmelser, som er nødvendige af hensyn til 

anvendelsen i Danmark af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om 

økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.  

 

Danske Juletræer glæder sig indledningsvist over, at man vil harmonisere de danske økologiske regler med 

reglerne på EU-niveau og opfordrer til, at denne harmonisering også vil gælde for afgrøden juletræer. 

Netop danske juletræsproducenter har i den nugældende bekendtgørelse med tilhørende vejledning været 

udsat for stramninger og urimelig negativ forskelsbehandling sammenlignet med frugtavlere, 

pyntegrøntdyrkere og juletræsproducenter i det øvrige EU. 

 

I de øvrige EU-lande kan man omlægge juletræer 3 år før salg og så markedsføre juletræerne som 

økologiske jf. Økologiforordningens bilag II, del I, 1.7.1 for flerårige kulturer. I Danmark er omlægningstiden 

12 år, da det ikke er muligt at omlægge igangværende juletræskulturer (hele kæden fra frø til salgsklart træ 

skal være økologisk). Inden for dansk frugtavl tillader man at omlægge etablerede frugtplantager uanset 

alder, og frugten sælges som økologisk efter den 3-årige omlægningsperiode. Samme regel gælder for 

pyntegrønt (der dyrkes med samme arter som juletræer) med henvisning til EU forordningens 

bestemmelser i bilag II, del 1, 1.7.1 med 3 års omlægning, hvilket understreger den negative 

forskelsbehandling af juletræer, der i denne sammenhæng blot er små pyntegrønttræer.  

 

Juletræer er en stor eksportartikel, og 80 % af den danske juletræsproduktion går til eksport. Derfor er det 

problematisk for de danske producenter, når eksportlandene har lempeligere regler for økologisk 

juletræsproduktion. Danske producenters muligheder for at tage del i et eventuelt nærtstående opsving for 

økologiske juletræer i Europa vil derfor være begrænsede under de nuværende regler. 

 

Brancheforeningen Danske Juletræer vil derfor appellere til, at de unødvendige danske særregler for 

juletræer fjernes i det videre arbejde med at harmonisere EU forordningen med den danske økologilov med 

tilhørende bekendtgørelse og vejledning. Kan dette rimelige krav ikke efterkommes bør danske 

juletræsproducenter med Landbrugsstyrelens mellemkomst tilbydes at kunne certificere økologiske 

juletræer baseret på EU-reglerne ved eksport og her bruge det ”grønne EU-blad” i stedet for det ”røde Ø-

mærke”. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Direktør Claus Jerram Christensen 


