
Spørgsmål om sikring af økologiprocenter mv. i 
daginstitutioner 

Kære Emil 

Du har den 23. maj 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om 
sikring af økologiprocenter mv. i daginstitutioner: 

1. Hvilke procedurer har forvaltningen for at sikre, at daginstitutioner 

med Det Økologiske Spisemærke i guld-standard lever op til 

forpligtelsen om at sikre 90 % økologisk mad? 

2. Hvilke procedurer vil forvaltningen iværksætte, i kølvandet på 

Fødevarestyrelsens politianmeldelse af Børnehuset Universet afd. 

Kometen, for fortsat at understøtte og hjælpe institutionerne til at 

leve op til målsætninger for økologiprocenter og andre procedurer, 

som er påkrævet af Fødevarestyrelsen? 

Besvarelse 

Ad 1 
Det er Fødevarestyrelsen, der er den kontrollerende myndighed for de 
økologiske spisemærker, og derfor er det hos dem kontrollen foregår. 
Det er den tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen, der følger op på, om 
køkkenerne lever op til den økologiprocent, de har forpligtet sig til. 

Derudover krydser lederne af i forbindelse med selvregistreringen i det 
pædagogiske tilsyn, om institutionen lever op til den kommunale 
beslutning om, at maden skal være minimum 90 % økologisk. 

Ad2 
Via den rådgivningsaftale Københavns Kommune har med Meyers 
Madhus kan alle daginstitutioner få hjælp og vejledning til deres 
madordning. Både i form af længere rådgivningsforløb og ad hoc. I 
rådgivningen ser Meyers Madhus blandt andet på indkøbsdata og 
økologiandel i indkøbet. Hvis der er uoverensstemmelse mellem 
institutionens økologiandel og spisemærke, rådgiver Meyers Madhus 
institutionen til at afmelde det aktuelle spisemærke og søge om et 
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mærke på et lavere niveau, indtil de igen er over 90 % økologi og kan 
ansøge om guldmærke. 

Børnehuset Universet afd. Kometen havde tre gange ikke fulgt op på 
indskærpelser fra Fødevarestyrelsens tilsynsførende om manglende 
økologiregnskab samt om ophængning af seneste kontrolrapport. 
Derudover var institutionens økologiprocent under 90 % og stemte ikke 
overens med det økologiske spisemærke i guld, som institutionen var 
registreret med. Fødevarestyrelsen havde derfor mulighed for at 
indgive en politianmeldelse.  

Institutionen oplyser, at maden i deres køkken er ”frisk, vegetarisk og 
produceret fra bunden i hvert eneste måltid”. Dog kan der være enkelte 
af de produkter institutionen har valgt at bruge, som enten er for dyre 
eller ikke kan fås i økologisk udgave, fx vegetariske ”kødboller” eller 
nuggets. De har derfor en økologiprocent på ca. 86 % og har nu ansøgt 
om det økologiske spisemærke i sølv i stedet for i guld. Institutionen vil 
dog fortsat tilstræbe 90 % økologi. 

Forvaltningen vil sende reminder til alle institutioner om reglerne 
omkring de økologiske spisemærker, samt at seneste kontrolrapport 
skal hænge synligt i institutionen. 

Forvaltningen vil derudover kontakte det kontor i Fødevarestyrelsen, der 
har med de økologiske spisemærker at gøre og drøfte tilsynspraksis, 
samt om der er mulighed for at forvaltningen kan adviseres, når en 
institution i Københavns Kommune får anmærkninger ved 
kontrolbesøg. 
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