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CVR-nr.: 29189641

Fødevarestyrelsen har registreret din virksomhed til at kunne bruge 
det økologiske spisemærke sølv med procentintervallet 60-90 %

Registreringen sker på baggrund af din ansøgning af 9. november 2016.

VÆLG interval (guld, sølv eller bronze)

Du skal overholde reglerne om det økologiske spisemærke, og du skal løbende føre 
regnskab med, at den økologiprocent, som er anført i din ansøgning, overholdes. 
Regnskabet inkl. bilag skal altid være tilgængeligt for Fødevarestyrelsens kontrol, 
men det skal ikke indsendes til Fødevarestyrelsen.

VÆLG supplerende vilkår FORKLARING (SLETTES) slet hvis ikke relevant

Regler

Bekendtgørelse nr. 420 af 24. april 2013 om økologisk storkøkkendrift.

Du kan læse mere om det økologiske spisemærke på fvst.dk og økologisk-spise-
mærke.dk. 

FORKLARING (SLETTES) HUSK: Det er vigtigt at registrere start-/ændringsdato i 
KOR hurtigt, så virksomheden ikke ”falder ud”, når der laves udtræk over nye spi-
semærker, og så virksomheden modtager en startpakke for spisemærket fra Økolo-
gisk Landsforening

J.nr. 2016-21-712-27641
Ref. ANXG
Dato: 14-11-2016

SØLV SPISEMÆRKE ØKOLOGI

Det økologiske spisemærke, der svarer til det tildelte ni-
veau i henhold til ovennævnte registrering hos Fødevare-
styrelsen, kan klæbes på registreringen her:

30-60 % Bronze niveau

60-90 % Sølv niveau

90-100 % Guld niveau

Mærket tilsendes automatisk sammen med start pakken 
med materialer.

Du skal overholde reglerne om det økologiske spisemærke, og du skal løbende føre 
regnskab med, at den økologiprocent, som er anført i din ansøgning, overholdes. 
Regnskabet inkl. bilag skal altid være tilgængeligt for Fødevarestyrelsens kontrol, 
men det skal ikke indsendes til Fødevarestyrelsen.

Regler

Bekendtgørelse nr. 420 af 24. april 2013 om økologisk storkøkkendrift.

Du kan læse mere om det økologiske spisemærke på fvst.dk og økologisk-spisemær-
ke.dk. 

Med venlig hilsen

Anders Gindeberg
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