Afrapportering til

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

Produktet: https://www.okokataloget.dk/
Projekt støttet har banet vejen for et samarbejde mellem Økologisk Landsforening, SEGES
Økologi og HortiAdvice om at lave en hjemmeside, som giver et overblik over produkter godkendt
til økologisk brug.
Hjemmesiden er bygget sådan op, at den består af links til eksterne hjemmesider og dokumenter
fra bl.a. SEGES, HortiAdvice og Landbrugsstyrelsen. På hjemmesiden findes gødninger,
jordforbedringsmidler, frø og vegetativt formeringsmateriale, samt plantebeskyttelse, som er
godkendt til økologisk brug.
Under gødning linkes til SEGES Gødningskatalog og til en søgemaskine der indeholder
specialgødningerne, dette er informationer omkring gødninger indhentet fra de enkelte firmaer. I
søgemaskinen kan man søge de gødninger og jordforbedringsmidler frem, som ikke findes i
SEGES Gødningskatalog.
Under Plantebeskyttelse linkes til Positivlisten i Middeldatabasen og til Basisstoflisten hos
HortiAdvice.
Under Frø linkes til Den Økologiske Frødatabase fra Landbrugsstyrelsen.
Under fanen lovgivning henvises til vejledninger, lovstof, baggrundsstof, skemaer og blanketter,
der skal bruges i økologisk produktion.
Ud over hjemmesiden Økokataloget.dk har projektet givet anledning til, at der er kommet et felt i
Middeldatabasen.dk, som kan vinges af, hvis man kun ønsker økologiske
plantebeskyttelsesmidler. Dette har været efterspurgt og nu gjorde projektet det muligt at få denne
valgmulighed med på Middeldatabasen.dk.

Lovet i projektansøgning:
Indsamling af data: 2017 blev brugt til at indsamle data fra forskellige producenter og
leverandører af gødningsmidler, jordforbedringsmidler og plantebeskyttelse. Ved kontakt til alle
firmaer med brev og telefonisk kontakt.
Vurdering sammen med myndighederne: Alle produkter i gødningsopslagsværket på
hjemmesiden er vurderet af projektpartnerne, desværre med svær kommunikation med
myndighederne. De gødningsstoffer der ikke er sikre er ikke medtaget, men vil hurtigst muligt blive
vurderet.
Registrering i database: I starten af 2018 blev det bestemt, at ikke alle data skulle i databasen,
men at det i stedet blev et værktøj der linker til allerede eksisterende hjemmesider og dokumenter,
det er en del af modellen for driften i fremtiden, da disse hjemmesider holdes ved lige. Kun
specialgødninger, mikrogødningsmidler og jordforbedringsmidler er registreret i eget søgeværktøj
på hjemmesiden: økokataloget.dk
Markedsføring af hjemmeside: Hjemmesiden opstartes 18.12.18. Straks derefter markedsføres
den med artikel på Gartnertidende.dk ”Økokataloget.dk giver overblik” og i første nummer af
Gartnertidende. Efterfølgende også i det trykte Gartnertidende nr. 2. Ligeledes vil der blive henvist
til hjemmesiden i diverse nyhedsbreve fra HortiAdvice, samt gennem Økologisk Landsforening og
SEGES. Alle leverandører får et skriv omkring Økokataloget.
Model for indsamling af data fremover: Det er kun information om specialgødninger der
fremover skal hentes ind af projektgruppen, alle andre informationer opdateres automatisk på de
pågældende sider. HortiAdvice står for opdatering i 2019. Firmaer opfordres på hjemmesiden til at
indsende nye produkter og deres dokumentation for godkendelse til økologi til grønsagskonsulent
Pernille Kynde pbk@hortiadvice.dk.
Plan for driftsfinansiering: HortiAdvice står for opdatering i 2019 og betaler de timer der skal til.
Der afholdes i forsommeren 2019 et møde med de relevante producenter/leverandører omkring
finansiering af hjemmesiden.

Offentliggørelse:
-

Artikel: ”Økokataloget.dk giver overblik” i Gartnertidende.dk d. 17.12.18 ”Økokataloget.dk
giver overblik”
Artikel: ”Økokataloget.dk” i sektionen GLIMT i det trykte GartnerTidende nr. 1 d. 17.1.19
Artikel: ”Økokataloget.dk” i det trykte GartnerTidende nr. 2 d. 7.2.19 + link
Offentliggørelse i HortiAdvice nyhedsbreve bredt ud i alle kulturer d. 31.1.19
Artikel på ØKOLOGISK, 'Økokataloget' giver gartnere overblik d.21.1.19
Topbanner på disse to sider på LandbrugsInfo, lagt ud d. 21.1.19:
https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/goedskning/sider/startside.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Regler-for-produktion/Sider/Startside.aspx
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