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Inspektion fra Kina på danske gårde med malkekøer 
 

• Vi skal gøre det vi siger !!! 

•  vi ved at koen er økologisk, får økologisk foder,  
•  vi ved at vi har systemer for styring, dokumentation osv…. 
•   - men vi skal sikre at inspektøren fra Kina også får indsigt i vores dagligdag og 

tillid til vores arbejde, ved få timers besøg, hvor dialogen er på engelsk  - evt via 
tolk og mest dokumentation er på dansk 
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Inspektion fra Kina på danske gårde med malkekøer 
 
•  mange dokumenter skal fremlægges og forklares  - mange spørgsmål skal 

besvares..… 

•  det vi måske tænker er ‘selvfølgeligheder’, er det ikke nødvendigvis, når man 
kommer fra Kina og første gang skal på en dansk gård – men inspektørerne er 
generelt gode til at sætte sig ind i danske forhold, når de får fortalt og vist 
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Inspektion fra Kina på danske gårde - med malkekøer 
 
•  Forberedelse:  dokumenter og kopier, så inspektørerne kan få dem med   
•  Besøget: 

•   typisk 2 inspektører, samt tolk og Arla repræsentant, idet mælken/gården er et 
(vigtigt)  led i kæden til det færdige økologiske produkt, der skal eksporteres til 
Kina. 

•  dokument gennemgang, incl spørgsmål  
•  gennemgang af stald, foder og marker 
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Inspektion fra Kina på danske gårde med malkekøer 
 

•  Kinesiske og danske myndigheder – på ‘besøg’…13. juli 2016  
•  tilrettelagt som dansk ‘økologi inspektion’ 
•  ‘medvirkende’ fra Kina, Natur Erhverv (Landbrugsstyrelsen), 
     Fødevarestyrelsen, ambassaden, Landbrug&Fødevarer, Arla  

- alle med fokus rettet om landmanden !!! 
•  gennemgang af bedrift og dokumentation  
•  Formål : mere introduktion fra Danmark til Kina  
    om dansk økologi kontrol – myndighed til myndighed 
•  gensidig indsigt og erfaringsudveksling  
        ‘ - onging project’ – 2017 ++? 
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Inspektion fra Kina på danske gårde  - med malkekøer 
 
•  ‘ambassadør rollen’   
•  til inspektører / myndigheder 
•  og til forbrugerne 
         - understøtter al salg af økologi fra Danmark til Kina !! 
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