Forslaget til ny formålsparagraf (§2) sammenlignet med den gældende
paragraf
Forslag til ny formålsparagraf i
foreningens vedtægt

Gældende formål i vedtægten
fra 10. marts 2018

foreslået maj 2021
§ 2 Foreningens formål
Det er foreningens primære formål at bedrive
forskning og udvikling og formidle resultaterne
heraf, og på dette faglige grundlag som bred
interesseorganisation at varetage den økologiske
interesse hele kæden fra jord til bord og i forhold til
såvel erhverv som borger og samfund.

§ 2 Formål
Foreningens formål er:
At sikre den fortsatte udvikling af økologisk
fødevareproduktion frem mod de økologiske
målsætninger, som beskrevet i IFOAMS principper for
økologisk jordbrug samt foreningens mission og
vision. Dertil skal foreningen arbejde for:

Ligeledes er det foreningens formål at sikre den
fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion
frem mod de økologiske målsætninger, som
beskrevet i IFOAMS fire principper for økologisk
jordbrug samt foreningens mission og vision.

a) At styrke økologiens troværdighed ved at
fastholde de økologiske målsætninger, så de
afspejles i økologisk produktion, regeldannelse,
mærkning, forskning og udviklingsaktiviteter, og at
foreningen medvirker til, at der er en effektiv og
troværdig kontrol af disse regler.

Derfor skal foreningen arbejde for og realisere
formålet bl.a. ved:
a) At styrke økologiens troværdighed ved at
fastholde de økologiske målsætninger, så de
afspejles i økologisk produktion, regeldannelse,
mærkning, forskning og udviklingsaktiviteter, og at
foreningen medvirker til, at der er en effektiv og
troværdig kontrol af disse regler.
b) At udbrede den økologiske fødevareproduktion
ved at styrke engagement i alle led fra landmænd til
forbrugerne ved at sikre saglig information om
økologi til alle interessenter, samt ved at styrke de
samfundsmæssige rammebetingelser for udbredelse
af økologisk fødevareproduktion.
c) At være det samlende forum for ovennævnte og
arbejde på disse formål på regionalt, nationalt og
internationalt plan
d) At sikre faglig udvikling og viden med henblik på
en konkurrencedygtig og bæredygtig økologisk
produktion af høj kvalitet

i) At udbrede den økologiske fødevareproduktion
ved at styrke engagement i alle led fra landmænd til
forbrugerne, ved at sikre saglig information om
økologi til alle interessenter, samt ved at styrke de
samfundsmæssige rammebetingelser for udbredelse
af økologisk fødevareproduktion.
c) At være det samlende forum for ovennævnte og
arbejde på disse formål på regionalt, nationalt og
internationalt plan.

e) At deltage i og udføre forskning, forsøg,
undersøgelser og udvikling af systemer og metoder
til hele fødevaresystemet
f) At udvikle og drive kommercielle aktiviteter, der
medvirker til løsning af fødevareerhvervets og
samfundets behov.
g) At levere konsulent- og serviceydelser, der
medvirker til løsning af erhvervets og
fødevaresystemets behov og herunder borgernes
deltagelse i konkrete økologiske udviklingsprojekter
h) At sikre en effektiv varetagelse af økologiens
udviklingsmuligheder, gennemslagskraft og
omdømme - såvel nationalt som internationalt og i
forhold til såvel erhvervs- som samfundsinteresser

