
 
 

Den omfattende certificeringsproces i ADDA´s økologiprojekt i Tanzania  
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Denne artikel er en opfølgning på artiklen, ´Økologisk fødevareproduktion i Tanzania – om ADDA projektets 

partnere og metoder´ af ADDA´s projektkoorsinator i Tanzania, Erik Schiøtz. Der blev ikke plads til hans 

redegørelse for den spændende gruppe-certificeringsproces, der ligger til grund for at økologiprojektet kan 

realiseres. Her kan du læse, hvordan den skal finde sted.   

Registrering 

Første skridt er at undervise den enkelte bonde i økologisk produktion og i fordele og ulemper  for 

hende/ham. Hvis bonden er enig, noteres hendes/hans personoplysninger og oplysninger om hendes/hans 

jord på en gruppecertificeringsaftale, som bonden og opkøberens repræsentant (ADDA´s partnere) 

underskriver. Når bonden er registreret, skal hun/han løbende trænes i økologiske produktionsmetoder så 

længe hun/han er tilmeldt gruppecertificeringen. 

Dokumentation 

Næste skridt er, at hver bonde i princippet skal dokumentere sin drift via en markdagbog. Denne dagbog 

skal løbende opdateres og gælder for et år ad gangen. Hvert år i november skal markdagbøgerne samles 

sammen og arkiveres af den organisation, som er ansvarlig for certificeringen. I dette projekt er det 

virksomheden Vantage Organic Foods. Da størstedelen af bønderne ikke har ret megen skoling, vil 

markdagbøgerne i praksis blive udfyldt og opdateret af de ´Lead Farmers´, som også står for den løbende 

træning og opkvalificering af bønderne. 

Intern kontrol 

Tredje skridt er etableringen af et internt kontrolsystem, som består i, at repræsentanter for de partnere, 

som står for træning og markdagbøger tager rundt til alle bønderne og kontrollerer, at deres landbrug er 

organiseret og drevet økologisk. Til dette formål udfyldes en formular for hver bonde, hvor alle relevante 

kontroloplysninger indhentes og registreres. 

Ekstern kontrol af bøndernes gruppe-certificering 

Data fra markdagbøgerne og kontrolformularerne skal registreres i en database og sendes til den 

internationale anerkendte kontrolinstans, som er godkendt til at udstede økologisk certifikater. I dette 

tilfælde er det den hollandske ´Control Union´, som også skal i marken til årligt kontrolbesøg for at besøge  

et repræsentativt udsnit af de deltagende bønder. Her kigges på bøndernes marker og afgrødelagre, 

landbrugsredskaber osv., samt der laves opfølgende interviews med de besøgte bønder. Ved 

kontrolbesøget udtager kontrolløren tilfældigt udvalgte prøver af afgrøderne, som indsendes til et 

internationalt anerkendt laboratorium, hvor de analyseres for pesticidrester, kemiske gødningsstoffer og 

andre ikke tilladte urenheder/forureninger. 

På basis af resultaterne af kontrolbesøgene og analyserne kan ´Control Union´  udstede et etårigt certifikat, 

hvis de er overbeviste om, at produktionen er foregået efter standarderne.  



 
 

Træning, dokumentation, intern kontrol og ekstern kontrol/certificering skal gentages hvert år for at 

opretholde den økologiske gruppecertificering. 

 
  

Nishant fra VOF, Erik fra ADDA inspicerer en solsikkemark. 

 


