
Hermed inputs herfra til fødselaren: 

Kære Ø-mærke 

 

Stort tillykke med de 25 – os der har fulgt dig igennem din opvækst er rigtigt stolte over dig. 

Du har i den grad evnet at være en ekstremt troværdig garant for økologien igennem alle årene. Nok også 

derfor er  du et af de absolut mest kendte mærker i Danmark - et som alle stoler på. 

Der er selvfølgelig også blevet passet godt på dig – og selvom der igennem årene har været gjort 

tilnærmelser fra forskellige sider er du fortsat helt din egen – og det endda med statsgaranti. 

Denne statsgaranti imponerer også udenfor landets grænser – og er en særdeles vigtig del når den danske 

økologi skal ud og rejse – Du er altid en fornøjelse at have med på rejserne og åbner rigtigt mange døre 

rundt omkring i verdenen. 

At man kan fortælle at du sikrer at alle led i den økologiske værdikæde kontrolleres af en statslig kontrol er 

noget som imponerer. 

Du står i dag rustet til en rigtig spændende fremtid – og mon ikke de næste 25 år kommer til at byde på 

endnu større udvikling. En udvikling hvor du helt sikkert vil få lov at komme hjem til endnu flere familier, 

både i Danmark og i udlandet, og ad den vej vil vokse dig større og stærkere – sådan som du fortjener det. 

Hvis man skal give dig et godt råd med på vejen, så tænk lidt mere på at fortælle hvad du står for – og 

fortæl det på en måde som er til at forstå, når man skal beslutte om du skal have lov til at komme med 

hjem. Det gælder både når det er hjem i de enkelte husstande eller det er til de større produktioner der 

findes rundt omkring.  

Du ønskes held og lykke med de næste 25 år – herfra vil der bliver gjort alt for at hjælpe dig videre i din 

udvikling. 

 

Venlig hilsen / Kind regards 

 

Henrik Biilmann 

Administrerende direktør 
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