
DU KAN STOLE PÅ Ø-MÆRKET

Økologiske flodkrebs fra Danmark er mærket med det røde 
Ø, som du også kender fra andre økologiske produkter. Det 
røde Ø er din garanti for, at hele produktionen er foregået 
efter de økologiske regler og kontrolleret af medarbejdere i 
Fødevarestyrelsen.
Det er EU’s fælles regler på området, som regulerer 
produktionen. EU’s grønne økologi-mærke kan bruges på 
alle flodkrebs, der er opdrættet under økologiske forhold 
under overvågning af et EU-godkendt kontrolorgan.

ØKOLOGISKE FISK, MUSLINGER,  
TANG OG FLODKREBS PÅ NETTET

På adressen www.okofisk.dk finder du hjemmesiden Dansk 
Økologisk Fiskeopdræt med masser af informationer om 
økologiske fisk, muslinger, tang og flodkrebs: Salgssteder, 
opskrifter, pressemeddelelser, regelsæt og meget andet.
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for krebsene

for dig

Jeg udsætter langt færre 
krebs i dammene end det 

kendes fra intensiv produktion i udlandet. Hovedparten 
af føden består af naturlige vandplanter. Når krebsene 
skal fiskes op, sker det ved brug af tejner, som er de 
mest skånsomme redskaber. Jeg bruger normalt ingen 
medicin og kun yderst få og godkendte kemikalier til 
desinfektion. Endelig er mine krebs beskyttet mod rovdyr, 
idet anlægget er indhegnet med fuglenet og hegn til 
beskyttelse mod mink og oddere, der elsker krebs.  

Niels Ole Andersen, indehaver af Skravad Mølle 
Dambrug, der i sommeren 2014 blev omlagt til økologisk 
produktion af flodkrebs som det første anlæg i Europa.
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DANSKE 
ØKOLOGISKE
 FLODKREBS

FLODKREBS UNDER 
TRYGGE FORHOLD

KUN OPDRÆTTEDE FLODKREBS KAN VÆRE 
ØKOLOGISKE
Vilde flodkrebs fra vandløb og søer må ikke sælges som 
økologiske. Grunden til det er, at det i naturen ikke er 
muligt at kontrollere de forhold, som krebsene lever under 
– for eksempel om de er vokset op i et område med stor 
miljøbelastning. 

Så er der serveret 
kogte økologiske 
flodkrebs. Uhmmm!



JA TIL REN NATUR
Økologisk produktion af flodkrebs sker i harmoni med den 
omgivende natur. Økologi-reglerne siger blandt andet at:

• Hvis der udledes vand fra krebsebruget, skal det være 
så rent, at alle miljømæssige målsætninger i vandløbet 
overholdes.

• Rovfisk og rovdyr som for eksempel mink og fiskehejrer 
skal holdes borte med hegn eller andre fredelige midler. 

• Damme og udstyr må kun holdes rene med økologisk 
godkendte forureningsfri midler.

NEJ TIL STRESS

Ligesom økologisk landbrug bygger også 
økologisk opdræt af flodkrebs på den 
filosofi, at sunde dyr er dyr uden stress, 
og at sunde dyr giver det bedste grundlag for 
fødevarer til mennesker.
Det betyder blandt andet at:

• Opdræt af økologiske flodkrebs skal ske under forhold, 
der ligner naturen med mindst 70 procent ilt i vandet.

• Krebsene skal have adgang til tilstrækkelige 
fodermængder med naturlige ingredienser. 

• Krebsene skal have god plads, så de kan bevæge sig 
naturligt.

• Krebsene skal også have adgang til skjul. De kan nemlig 
finde på at angribe hinanden, når de er udenfor skjulene.

• Også krav om skånsom håndtering af de økologiske 
flodkrebs under produktion og transport er medvirkende 
til at mindske flodkrebsenes stressniveau.
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FLODKREBS UDEN FIKS-FAKSERIER

Økologiske flodkrebs kommer fra krebsebrug, som er 
underlagt en række skrappe krav. Når du spiser økologiske 
flodkrebs, kan du være sikker på at:

• En stor del af flodkrebsenes foder består af vandplanter, 
som vokser i krebsedammen. Hvis der anvendes indkøbt 
foder, er det fremstillet af afgrøder fra økologiske 
landbrug og/eller af fiskemel og -olie fra bæredygtige 
bestande af vilde fisk. 

• Normalt bliver økologiske flodkrebs ikke syge. Men 
hvis de en sjælden gang rammes af sygdom og får 
medicin, skal der gå dobbelt så lang tid som for 
andre opdrættede flodkrebs, før de må tages 
op af vandet og spises. Det giver dig ekstra 
sikkerhed for, at du ikke får rester af 
medicin med i købet, når du spiser 
en øko-flodkrebs.

• Det er ikke tilladt at tilsætte 
kunstigt farvestof eller 
gensplejsede organismer 
(også kaldet GMO) i 
foderet. 

OPDRÆT HJÆLPER NATURENS EGNE KREBS

Rundt omkring i åer og søer er der naturlige bestande af 
flodkrebs. Men det er en sårbar art, og mange steder er den på 
kraftig tilbagegang. 
Det er lovligt at fiske efter flodkrebs en del af året, men det 
er med til at tære på den naturlige bestand. Når du spiser 
flodkrebs fra opdræt, bliver de vilde krebs skånet. Desuden 
bliver der sat yngel fra opdræt ud de steder i naturen, hvor 
flodkrebsen er gået tilbage eller helt forsvundet.

Økologiske 
flodkrebs lever 
hovedsageligt af 
naturlige planter 
og alger i vandet.Opdræt af 

økologiske 
flodkrebs er en 
hjælp til den 
truede naturlige 
bestand.


