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ÖKOLÁBNYOM

„ÖKOLÁZ” DÁNIÁBAN
Bevezetés

Az ember felelősséggel tartozik a környeze-
téért. Hálátlan természeténél fogva azonban 
hajlamos erről megfeledkezni. A környezet ér-
dekeit szem előtt tartó, felelősségteljes ma-
gatartásra sajnos ritkán kerül sor; kifogások 
ezreit sorakoztatjuk fel, ha a természet óvása 

a kérdés. Egymásra mutogatunk, holott „kis-
emberként” is sokkal többet tehetnénk kör-
nyezetünkért, mint gondolnánk. Mindennap-
jaink valamennyi apró döntése befolyásoló 
hatással van a környezetünkre, és ez alól a 
vásárlás sem kivétel. Minden alkalommal, 
amikor leveszünk egy-egy terméket a boltok 
polcairól, tényezők hosszú sorát mérlegeljük 
annak érdekében, hogy a lehető legjobb dön-
tést hozzuk meg. Vannak, akik az árat tart-
ják szem előtt, mások a minőséget, de vajon 
hányadik szempont a „sorban” a környezet-
tudatos magatartás? Miért sorolódik oly sok 
embernél „hátra” ez a tényező, és miért van-
nak oly sokan, akiknél egyáltalán meg sem je-
lenik? Ha pontos válasszal tudnánk szolgálni 
ezekre a kérdésekre, egy olyan eszköz állna 
rendelkezésünkre, amellyel ráébreszthetnénk 
az embereket felelőtlen döntéseik következ-
ményeire és annak fontosságára, hogy ezen a 
viselkedésen változtassanak. 

Szervezetek ezrei, amelyek a környezettu-
datos magatartásra való ösztönzést hitval-
lásuknak tekintik, évtizedek óta tartó fárad-
ságos munkát végeznek annak érdekében, 
hogy a környezet iránt elkötelezett emberek 
számát növeljék. Tevékenységük szerencsé-
re eredményesnek mutatkozik: a környezet-
tudatos magatartást folytatók száma évről 
évre nő. A tendenciát vizsgálva felfi gyeltem 
arra, hogy a környezet iránt elkötelezett la-

kosok aránya Dániában az átlagosnál jóval 
nagyobb mértékben növekszik (az organi-
kus termékek eladásai Dániában az élelmi-
szerpiacon 8% körüli arányt képviselnek, 
ami Dániát világelsővé teszi az organikus-
termék-eladások ranglistáján).1 Érdekesnek 
találtam ezért közelebbről is megvizsgálni, 
vajon milyen feltételek megléte vezetett a 
környezettudatos magatartás széles körű 
elterjedéséhez Dániában.

Honnan a dán ökosiker?

Az organikus termelés történetét tekintve 
Dánia azon országok egyike volt, amely a 
világon elsőként szabályozta az organikus 
termékek előállítását; már 1987-ben, az 
EU rendelkezései előtt foglalkozott az or-
ganikus mezőgazdaság elősegítésével. Az 
a tény, hogy az organikus termelés hagyo-
mánya Dániában gyökerezik legrégebben 
Európában, valószínűleg nagyban hozzá-
járult az organikus termékek sikeréhez a 
kereskedelemben. A korai szabályozás, az 
intenzív gazdaságpolitika, a következetes 
marketingkommunikáció eredményeként 
megnövekedett kereslet az organikus ter-
mékek iránt, a lokálpatrióta nemzeti menta-
litás, a hatékony termelés, a fejlett techno-
lógia, a szakmai érdekképviselet és az állami 
támogatások mind-mind hozzájárultak ah-
hoz, hogy Dánia a világ egyik leghatékonyab-
ban működő organikus gazdaságát kiépítse, 
és az organikus termékeket mindenki szá-
mára elérhetővé tegye. Ahhoz, hogy a ter-
méken feltüntethető legyen az organikus 
minősítés, Dániában a termelőknek szigorú 
feltételeknek kell megfelelniük. E feltételek 
teljesülését kizárólag állami irányítású szer-
vek felügyelik. Az ellenőrzést a dán Élelmi-
szerügyi, Mezőgazdasági és Halászati Mi-
nisztérium szervei végzik. A vizsgálatok az 
„istállótól az étkezőasztalig” (from stable 
to table), az ellátási lánc minden szintjére 
kiterjedően zajlanak. Az ellenőrzést a ter-
melési, az előállítási, feldolgozási és keres-
kedelmi feladatokon is elvégzik.2

A dán organikus termékeken legszélesebb 
körben alkalmazott piros Ø címkét 1990-

ben vezették be, ez volt az első dán nemzeti 
ökológiai védjegy, amelyen azóta sem változ-
tattak.3 A logó melletti „Stats-kontrolleret 
økologisk” – „Államilag ellenőrzött ökológiai” 
felirat biztosítja a vásárlókat arról, hogy a 
címkével ellátott termék ökológiai minősí-
tését az állami szervek is tanúsítják, így azt 
indokoltan viseli.4 Az Ø címke feltüntetése 
az EU-s ökocímkétől eltérően nem kötele-
ző.5 A termelők azonban előszeretettel al-
kalmazzák, mivel a logó kiemelten elismert 
és megbecsült a fogyasztók körében. (Az 
Élelmiszerügyi, Mezőgazdasági és Halászati 
Minisztérium kutatásainak eredményei alap-
ján a megkérdezettek 96%-a ismeri a logót, 
és tisztában van a jelentésével, amelynek 
értelmében a piros jelzés a legismertebb 
címke Dániában6.) A dánok 85%-a nem bízik 
a külföldről behozott organikus termékek-
ben, amennyiben azokon nem szerepel a jól 
ismert piros „Államilag ellenőrzött ökológiai” 
jelölés. A dán ökocímke hitelességének kiala-
kulásához több tényező is hozzájárult: az ál-
lami hatóságok tekintélye és pártatlansága, 
a minisztérium évtizedeken át tartó isme-
retterjesztő kampánysorozata, valamint a 
legfontosabb, a pozitív tapasztalat, amely a 
fogyasztókat meggyőzte arról, hogy a címke 
valóban garantálja az általa képviselt ígére-
tet.7

Mit kell tudni a dán ökopiacról?

Az organikus termékek élelmiszer-bevétele-
ken belüli részesedését az 1. ábra szemlélte-
ti, amelyből jól látható, hogy az organikus jel-
leg preferálása a vásárlások során az egyes 
termékkategóriákon belül szignifi kánsan 
különbözik. Míg a tej esetében az organikus 
eladások 30%-ot tesznek ki (ez azt jelenti, 
hogy Dániában 2012-ben közel minden har-
madik megvásárolt liter tej organikus volt), a 
sertéshúsnál csupán 1,5%-ot.
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A 2. ábra adatai alapján megállapítható, 
hogy Dániában az organikus termékek el-
adásának közel 85%-ára diszkontüzletek-
ben, szupermarketekben és áruházakban 
kerül sor. Ez azt bizonyítja, hogy az orga-
nikus termékek jellemzően nem szorulnak 
ki „bio”-szaküzletekbe, hanem a hétköz-
napi vásárlás részét képezik, és a legtöbb 
boltban megtalálhatók. Ez lényeges faktor, 
hiszen ezáltal a vásárlók az organikus ter-
mékek beszerzéséhez nem kényszerülnek 
kényelmi zónájuk elhagyására, mindent 
helyben beszerezhetnek, vagyis vásárlás-
kor közel minden boltban valóban teljes 
körű termékválaszték áll rendelkezésükre. 
A kisboltok, valamint az alternatív és egyéb 
értékesítési csatornák az eladásoknak csu-
pán a fennmaradó 15%-át teszik ki, melyek 
közé a piacok, a farmok közvetlen eladása, 
az internetes kereskedelem és a szaküzle-
tek tartoznak.8

Dániában az organikus termékek fogyasztási 
szokásain kívül a vevők jellemzőit is rend-
szeresen vizsgálják, aminek eredményeit 
közvetlenül a környezettudatos magatartás 
ösztönzése során is hasznosítani tudják. 
E kutatások során kiderült: a dán organi-
kustermék-vásárlók hisznek abban, hogy 
nemcsak a környezetüknek, de saját szerve-
zetüknek is jót tesznek, ha organikus termé-
keket vásárolnak. Meggyőződésük, hogy az 
organikus termékek egészségesebbek, ízle-
tesebbek és magasabb minőségűek.

Ezekre az eredményekre primer kutatásom 
során is visszaigazolást kaptam, amikor szá-
mos vásárlási helyszínt kerestem fel. Bolti 
kutatásaim alkalmával bebizonyosodott, 
hogy az organikus termékek széles válasz-
téka áll a fogyasztók rendelkezésére a leg-
több boltban. Habár az organikus termékek 

magasabb árszínvonalat képviselnek, mint a 
nem organikus eredetűek, a dánok kedvező 
jövedelmi hátterének köszönhetően ez nem 
okoz különösebb problémát a fogyasztók je-
lentős résznek.

Hogyan légy tudatos 
ökovásárló?

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy bár 
az organikus termékek választása mellett 
tucatnyi érv szól, a tudatos vásárlás során 
nem csak az organikus jelleget szükséges fi -
gyelembe venni. Egy felelősségteljes vásár-
lási döntés számos tényező megfontolását 
jelenti, többek között, hogy a termék milyen 
országból származik – hiszen nem mindegy, 
mennyi élelmiszer-kilométert jelent, ha egy 
spanyol organikus uborka vásárlása mel-
lett döntünk a helyben termesztett zöldség 
helyett. Előfordulhat, hogy a termék szállí-
tásával együtt járó környezetszennyezés 
nagyobb kárt okoz a természetnek, mint 
amennyit „megspórolhatunk” az organikus 
termesztéssel.9 Ezért fi gyeljünk oda, hogy 
mit vásárolunk, és igyekezzünk mindig a leg-
jobb döntést meghozni – azt, amely legjobb 
a környezetünknek és legjobb nekünk!
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1. ábra: Az organikus termékek megoszlásának aránya termékkategóriánként 
az élelmiszer eladásokon belül 2012-ben Dániában
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