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OCS – Organic Content Claim 

En certificering for økologisk indhold 
 

Sigtet med OCS standarden er at skabe sikkerhed for korrektheden af en certificeret  
vares påståede økologiske indhold. 

OCS standarden er udviklet af Textile Exchange, på baggrund af en stigning i forbrugernes 
bevidsthed om produktionsforholdene i bomuldsindustrien, hvor det meste af verdens bomuld 
er dyrket ved hjælp betydelige mængder af pesticider og kunstgødning. Anvendelsen af disse 
samt de konventionelle landbrugsmetoder bidrager til udpining af jorden og til en forringelse af 
miljø og menneskers sundhed. 
Mange af de miljømæssige og sociale konsekvenser, der er forbundet med produktion af 
bomuld, kan reduceres eller elimineres ved dyrkning af økologisk bomuld.  

Formålet med OCS standarden er at certificere økologisk indhold i et produkt ved at sikre 
sporbarhed og dokumentation af økologiske fibre i alle processer i fremstillingen af et 
certificeret produkt. 

Importøren skal dokumentere indholdet af økologiske råvarer i et givent produkt for at det kan 
certificeres. Dette gøres ved at indsende en oversigt over alle komponenter i produktet, 
leverandører heraf, samt komponenterne indbyrdes vægtforhold til certificeringspartneren. 

En uafhængig certificeringspartner gennemgår og verificerer at det økologiske materiale findes i 
produktet, samt bekræfter, hvor stor en procent del det dækker af det færdige produkt. Dette 
bevirker en transparent og uafhængig verifikation. 
 

Standarden dækker IKKE: 

• certificering af råmaterialer, disse skal certificeres separat, eksempelvis under GOTS. 
• kemiske input under processerne 
• miljø hensyn herunder vand og energi forbrug 
• sociale forhold, sikkerheds og lovmæssige krav 
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Der er to grader under OCS certificeringen der bruges afhængig af, hvor stor en andel af 
indholdet der er økologisk: OCS 100 og OCS blended.	  

OCS Blended 
gælder for produkter fremstillet med minimum 5 % økologisk bomuld (eller bomuld dyrket i 
økologisk omlægning "in conversion") blandet med konventionel bomuld eller syntetiske 
materialer. 

Bomulden, der bruges, skal være certificeret 100 % økologisk, eksempelvis med GOTS. De 
resterende komponenter i produktet må udgøre op til 95 % af det færdige produkt, og den 
økologiske del af produktet udgør min. 5 % af det færdige produkt.  

OCS 100 
gælder for produkter fremstillet i minimum 95 % økologisk bomuld (eller bomuld dyrket i 
økologisk omlægning" in conversion") blandet med konventionel bomuld eller syntetiske 
materialer. 

Bomulden, der bruges, skal være certificeret 100 % økologisk, eksempelvis med GOTS. De 
resterende komponenter i produktet må udgøre op til 5 % af det færdige produkt, og den 
økologiske del af produktet udgør min. 95 % af det færdige produkt. 

  

Fordele ved certificering efter OCS standarden 

• standarden kan med fordel bruges på produkter man ønsker at certificere efter økologisk 
standard men, hvor man pga. indhold af andre materialer og/eller trim ikke kan opnå GOTS 
til trods for en certificeret metervare. Eksempelvis produkter med skum i, og lignende, hvor 
man er nødsaget til for design og funktion at bruge komponenter der ikke kan godkendes til 
GOTS. 

• Giver mulighed for at attestere et indhold af økologiske fibre i et blandings produkt. 
• Nye markedsmuligheder gennem nuanceret dialog med kunder, hvor pris ikke er eneste 

konkurrenceparameter. 
• Både brand og leverandør skal være certificeret med OCS for at kunne bruge OCS logoet, 

hvilket sikrer gennemsigtighed. 

 

Mere information om Organic Exchange:  
https://textileexchange.org/integrity/ 

https://textileexchange.org/integrity

