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1 Hvad kan I læse om i vejledningen 
I vejledningen beskriver vi økologireglerne for danske virksomheder, som er autoriserede 

til økologi af NaturErhvervstyrelsen.  

 

Det er NaturErhvervstyrelsen, der autoriserer og kontrollerer økologiske forsyningsvirk-

somheder, der producerer, tilbereder, oplagrer, markedsfører eller importerer økologiske 

produkter, som anvendes i den økologiske jordbrugsproduktion. Produkterne kan fx være 

økologisk frø, sædekorn, vegetativt formeringsmateriale, småplanter, læggekartofler, 

foderstoffer, gødning og jordforbedringsmidler. 

 

Vejledningen retter sig især til forsyningsvirksomheder, der producerer, tilbereder, oplag-

rer, markedsfører og importerer økologiske produkter til anvendelse på økologiske jord-

brugsbedrifter. 

 

Vi opdaterer løbende vejledningen. I kan følge med i ændringerne ved at abonnere på 

nyheder om økologi på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. I kan altid finde den senest 

opdaterede vejledning på vores hjemmeside www.naturerhverv.dk 

 

På hjemmesiden kan I også finde diverse skemaer og blanketter, lister over økologiauto-

riserede bedrifter og forsyningsvirksomheder, lovstof om økologi m.m.  

 

Hvis I er i tvivl om reglerne, kan I kontakte: 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Center for Kontrol, Jordbrugskontrol 

Nyropsgade 30  

1780 København V 

E-Mail jordbrugskontrol@naturerhverv.dk 

Telefon 33 95 80 00 

 

 

Husk også den generelle lovgivning 

Når I er autoriseret som økologisk virksomhed, skal I overholde økologireglerne, som er 

beskrevet i denne vejledning. 

 

Men I skal også overholde de generelle regler, som gælder for alle danske virksomheder. 

Det er fx de generelle regler om markedsføring, hygiejne, foder, plantesundhed, plante-

beskyttelsesmidler mv. 

 

 

 

 

Vejledningen gælder fra 22. juli 2016. 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/forsyningsvirksomheder/vejledning-om-oekologi-til-jordbrugets-forsyningsvirksomheder-mv/
http://naturerhverv.dk/abonner/
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/forsyningsvirksomheder/
mailto:miljoko@naturerhverv.dk
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1.1 Administration af det økologiske regelsæt er delt 
Administration af det økologiske regelsæt er delt på denne måde: 

 NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, Jordbrugskontrol varetager administra-

tion og kontrol af økologireglerne om produktion, forarbejdning, mærkning, mar-

kedsføring, import og eksport for økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder, 

der forsyner jordbruget med økologiske frø, sædekorn, vegetativt formeringsma-

teriale, foderstoffer og gødning samt andre nonfood-produkter, bortset fra pet-

food med animalsk indhold.  

 NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv varetager opgaver vedrørende EU-

forvaltning, politikudvikling og projektstøtte. 

 Fødevarestyrelsen varetager administration og kontrolkoordinering af reglerne om 

import, markedsføring, forarbejdning, mærkning mv. af økologiske fødevarer og 

pet-food med animalsk indhold. Det er Fødevarestyrelsens lokale kontrolafdelin-

ger, der gennemfører kontrollen.  

 

I kan læse om opgavefordelingen på økologiområdet i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 

2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser og bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 

2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser. 

 

 Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at markedsføringsloven bliver over-

holdt. Spørgsmål om, hvorvidt betegnelsen ”økologisk” kan anvendes på og om 

produkter, der ikke er landbrugsprodukter eller fødevarer, hører under forbruger-

ombudsmanden. 

 Miljøstyrelsen har ansvar for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler i Danmark. 

Det er derfor Miljøstyrelsen, som kan oplyse, om konkrete plantebeskyttelsesmid-

ler er tilladt i Danmark. 

 

1.2 Kontaktoplysninger 
 

NaturErhvervstyrelsen 

Nyropsgade 30, 1780 København K 

Hjemmeside: www.naturerhverv.dk 

E-mail: mail@naturerhverv.dk, Telefon: 33 95 80 00 
 

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup 

Hjemmeside www.fvst.dk 

E-mail fvst@fvst.dk, Telefon 72 27 69 00 
 

I kan finde adresser og telefonnumre for de lokale kontrolafdelinger på Fødevarestyrel-

sens hjemmeside. 
 

Forbrugerombudsmanden 

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby 

Hjemmeside www.forbrugerombudsmanden.dk 

E-mail forbrugerombudsmanden@kfst.dk, Telefon 41 71 51 51 
 

Miljøstyrelsen 

Strandgade 29, 1401 København K 

Hjemmeside www.mst.dk  

E-mail mst@mst.dk Telefon 72 54 40 00 

http://www.naturerhverv.dk/
mailto:mail@naturerhverv.dk
http://www.fvst.dk/
mailto:fvst@fvst.dk
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/
mailto:forbrugerombudsmanden@kfst.dk
http://www.mst.dk/
mailto:mst@mst.dk
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2 Virksomheder, der skal autoriseres 
 

2.1 Hvornår skal virksomheder autoriseres af 
NaturErhvervstyrelsen? 

Jeres virksomhed skal autoriseres til økologi af NaturErhvervstyrelsen, hvis I producerer, 

tilbereder, emballerer, mærker, oplagrer eller importerer produkter, som skal markedsfø-

res som økologiske. 

 

Det drejer sig om følgende produkter: 

 

 Levende eller uforarbejdede vegetabilske landbrugsprodukter. 

 Foder, foderblandinger og fodermidler. 

 Gødning og jordforbedringsmidler m.m. 

 Vegetativt formeringsmateriale, frø og udsæd. 

 ■Planteskoler der både indkøber og selv producere plantemateriale. ■ 

 

Det samme gælder, hvis jeres virksomhed producerer, tilbereder, emballerer, mærker, 

oplagrer eller importerer foderstoffer, der skal markedsføres med henvisning til økologi. 

 

Virksomheden skal være autoriseret, inden I begynder med aktiviteterne. I skal samtidig 

overholde øvrige lovkrav om registrering i NaturErhvervstyrelsen og/eller i Fødevaresty-

relsen. 

 

Virksomheder eller bedrifter, der udfører aktiviteter omfattet af den generelle fødevare-

lovgivning, er også underlagt Fødevarestyrelsens kontrol. 

 

2.2 Hvornår skal virksomheder, der forarbejder  

produkter for økologer, autoriseres? 
Forarbejder virksomheden økologiske produkter for autoriserede økologer, skal virksom-

heden normalt være autoriseret af NaturErhvervstyrelsen. 

 

Hvis I kun tørrer eller renser korn eller markfrø, som tilhører en økolog, skal virksomhe-

den ikke autoriseres. En økolog, der ønsker at anvende en virksomhed til tørring eller 

rensning af korn eller markfrø, skal anmelde det til NaturErhvervstyrelsen. I kan finde 

blanketten til anmeldelse på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

Se afsnit 5.8 om forarbejdning af produkter for autoriserede økologer. 

 

2.3 Hvornår skal virksomheder, der opbevarer pro-

dukter for økologer/økovirksomhed, autoriseres? 
Ønsker en økolog at anvende særskilt lager/silo mv. på en ikke økologisk virksomhed, 

skal økologen leje lagerfaciliteter af virksomheden og anmelde det til NaturErhvervstyrel-

sen. I kan finde en blanket ”Anmeldelse af leje/til forpagtning af bygning" på NaturEr-

hvervstyrelsens hjemmeside, som kan bruges til at anmelde leje af bygninger. 

 

Ønsker en økologisk virksomhed at benytte et lagerhotel til opbevaring og håndtering af 

færdigemballerede og færdigmærkede mærkede varer, skal lagerhotellet ikke autorise-

res, da aktiviteten blot er udlagt til lagerhotellet. Virksomheden skal anmelde den udlag-

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c5996
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c5995
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c5995
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te aktivitet ved at skrive det på den årlige indberetning. Virksomheden skal tillige føre 

kontrol med den udlagte aktivitet og opbevare dokumentation herfor.  

 

2.4 Hvornår skal mellemhandlere, autoriseres? 
Mellemhandlere, som køber og sælger økologiske produkter og foderstoffer med henvis-

ning til økologi, skal autoriseres til økologi. Det gælder, uanset om der er tale om fær-

digpakkede og færdigmærkede produkter eller produkter i løs vægt.  

 

Jeres virksomhed skal autoriseres til økologi, hvis I: 

 

 Køber, opstalder eller sælger økologiske dyr. Det gælder også for handel med le-

vende dyr over Danmarks grænser 

 Er mellemhandlere af korn og andre afgrøder 

 Er mellemhandlere af økologiske juletræer og pyntegrønt 

 Har en maskinstation, der køber og sår økologiske frø. Det er dog ikke et krav, at 

maskinstationen skal være autoriseret, hvis producenten selv køber frøene, og 
maskinstationen kun sår dem på den økologiske bedrift ■eller hvis maskinstationen 

kun høster afgrøder på den økologiske bedrift. ■ 

 

Der er en undtagelse fra hovedreglen om autorisation ved salg af økologiske produkter 

for virksomheder, der kun sælger færdigemballerede og færdigmærkede produkter til 

den endelige forbruger eller bruger (detailsalg), fx landmanden, hvis virksomheden hver-

ken producerer, tilbereder, oplagrer – undtagen på salgsstedet – eller importerer sådan-

ne produkter fra et tredjeland eller ikke har udlagt sådanne aktiviteter til tredjemand. 

 

Hvis I importerer økologiske produkter fra tredjelande, skal jeres virksomhed altid være 

autoriseret. 

 

2.5 Hvornår skal virksomheder, der transporterer 
økologiske produkter, autoriseres? 

Kravet om autorisation gælder ikke for virksomheder, der kun transporterer produkter 

direkte fra leverandør til modtager.  

 

I forbindelse med transport er der betingelser, som I skal overholde. I kan se mere her-

om i kapitel 6. Det er en forudsætning, at der ved transport ikke sker ændringer i parti-

ernes transportemballage, mærkning eller de dokumenter, der følger med partiet. 

 

2.6 Hvornår skal en økologisk bedrift også være  
autoriseret som økologisk virksomhed? 

Økologiske bedrifter skal også autoriseres som økologiske virksomheder, hvis de ud over 

egen avl sælger økologiske eller ikke-økologiske produkter. Det gælder også for bedrif-

ter, som ønsker at importere økologiske produkter fra tredjelande. 

 

2.7 Driftsmæssigt adskilte enheder 
Består jeres virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte enheder, skal hver enhed autori-

seres særskilt med selvstændigt autorisationsnummer. Det gælder også, selvom der er 

forretningsmæssigt fællesskab. Hvis der under et enkelt autorisationsnummer registreres 

et fjernlager, må der hverken foregå salg eller indkøb derfra. I skal huske, at fjernlagre 



VEJLEDNING OM ØKOLOGI TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV./JULI 2016 

 

11 

skal fremgå særskilt af den enkelte autorisation. Hvis I opretter nye fjernlagre, skal I 

straks indberette det til NaturErhvervstyrelsen. 

 

3 Ansøgning om autorisation 
 
3.1 Krav til ansøgning om autorisation 
Ønsker I at blive økologiautoriseret, skal I sende et ansøgningsskema til NaturErhverv-

styrelsen. I kan finde ansøgningsskemaerne og vejledning til dem på NaturErhvervstyrel-

sens hjemmeside. I skal have fuld rådighed over de faciliteter, I ønsker autoriseret til 

økologisk produktion, når I søger om autorisation. 

 

Der gælder særlige krav til foderstofvirksomheder, og der findes derfor et særligt ansøg-

ningsskema til foderstofvirksomheder på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

I kan når som helst søge om økologiautorisation eller om ændring af jeres autorisation. 

Når NaturErhvervstyrelsen har modtaget jeres ansøgning om autorisation eller ændring 

af en autorisation, kontakter vi jer for at få fastlagt en autorisationskontrol. 

 

Ansøgningen om autorisation skal bl.a. indeholde en fuldstændig beskrivelse af: 

 

 Enheden og/eller lokalerne og/eller aktiviteten 

 De konkrete foranstaltninger, I træffer i forbindelse med enheden og/eller lokaler-

ne og/eller aktiviteten for at sikre, at reglerne for økologisk produktion overholdes, 

herunder procedurer og medarbejderinstrukser for arbejdsgange og registreringer 

 De forholdsregler, I træffer for at reducere risikoen for forurening med ikke-tilladte 

produkter eller stoffer, og jeres rengøringsprocedurer for opbevaringsstederne og i 

hele produktionskæden. 

 

3.2 Krav til ændring af autorisation 
Ændrer I aktiviteter, faciliteter eller andet, som er relevant for den økologiske produkti-

on, skal I orientere NaturErhvervstyrelsen om ændringen. Når vi har modtaget oriente-

ring om ændringen, kontakter vi jer for at aftale en kontrol. 

 

3.3 Supplerende krav til foderstofvirksomheder 
Ønsker I at producere, behandle, opbevare, importere eller sælge foderstoffer til økolo-

gisk produktion i løs vægt, skal jeres autorisationsansøgning indeholde en beskrivelse af, 

hvordan I vil implementere et egenkontrolsystem efter HACCP-principperne for de økolo-

giske foderstoffer. 

 

Foderstofvirksomheder skal, ud over de nævnte procedurer og medarbejderinstrukser, 

udarbejde en fuldstændig beskrivelse af produktionsenheden med bl.a. oplysninger om: 

 

 anlæg I benytter til modtagelse, produktion/behandling og opbevaring af foderstof-

fer og oplysning om, hvordan I anvender disse anlæg både før og efter nævnte ak-

tiviteter 

 anlæg I bruger til opbevaring af andre produkter, der anvendes ved produktionen 

 faciliteter, som I anvender til opbevaring af produkter til rengøring og desinficering 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/forsyningsvirksomheder/skemaer-og-blanketter/#c6605
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/forsyningsvirksomheder/skemaer-og-blanketter/#c6605
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/forsyningsvirksomheder/skemaer-og-blanketter/#c6605
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 (hvis relevant) en beskrivelse af de foderblandinger, som I planlægger at tilberede, 

og oplysninger om den dyreart eller dyrekategori, som foderblandingen er bereg-

net til  

 navnet på de fodermidler, som skal tilberedes. 
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4 Tildeling af økologiautorisation 
 

4.1 Autorisationskontrol 
NaturErhvervstyrelsen udfører en autorisationskontrol på virksomheden. Ved kontrollen 

undersøger vi, om beskrivelsen i jeres autorisationsansøgning om indretning, anlæg, ak-

tiviteter m.m. svarer til de faktiske forhold. Desuden kontrollerer vi, om jeres procedurer 

og medarbejderinstrukser sikrer, at I overholder økologireglerne, og at de ansatte er for-

trolige med de specielle arbejdsprocedurer og dokumenter i den økologiske produktion. 

 

Når vi udfører kontrol af en virksomhed på baggrund af en ansøgning om ændring af au-

torisationen, kontrollerer vi kun ændringerne. 

 

Efter en autorisationskontrol, hvor vi har konstateret, at forholdene er i orden, tildeler vi 

virksomheden et autorisationsnummer. Vi autoriserer en virksomhed for et år ad gangen. 

 

Hvis I et år ikke har økologiske aktiviteter på virksomheden, kan autorisationen blive 

tilbagekaldt. Hvis I ved senere lejlighed ønsker autorisation, skal I søge om autorisation 

igen. Der kan i nogle tilfælde henvises til den tidligere autorisation. 

 

I må først modtage, behandle eller sælge produkter som økologiske, efter jeres virksom-

hed er blevet autoriseret af NaturErhvervstyrelsen. 

 

Hvis jeres ansøgning er utilstrækkelig, er der i et vist omfang mulighed for at supplere 

den under kontrollen. Viser der sig større mangler under kontrollen, kan vi bede jer om 

at sende en ny ansøgning. 

 

4.2 Autorisationsbevis 
Efter en autorisationskontrol, hvor det er konstateret, at alt, der blev kontrolleret, var i 

orden, sender NaturErhvervstyrelsen et autorisationsbevis til virksomheden. Af autorisa-

tionsbeviset vil det fremgå, hvad virksomheden er blevet autoriseret til, og det vil være 

noteret, hvis virksomheden er autoriseret med særlige vilkår. 
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5 Den økologiske produktion 
 

5.1 Generelle principper for økologisk produktion 
Økologiske produkter skal produceres i overensstemmelse med EU-reglerne og de danske 

nationale regler. Økologireglerne gælder for produkter, der produceres, behandles, 

transporteres, opbevares, markedsføres, sælges, importeres eller eksporteres med hen-

visning til den økologiske produktionsmetode. 

 

5.2 Hovedprincipper i økologireglerne 
Hovedprincipperne i økologireglerne er, at økologiske produkter, omlægningsprodukter 

og produkter, bestemt til den økologiske produktion, skal: 

 være fri for ikke-tilladte stoffer 

 holdes adskilt fra ikke-økologiske produkter 

 kunne spores gennem hele produktionskæden fra landmanden og dennes underle-

verandører til emballering, mærkning og distribution. 

 

Produktion af økologisk foder eller foder, bestemt til økologisk husdyrproduktion, er un-

derlagt skærpede krav om kvalitetssikring. Økologiske foderstofvirksomheder skal derfor 

have procedurer, der sikrer, at økologireglerne er implementeret i virksomhedens egen-

kontrolsystem. Se mere herom i afsnit 3.3. 

 

5.2.1 Adskillelse 
Ved fremstilling, transport og opbevaring skal der altid være klar adskillelse mellem: 

 

 økologiske produkter 

 omlægningsprodukter  

 produkter, bestemt til den økologiske produktion 

 ikke-økologiske produkter. 

 

I skal derfor udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser for at sikre adskillelsen.  

 

I skal placere, udforme, vedligeholde, rengøre, skilte og mærke lagre og anlæg, så der er 

en klar adskillelse mellem produkter med forskellig status. 

 

For at undgå forveksling skal økologiske produkter, omlægningsprodukter, produkter 

bestemt til den økologiske produktion og ikke-økologiske produkter være fuldstændig og 

korrekt skiltet og mærket. 

 

5.2.1.1 Virksomheder der også har en ikke-økologisk produktion 
I kan producere økologiske produkter enten fysisk eller tidsmæssigt adskilt fra ikke-

økologiske produkter. 

 

Fysisk adskilt produktion betyder, at produktion eller behandling af økologiske produkter 

og ikke-økologiske produkter sker på separate fabrikker, separate produktionsanlæg eller 

separate produktionslinjer. 

 

Tidsmæssig adskilt produktion betyder, at produktion eller behandling af økologiske og 

ikke-økologiske produkter sker på samme anlæg, men holdes tidsmæssigt adskilt fra 

hinanden. Ved tidsmæssig adskillelse skal I udføre den økologiske produktion som en 

fuldstændig serie på et andet tidspunkt end den ikke-økologiske produktion. 
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Har I faste tidspunkter for den økologiske produktion, skal I oplyse tidspunkterne til Na-

turErhvervstyrelsen. Forarbejder I kun økologiske produkter få dage om året (mindre end 

10), skal I informere os inden for en aftalt frist, før produktionen kan finde sted. Dermed 

har vi mulighed for at planlægge økologikontrollen på virksomheden på et relevant tids-

punkt. Fristen for at informere NaturErhvervstyrelsen aftales ved autorisationskontrollen 

og findes under de særlige vilkår i autorisationsbeviset. 

 

5.2.1.2 Særskilt opbevaring 
Opbevarer virksomheden løsvarer, skal I råde over særskilte opbevaringsfaciliteter til 

økologiske produkter, omlægningsprodukter og produkter bestemt til den økologiske 

produktion, før og efter produktion eller behandling. 

 

Opbevarer I både økologiske og ikke-økologiske produkter i løsvægt, skal der være en 

adskillelse mellem produkterne, der sikrer, at der ikke kan ske nogen forurening af de 

økologiske produkter. Det vil sige, at der skal være en tæt og fuldstændig adskillelse 

mellem økologiske og ikke-økologiske produkter. Det vil typisk være mest hensigtsmæs-

sigt, at der bruges forskellige haller til økologiske og konventionelle varer.  

 

Har I en hal med adskillelse, der sikrer, at der ikke kan ske forurening af de økologiske 

produkter med fx GMO eller pesticider, kan den evt. godkendes til opbevaring af både 

økologiske og ikke-økologiske produkter. Vi kræver dog, at I har procedurer for rengø-

ring, efter at der er kørt konventionelle varer ind, at maskiner rengøres osv.  

 

Praksis for opbevaring af emballerede varer og løsvarer: 

”Emballeret” skal forstås, som en lukket pakning eller beholder.  

 

Emballerede ikke-økologiske produkter, også med indhold af GMO, må opbevares sam-

men med både emballerede økologiske produkter og økologiske produkter i løsvægt.  

 

Ikke-økologiske produkter i løsvægt må opbevares sammen med emballerede økologiske 

produkter. Ved denne type af blandet opbevaring er det vigtigt, at mærkningen af varer-

ne er i orden og, at I er opmærksomme på, at emballage kan gå i stykker. Går emballa-

gen på et produkt i stykker, bliver varen i princippet til en løsvare, og det kan i yderste 

konsekvens medføre en nedklassificering af det økologiske produkt.  

 

5.2.2 Forebyggelse mod iblanding af ikke-tilladte stoffer 
I skal forebygge, at der blandes ikke-tilladte stoffer i produkter, der er produceret efter 

den økologiske produktionsmetode. I skal forhindre, at der fx kommer bejdsemidler, me-

dicinrester, pesticider eller genetisk modificeret materiale i de økologiske produkter. Dis-

se stoffer er ikke tilladt i den økologiske produktion. Se mere om GMO i afsnit 8.5.1. 

 

Som forebyggelse skal I udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser, som skal være 

tilgængelige for medarbejderne ved de forskellige anlæg. 

 

I skal: 

 sørge for, at anlæggene er indrettet, så de kan rengøres på en forsvarlig måde 

 rengøre produktions-, opbevarings- og transportanlæg for at undgå overslæb 

 rengøre gulve, siloer og lignende inden oplagring af økologiske produkter 

 organisere arbejdsgangene, så der ikke blandes ikke-tilladte stoffer i økologiske 

produkter fx gennem støvdannelse af genetisk modificeret sojaskrå ved af- og 

pålæsning. 
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5.2.3 Sporbarhed af den økologiske oprindelse 
Sporbarhed i produktionsprocessen forudsætter, at I kan dokumentere de økologiske 

produkters økologiske oprindelse og status. I skal føre regnskab over køb og salg, herun-

der lagerregnskab, der tydeligt angiver produktstrømmene. 

 

Når I køber økologiske afgrøder, økologisk foder, gødning m.m., skal I sikre jer gyldig 

dokumentation for produkternes økologiske oprindelse og status. 

 

I har pligt til at sikre, at produkter, der er produceret efter den økologiske produktions-

metode, kan spores tilbage til en autoriseret eller certificeret sælger. I skal ved køb af 

økologiske produkter sikre jer dokumentation for produkternes økologiske oprindelse og 

status, inden I oplagrer varen. Produkter i løs vægt skal være ledsaget af et følgedoku-

ment udstedt af en økologikontrolleret leverandør. 

 

Så længe I ikke har modtaget dokumentation for produktets økologiske oprindelse og 

status, skal I holde varen fysisk adskilt fra andre økologiske produkter, og I må ikke sæl-

ge produktet som økologisk eller anvende produktet i økologiske foderblandinger eller 

lignende. 

 

I skal opbevare dokumentation for varens økologiske oprindelse og status sammen med 

oplysninger om størrelsen på hvert parti. I skal kunne vise dokumentationen ved Natu-

rErhvervstyrelsens kontrol. 

 

Dokumentationen skal foreligge på den bogførende enhed, som er anført i autorisations-

beviset. I kan også lagre dokumentationen elektronisk. I skal opbevare dokumentationen 

enten i papirudgave eller elektronisk i mindst 5 år. 

 

I skal sikre jer, at de økologiske produkter kan spores gennem hele produktionsproces-

sen ved hjælp af flowdiagrammer, procedurer og medarbejderinstrukser, og I skal føre et 

detaljeret lagerregnskab. I skal fx notere i lagerregnskabet, når I kasserer kartofler, som 

er for små, eller når I kasserer rester fra rensning af såsæd eller smuld efter rensning af 

maskinerne. 

 

5.3 Beskrivelse af arbejdsgangene i virksomheden 
Virksomheden skal til enhver tid kunne vise procedurer og medarbejderinstrukser for 

arbejdsgange og registreringer. Procedurerne skal sikre klar adskillelse af økologiske og 

ikke-økologiske produkter, forebyggelse mod iblanding af ikke-tilladte stoffer og sporbar-

hed i den økologiske produktion. 

 

På hver driftsenhed skal der foreligge skriftlige procedurer, der beskriver den økologiske 

produktion på enheden. Alle virksomhedens medarbejdere, der arbejder i den økologiske 

produktion, skal være instrueret i de forskellige arbejdsgange og skal følge procedurerne 

for at sikre adskillelse, forebyggelse mod iblanding af ikke-tilladte stoffer og sporbarhed. 

Det er vigtigt, at medarbejderinstrukserne er tilgængelige på det sted, hvor anlægget 

betjenes. 

 

I skal ajourføre procedurer og medarbejderinstrukser, når I ændrer indretning, udstyr eller 

arbejdsgange. 
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5.3.1 Rengøring 
Inden I anvender produktionsanlæg, transportanlæg og lagre til økologiske produkter, 

skal I rengøre disse omhyggeligt og fuldstændigt. 

 

I skal føre kontrol med, at rengøringen er foretaget og hvor effektiv den har været. Dette 

skal I kunne dokumentere fx ved registrering i en logbog. Medarbejderne skal registrere, 

hvornår (dato og klokkeslæt) og hvem, der har rengjort hvilket anlæg eller lager. I log-

bogen kan medarbejderne også registrere resultater, hvis der blev taget prøver til doku-

mentation af rengøringens effektivitet. 

 

5.4 Produktion af frø mv. til  
økologisk jordbrugsproduktion 

Som basis for fremavl kan bedrifter anvende ikke-økologisk ubejdset frø, sædekorn og 

vegetativt formeringsmateriale. Bedrifter, der ønsker at sælge økologisk certificeret 

fremavl, skal have indgået en kontrakt med en frøvirksomhed, og produktionen skal væ-

re anmeldt til NaturErhvervstyrelsen. 

 

Fremavlskontrakten skal indeholde navn, adresse og autorisationsnummer på den øko-

log, der står for fremavlen. 

 

For etårige afgrøder gælder, at moderplanten skal være sået/etableret på et areal, der er 

økologisk eller er begyndt omlægning til økologisk produktion. 

 

For flerårige afgrøder gælder, at moderplanten skal være etableret efter omlægningsda-

toen eller har været dyrket på et areal, der har været under omlægning i mindst to 

vækstsæsoner. 

 

Det medfører, at I kan modtage frø, udsæd mv. med tre forskellige status: 

 

 Frø som er avlet i omlægningsperioden, som har status af ikke-økologisk. 

 Frø som er avlet i omlægningsperioden, som har status af omlægningsafgrøde. 

 Frø som er avlet efter omlægningsperioden, som er økologisk. 

 

Når I køber/modtager frø, udsæd mv. er det derfor vigtigt, at I undersøger, om økologen 

har angivet den rigtige status på frøet. I skal anvende den rigtige status, når I videre-

sælger frø/udsæd. 

 

Hvis det i jeres håndtering af modtagne produkter giver problemer at håndtere de tre 

forskellige status for frø, som økologer kan anvende, er det muligt at sammenblande 

partier med forskellig status og mærke med den laveste status fx: 

 

Afgrødestatus Mærkning med laveste status 

Ikke-økologisk og omlægning Ikke-økologisk 

Omlægning og økologisk Omlægning 
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5.5 Gødning, jordforbedringsmidler og voksemedier 
 

5.5.1  Produktion af økologisk gødning og jordforbedringsmidler 
I må kun tilsætte økologiske produkter og skal følge de generelle retningslinjer for økolo-

gisk produktion i denne vejledning. 

 
5.5.2  Ikke-økologisk gødning og jordforbedringsmidler 

– produktion og import 
Økologireglerne indeholder en positivliste over ikke-økologiske gødnings- og jordforbed-

ringsmidler, som økologer undtagelsesvist kan bruge. Positivlisten er gengivet i bilag 4, 

som også indeholder retningslinjer for hvert gødningsmiddels sammensætning, anven-

delse og krav til dokumentation. 

 

I må kun anvende produkter, som findes på positivlisten. 

 

Gødning til økologer, købt i udlandet, er typisk et ikke-økologisk produkt, men et produkt 

der findes på positivlisten. Produktet skal ikke godkendes, før det kan bruges af danske 

økologer. I skal kontrollere, om gødningen udelukkende er produceret af stoffer på posi-

tivlisten. 

 

Hvis en gødning er certificeret økologisk, er der oftest tale om, at produktet er ikke-

økologisk, men dog tilladt i økologisk produktion. Det kan fx være beskrevet med orde-

ne: ”meets the criteria of standards on inputs (based on EEC 889/2008 Annex I) ”. Dette 

henviser til positivlisten. Se bilag 4. 

 

Hvis en gødning er beskrevet som ”organic” betyder det ofte, at gødningen er organisk 

gødning, frem for økologisk produceret. 

 

Hvis en gødning markedsføres som havende plantebeskyttende virkning, vil den være 

omfattet af reglerne om plantebeskyttelse. Det er Miljøstyrelsen, som kan oplyse, om 

midlet er tilladt i Danmark. 

 

5.5.3  Voksemedier 
Ved økologisk produktion af planter i potter er der særlige krav til voksemediet. I EU er 

der ikke harmoniserede regler om voksemedier, og de enkelte lande har derfor ikke ens 

regler herom. Hvis I køber voksemedier i udlandet, skal I derfor sørge for, at de overhol-

der de danske krav til voksemedier. Det er ikke nok, at voksemediet er mærket med et 

andet EU-lands økologimærke. 

 

I Danmark er det tilladt at dyrke i potter og afgrænsede bede, hvis det færdigblandede 

voksemedie kan sammenlignes med økologisk jord. Et voksemedie til økologisk produkti-

on må kun indeholde: 

 

 rent spagnum 

 ler, som er udvundet fra undergrunden 

 stenmel 

 kalk i en form, som findes på positivlisten 

 gips (kun naturligt forekommende) 

 økologisk jord 

 husdyrgødning eller andet organisk materiale fra økologisk produktion. 
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Der må ikke dyrkes i hydrokultur, og der må ikke dyrkes i et inaktivt voksemedie, som 

siden tilføres en næringsstofopløsning. 

 

5.6 Produktion af foder til økologisk akvakultur 
Hvis virksomheden producerer, behandler eller opbevarer foder til økologisk akvakultur, 

skal I overholde de økologiske produktionsregler for akvakultur. Reglerne fremgår af 

Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets 

forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår fastsættelse af gennemførelsesbestem-

melser for økologisk produktion af akvakulturdyr og tang (med senere ændringer). 

 

Ifølge reglerne skal kødædende akvakulturdyr fodres ud fra følgende prioritering: 

1. økologiske foderprodukter fra akvakulturproduktionen 

2. fiskemel og fiskeolie af slagteaffald fra økologisk akvakulturproduktion. 

3. fiskemel og fiskeolie og ingredienser af fiskeoprindelse, der er udvundet af 

 slagteaffald fra fisk, fanget med henblik på konsum i bæredygtigt fiskeri 

4. økologiske foderprodukter af vegetabilsk og animalsk oprindelse. 

 

Foderplanen må indeholde op til 60 % økologisk plantemateriale. 

 

Laks og ørreder må få foder, som er tilsat astaxanthin inden for grænserne af deres fy-

siologiske behov. Astaxanthin kan anvendes til økologiske fisk i en mængde, som ikke 

må overstige en koncentration på 20 ppm. Astaxanthin skal være fremstillet af økologi-

ske materialer, som fx skaller fra økologisk opdrættede krebsdyr. Kan der ikke skaffes 

økologisk materiale, må der anvendes naturlige astaxanthinkilder, som fx Phaffia-gær. 

 

Karper og beslægtede arter, rejer, bløddyr, pighuder og tropiske ferskvandsfisk skal fod-

res med foder, der forekommer naturligt i damme og søer. Er der ikke nok af dette til 

rådighed, er det muligt at supplere med økologisk foder af vegetabilsk oprindelse, som så 

vidt muligt skal være dyrket på bedriften med akvakultur. Hvis det er nødvendigt med 

suppleringsfoder, må foder til karper og beslægtede arter samt til gulhalet hajmalle højst 

indeholde 10 % fiskemel eller fiskeolie fra bæredygtigt fiskeri. 

 

I økologisk akvakultur er det tilladt at anvende foderstoffer af animalsk og vegetabilsk 

oprindelse, der er i overensstemmelse med Kommissionsforordning nr. 889/2008. 

 

I må anvende fodertilsætningsstoffer, mineralske fodermidler og tekniske hjælpestoffer, 

hvis de er opført i Kommissionsforordning nr. 889/2008, og hvis de opfylder de betingel-

ser, der er fastsat deri. 

 

Kommissionsforordningens bilag V og VI er gengivet i denne vejledning som bilag 3. 

 

5.7 Produktion af foder til økologiske husdyr 
Økologiske svin og fjerkræ må fodres med en andel ikke-økologisk foder, mens alle andre 

husdyr skal fodres med foder, der er produceret i overensstemmelse med den økologiske 

produktionsmetode. Der gælder derfor forskellige bestemmelser for foder til de to kate-

gorier af husdyr. I dette afsnit forklarer vi, hvad I skal være opmærksomme på i den 

forbindelse. 

 

Økologiske planteædere fx kvæg, heste, får og geder må kun fodres med foder, der er 

produceret i overensstemmelse med den økologiske produktionsmetode. Alt foder må 
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være omlægningsafgrøde fra egen bedrift, men hvis foderet indkøbes fra en virksomhed 

eller anden bedrift, må kun 30 % af foderet være fra omlægningsafgrøde. 

 

Der er krav om, at 60 % af det samlede foder til økologiske planteædere skal komme fra 

egen bedrift. Kan kravet ikke opfyldes, kan der indkøbes foder produceret i samme regi-

on (danske fodermidler). 

 

I vitamin- og mineralblandinger til kvæg, heste, får og geder skal bærestoffer af land-

brugsoprindelse være økologiske (eksempelvis økologisk klid og strømel). Man kan som 

bærestoffer også anvende mineralske fodermidler, der er tilladt i økologisk produktion. 

 

Økologiske svin og fjerkræ må indtil 31. december 2017 fodres med op til 5 % ikke-

økologisk proteinfoder. Alt foder må være omlægningsafgrøde fra egen bedrift. Købes 

foderet fra virksomhed eller anden bedrift, må kun 30 % af foderet være fra omlæg-

ningsafgrøde. Hvis muligheden for at bruge 5 % ikke-økologisk foder ikke anvendes, kan 

andelen erstattes med indkøbt omlægningsfoder. 

 

Fiskemel fra bæredygtigt fiskeri kan anvendes som foder til svin og fjerkræ og skal ikke 

regnes med i de 5 % ikke-økologisk proteinfoder.  

 

Ikke-økologiske foderstoffer af landbrugsoprindelse må indgå som bærestof i vitamin- og 

mineralblandinger til svin og fjerkræ, som en del af de 5 % ikke-økologisk proteinfoder. 

 

Der er et selvforsyningskrav på 20 % for bedrifter med svin og fjerkræ. Foderproducen-

terne kan levere foder, der opfylder selvforsyningskravet, hvis de producerer økologisk 

foder til svin og fjerkræ med et indhold på mindst 20 % danske fodermidler. Procentde-

len beregnes i tørstof opgjort per p-nummer på årsbasis. Dette skal kunne dokumenteres 

i forbindelse med økologikontrollen. 

 

Foderet skal være mærket med at have dette indhold, så brugeren af foderet kan doku-

mentere, at kravet opfyldes via indkøbt foder. 

 

Til foder for alle husdyr gælder det at: 

 

 der kan anvendes op til 1 % ikke-økologiske krydderier, urter eller melasse, fx 

som bindemiddel i sliksten 

 der kun må anvendes de fodermidler af mineralsk oprindelse, som I finder 

i bilag 3 

 der kun må anvendes de tilsætningsstoffer, I finder i bilag 3. 

 

I må anvende tekniske hjælpestoffer, hvis de er opført i Kommissionsforordning nr. 

889/2008, og hvis de opfylder de betingelser, der er fastsat deri. 

 

Foderstoffer til økologisk produktion må ikke være fremstillet ved brug af kemiske opløs-

ningsmidler. Det er derfor ikke muligt at anvende ikke-økologiske skråprodukter som 

sojaskrå, rapskager og solsikkeskrå, da de er ekstraheret med kemiske opløsningsmidler. 

Se også afsnit 8.5 og afsnit 8.6. 
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5.7.1 Egenkontrol i den økologiske foderproduktion 
Producerer virksomheden økologiske foderstoffer, skal I sikre sporbarhed og forhindre 

sammenblanding med stoffer, der ikke er tilladte efter økologireglerne. De nødvendige 

procedurer og medarbejderinstrukser jf. økologireglerne, skal være en del af jeres egen-

kontrolsystem efter HACCP-principperne. 

 

Et egenkontrolsystem efter HACCP-principperne bygger på en risikoanalyse og fastlæg-

gelse af kritiske kontrolpunkter. Der skelnes mellem syv forskellige generelle HACCP-

principper: 

 

 Hele produktionsprocessen skal analyseres for mulige risikofaktorer fra varemod-

tagelse til levering af slutproduktet. Mulige risikofaktorer identificeres, og fore-

byggende foranstaltninger iværksættes. 

 Risikofaktorer, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fastlægges som kritiske kon-

trolpunkter. 

 Tolerance- eller grænseværdier fastsættes som målepunkter for overvågning og 

styring af kritiske kontrolpunkter. 

 Overvågningssystem etableres til overvågning af de kritiske kontrolpunkter. 

 Korrigerende handlinger fastlægges for de tilfælde, hvor tolerance- eller grænse-

værdier er blevet overskredet, og det skal besluttes, hvad der skal ske med de 

pågældende produkter. 

 Procedurer til godkendelse af egenkontrolsystemet etableres til sikring af syste-

mets effektivitet, løbende opdatering og udvikling, både løbende og når fx dele af 

produktionsprocessen ændres. 

 Et dokumentationssystem etableres til dokumentation af kontrollen af de kritiske 

kontrolpunkter med tilhørende procedurer. 

 

I skal gennemgå hele den økologiske produktionsproces fra varemodtagelse til levering af 

slutproduktet både ved hjælp af proces flowdiagrammer og ved gennemgang på stedet. 

Ved områder som fx varemodtagelse, intern transport, oplagring, regnskabsføring, 

mærkning etc. skal I analysere, hvorvidt der er risiko for: 

 

 sammenblanding af foderstoffer der er produceret efter den økologiske produkti-

onsmetode, og ikke-økologiske foderstoffer 

 iblanding af ikke-tilladte stoffer 

 tab af sporbarhed af foderstoffer, produceret efter den økologiske produktionsme-

tode 

 forveksling af ikke-økologiske foderstoffer med økologiske foderstoffer, omlæg-

ningsfodermidler eller foderstoffer bestemt til den økologiske produktion. 

 

I skal i procesdiagrammet (flow) oplyse, hvor i processen der til- og fragår økologiske 

foderstoffer, omlægningsprodukter og ikke-økologiske foderstoffer. I skal også oplyse om 

proceduren for genanvendelse af foderstoffer, herunder også fodertilsætningsstoffer samt 

smuld fra filtre, rest- og returvarer mv. 

 

I skal i analysen især lægge vægt på de led i produktionsprocessen, hvor I benytter de 

samme maskiner, produktions- og transportanlæg i den økologiske og ikke-økologiske 

produktion. 
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I skal udarbejde procedurer for forebyggende foranstaltninger for at undgå utilsigtet 

sammenblanding eller iblanding af ikke-tilladte stoffer. Fx kan en tidsforskudt produktion 

mellem konventionelle og økologiske produkter være en mulighed. 

 

Anlægget skal renses inden den økologiske produktion begyndes fx med økologisk korn. 

 

Kan I ikke umiddelbart afhjælpe risikofaktorer ved bestemte procestrin, skal I fastlægge 

disse som kritiske kontrolpunkter og indtegne dem i procesdiagrammet (flow). Medarbej-

derne skal kunne overvåge og styre de kritiske kontrolpunkter fastlagte procedurer og 

medarbejderinstrukser (korrigerende handlinger). Instrukserne skal oplyse medarbejder-

ne om, hvad der sker med en produktion, hvis er der er afvigelser, fx om det producere-

de parti mister sin økologiske status og derfor ikke må sælges med henvisning til den 

økologiske produktionsmetode. 

 

I skal løbende ajourføre en oversigt over de kritiske kontrolpunkter samt de fastlagte 

korrigerende handlinger. I skal beskrive de tilhørende grænseværdier, procedurer og 

medarbejderinstrukser. Der skal på virksomheden foreligge procedurer og medarbejder-

instrukser både ved de relevante steder i produktionen og samlet i en dokumentations-

mappe for egenkontrolsystemet. I skal ved kontrolbesøg gøre kontrolløren opmærksom 

på ændringer. 

 

Procedurer og medarbejderinstrukser skal indeholde: 

 

 metode til overvågning af de kritiske kontrolpunkter 

 kritisk grænse for overskridelse 

 overvågningsinterval 

 ansvarlige for overvågningen 

 korrigerende foranstaltninger ved overskridelse af grænseværdien 

 handlingsplan for produkter, der er fremstillet, mens grænseværdien er  

overskredet 

 dokumentation for overvågningen. 

 

I skal regelmæssigt tage det etablerede egenkontrolsystem op til revision, så I kan sikre 

systemets effektivitet, tilpasning og udvikling. Det er især vigtigt, når I ændrer på pro-

duktionsanlæg, eller når I planlægger produktion af en ny foderblanding. 

 

5.8 Forarbejdning af produkter  

for autoriserede økologer 
Forarbejder virksomheden produkter for autoriserede økologer, gælder det som hovedre-

gel, at virksomheden skal være autoriseret. 

 

NaturErhvervstyrelsen tillader rensning og tørring af økologisk korn og markfrø for økolo-

giske bedrifter på en ikke-autoriseret bedrift eller virksomhed. Det er en forudsætning, at 

den økologiske bedrift ejer de økologiske produkter og anmelder tørring eller rensning til 

NaturErhvervstyrelsen mindst fem dage i forvejen. Anmeldelsen skal indeholde de oplys-

ninger, som fremgår af blanketten ”Anmeldelse af tørring og rensning på ikke-økologisk 

bedrift eller virksomhed”. I kan finde blanketten på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

Bedrifter og virksomheder skal under forarbejdningen håndtere og opbevare de økologi-

ske produkter adskilt fra ikke-økologiske produkter, indtil tilbagelevering finder sted. 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c5996
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Virksomheden skal erklære, at den holder de økologiske produkter adskilt fra ikke-

økologiske produkter.  

 

I kan finde en blanket "Erklæring om adskillelse under rensning/tørring på ikke-økologisk 

bedrift eller virksomhed" på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, som I kan bruge.  

 

Forarbejdning af produkter for økologiske virksomheder må kun foregå på autoriserede 

enheder. 

 

En række former for produktion og behandling af økologiske råvarer må kun ske på øko-

logiautoriserede virksomheder eller bedrifter. Det drejer sig bl.a. om: 

 

 grøntørring og pelletering 

 blanding og formaling af foder 

 valsning 

 toastning 

 opsækning 

 oliepresning. 

 

5.9 Manglende eller mistet økologisk status 
Et produkt må ikke sælges som økologisk, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt der har væ-

ret klar adskillelse mellem et økologisk-, omlægnings- og ikke-økologisk produkt, eller 

hvis I har mistanke om, at der er sket mangelfuld rengøring. 

 

Et produkt mister sin økologiske status, hvis der er sket sammenblanding af økologiske 

og ikke-økologiske fodermidler af samme slags. Tilsvarende mister et produkt sin om-

lægningsstatus, hvis der er sket sammenblanding af omlægningsfodermiddel og ikke-

økologisk fodermiddel af samme slags. 

 

Hvis I ved en fejl har sammenblandet en økologisk afgrøde og en omlægningsafgrøde af 

samme art, skal produktet nedklassificeres til et omlægningsprodukt. I sådanne tilfælde 

skal I straks underrette NaturErhvervstyrelsen. Vi vil umiddelbart herefter informere jer 

om det videre forløb. 

 

Hvis I mener eller har mistanke om, at et produkt, som I har produceret, importeret eller 

modtaget fra en anden virksomhed, ikke opfylder reglerne for økologisk produktion, skal 

I fjerne al henvisning til den økologiske produktionsmetode, og produktet må ikke sælges 

med henvisning til den økologiske produktionsmetode. 

 

Har I mistanke om, at økologireglerne for et produkt ikke er overholdt, må produktet 

ikke sælges som økologisk. Det gælder dog ikke, hvis I senere kan dokumentere, at al 

tvivl er uberettiget.  

 

I sådanne tilfælde skal I straks underrette NaturErhvervstyrelsen. Hvis I har solgt et pro-

dukt med forkert status, skal I straks underrette køberen om fejlen. 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c5997
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6 Transport 
Der gælder særlige regler for transport af økologiske produkter. 

 

Generelt gælder, at transportmidler og emballage, der anvendes til både økologiske og 

ikke-økologiske produkter, skal være grundigt rengjorte ved skift til transport af økologi-

ske produkter. Ved transport af både økologiske og ikke-økologiske produkter skal pro-

dukterne være tydeligt adskilte fra hinanden. 

 

6.1 Transport i lukket emballage 
Transport af økologiske produkter skal foregå i egnede emballager, containere eller køre-

tøjer, der er lukket på en sådan måde, at indholdet ikke kan udskiftes. 

 

Emballagen, containeren eller køretøjet skal enten være forsynet med eller ledsaget af et 

dokument, der kan relateres entydigt til emballagen, containeren eller køretøjet med 

følgende mærkning: 

 

 navn og adresse på virksomheden eller bedriften, der sælger eller ejer og/eller 

oplagrer produktet 

 produktets navn inklusive en henvisning til den økologiske produktionsmetode el-

ler produktets økologiske status. For foderblandinger kræves der også en deklara-

tion. 

 navn og/eller EU-kontrolkode på det kontrolorgan eller den kontrolmyndighed, 

som virksomheden eller bedriften hører under 

 identifikationsmærke, hvis varepartiet har et identifikationsmærke, så det er mu-

ligt at relatere varepartiet til virksomhedens regnskab. 

 

Følgepapirer og mærkning af produkter, der transporteres med henvisning til den økolo-

giske produktionsmetode, og er underlagt NaturErhvervstyrelsens kontrol, skal mærkes 

med NaturErhvervstyrelsens kontrolkode ”DK-ØKO-050”. 

 

6.2 Transport i åben emballage 
Det er ikke nødvendigt at lukke emballager, containere eller køretøjer hvis: 

 

 transporten foregår direkte mellem bedrift og virksomhed, og de begge er omfattet 

af den økologiske kontrolordning  

 produkterne ledsages af følgepapirer, der indeholder de oplysninger, der kræves 

ifølge afsnit 6.1 

 både den afsendende og modtagende bedrift eller virksomhed fører et register 

over transportoperationer, og stiller dette til rådighed for kontrollen. 

 

I skal udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser for transport af økologiske pro-

dukter. Procedurerne skal indeholde en beskrivelse af, hvilke transportmidler der benyt-

tes til økologiske varer, samt virksomhedens rengøringsprocedurer og dokumentation for 

rengøring. 

 

I skal rengøre transportmidler (lastrum og af- og pålæsningsramper mv. i køretøjer og 

skibe) grundigt, før de anvendes til transport af økologiske produkter, omlægningsafgrø-

der eller produkter bestemt til den økologiske produktion. 
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Når I anvender transportmidler eller containere, der tidligere har været anvendt til trans-

port af ikke-økologiske produkter, skal der foreligge dokumentation for en passende ren-

gøring af transportmidlerne (fx ved brug af en logbog), før de igen må anvendes til 

transport af økologiske produkter. 

 

I skal træffe alle nødvendige foranstaltninger, så produkterne transporteres i overens-

stemmelse med økologireglerne. Det er især vigtigt, når virksomheden ikke selv, men en 

speditør, står for transporten af de økologiske produkter. Se nærmere om transport af 

foderstoffer i afsnit 6.3. 

 

Speditører og vognmænd skal ikke være underlagt økologikontrol. Derfor skal både den 

afsendende og den modtagende virksomhed sikre en forsvarlig transport af de økologiske 

produkter. Det kan ske i form af krav til en rengøringslogbog, krav om underskrift, der 

bekræfter, at transportmidlet er rengjort inden pålæsningen af de økologiske produkter, 

samt krav om dokumentation af tidligere transporter (fx transport af genmodificerede 

produkter). 

 

6.3 Egenkontrol ved transport  
af økologiske foderstoffer 

Der gælder supplerende bestemmelser for transport af økologiske foderstoffer, da trans-

port af økologiske foderstoffer til og fra økologiske virksomheder eller bedrifter skal være 

omfattet af egenkontrolsystemet. 

 

I skal derfor gennemføre en risikoanalyse af virksomhedens procedure for transport af 

økologiske produkter for at sikre, at I overholder økologireglernes hovedprincipper om 

adskillelse, sporbarhed og forebyggelse mod iblanding af ikke-tilladte stoffer. 

 

Som resultat af risikoanalysen skal I iværksætte forbyggende foranstaltninger, der sikrer, 

at I overholder økologireglerne. For udpegede kritiske kontrolpunkter skal I udarbejde 

procedurer og medarbejderinstrukser, der sikrer, at medarbejderne overvåger kontrol-

punkterne, samt at medarbejderne afhjælper eller korrigerer fejl ved transporten. 

 

Transport af økologiske produkter eller omlægningsprodukter i skibe, køretøjer eller con-

tainere, der tidligere har transporteret ikke-økologiske produkter, kan fx betragtes som 

et kritisk kontrolpunkt. 

 

Transport af både økologiske og ikke-økologiske produkter kan også betragtes som et 

kritisk kontrolpunkt. En måde at forebygge en sammenblanding af produkter, produceret 

efter den økologiske produktionsmetode, og ikke-økologiske produkter kan fx være kun 

at transportere emballerede produkter. 

 

Hvis I på virksomheden transporterer produkter, produceret efter den økologiske produk-

tionsmetode, og ikke-økologiske produkter som løsvarer, skal det ske på separate køre-

tøjer eller i separate containere. Ved transport af løsvarer skal I have udarbejdet en pro-

cedure og en medarbejderinstruks for passende rengøring. I skal kontrollere, om 

rengøringen er effektiv. Denne kontrol skal I dokumentere fx i en logbog med oplysning 

om sted, dato, klokkeslæt og medarbejderens navn. 

 

Udlevering af foderblandinger og fodermidler kan også være et kritisk kontrolpunkt. I 

skal derfor udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser for registrering af produkt-

mængder ved begyndelse af leveringsrunden og i forbindelse med aflevering af hver le-

verance. 



VEJLEDNING OM ØKOLOGI TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV./JULI 2016 

 

26 

7 Varemodtagelse 
 

7.1 Generelt om forholdsregler ved varemodtagelse 
Ved varemodtagelse er der risiko for sammenblanding, fejl og forveksling af produkterne. 

Derfor skal I ved modtagelse af økologiske produkter, omlægningsprodukter og produk-

ter, bestemt til den økologiske produktion, gennemføre en modtagekontrol, hvor I: 

 

 kontrollerer, om emballagen eller containerne er ubrudt 

 kontrollerer, at mærkningen eller følgedokumenter er i overensstemmelse med 

reglerne for transport af emballerede eller uemballerede økologiske produkter og 

omlægningsprodukter 

 kontrollerer, produkternes økologiske oprindelse, status, art og mængde og sikrer, 

at følgedokumenter og mærkater stemmer overens med produkternes øvrige øko-

logidokumentation 

 eventuelt foretager renhedsanalyser – fx for genetisk modificeret materiale, pesti-

cider m.m. 

 registrerer resultatet af modtagekontrollen – fx i lagerregnskabet. 

 

I skal udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser for modtagekontrollen. 

 

I skal sikre, at I kan spore produkter, der er produceret efter den økologiske produkti-

onsmetode, tilbage til en autoriseret eller certificeret sælger. Når I køber økologiske pro-

dukter, skal I have dokumentation for produkternes økologiske oprindelse og status. 

 
■Når I modtager produkter fra danske økologiske bedrifter, skal I tjekke, om oplysninger-

ne i følgedokumenterne stemmer overens med oplysningerne i bedriftens økologierklæ-

ring. I skal være særligt opmærksomme på, hvornår en afgrøde er sået og høstet, så I er 
sikre på, at den økologiske status er anført korrekt. ■ 

 

I skal ved varemodtagelse være opmærksomme på, at status for en afgrøde kan være:  

 

 økologisk 

 omlægning 

 ikke-økologisk. 

 

I skal sikre jer, at I holder produkter med forskellig status adskilt. Jeres procedurer og 

medarbejderinstrukser for modtagekontrollen, skal omfatte en beskrivelse af, hvordan I 

sikrer dette. 

 

I skal holde produkter uden dokumentation for oprindelse og status adskilt fra andre øko-

logiske produkter. Det betyder samtidig, at I ikke må sælge produkter uden dokumenta-

tion for oprindelse og status med henvisning til økologi. Disse produkter må I heller ikke 

anvende i økologiske foderblandinger eller lignende, før I har modtaget dokumentation 

for den økologiske oprindelse og status. 

 

Hvis I selv høster eller afhenter afgrøder på landmandens marker, skal I sikre jer, at I 

ikke forveksler de økologiske marker med ikke-økologiske marker. Det kan I fx gøre ved 

at have årets markkort og økologierklæring til rådighed, eller ved at landmanden marke-

rer marken. 
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7.2 Varemodtagelse ved import fra tredjelande 
Økologiske produkter eller omlægningsprodukter, som importeres fra tredjelande, må 

kun transporteres i lukket emballage eller i forseglede containere. Emballagen eller con-

tainerne skal være lukket på en sådan måde, at indholdet ikke kan udskiftes.  

 

Når I modtager produkter fra tredjelande, skal I kontrollere lukningen, og at emballagen 

eller containeren er forsynet med mærkater eller identifikationsnumre, der entydigt relate-

rer til kontrolattesten for import fra tredjelande. Se mere i afsnit 10.3. I skal registrere re-

sultatet af kontrollen fx i lagerregnskabet. 

 

Hvis emballagen eller containerens forsegling har været brudt, eller der konstateres 

uoverensstemmelse mellem partiet og dokumentationen, må produkterne ikke anvendes 

som økologiske. 

 

■Hvis I importer produkter fra en række SNG lande (Ukraine, Aserbajdsjan, Hviderus-

land, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan og Usbekistan) 

gælder der særlige kontrolregler for en række produkter.  

 
Tabel 7.1 Produkter hvor der skal udføres særlig import kontrol 

CN kode Produkter 

Kapitel 10 Korn 

Kapitel 11 Mølleriprodukter fx malt, stivelse, inulin og hvedegluten. 

Kapitel 12 
Olieholdige frø og frugter, diverse andre frø og frugter, industrielle elle medicinske 
planter, halm og foderplanter (inkl. Solsikkefrø) 

Kapitel 23 
Rest og affaldsprodukter fra fødevareindustrien, tilberedt dyrefoder (inklusivt 23.06 
Oliekager og andre faste restprodukter af vegetabilske fedtstoffer eller olier) 

 

Importerede partier af produkter fra tabel 7.1 kan først blive frigivet til salg som økologi-

ske når NaturErhvervstyrelsen har godkendt, told og transportdokumenter samt verifika-

tion af navne, adresser og gyldige certifikater for alle led i kæden. NaturErhvervstyrelsen 

skal desuden prøvetage og analysere mindst en prøve fra hvert parti. Før frigivelsen skal 

der også foreligge et resultat fra NaturErhvervstyrelsen, der ikke viser pesticidrester i 
partiet. ■ 

 

 

7.3 Egenkontrol ved modtagelse af økologisk foder 
Ved varemodtagelse er der risiko for sammenblanding, fejl og forveksling af produkterne. 

Foderstofvirksomheder skal foretage en risikoanalyse for at finde frem til de situationer, 

hvor der er risiko for fejl. I skal udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser for at 

forebygge, at disse fejl opstår. Ved modtagelse af bestemte foderstoffer kan jeres egen-

kontrolsystem inkludere forskellige analyser. 
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8 Økologiregnskab 
 

8.1 Regnskab på økologiske virksomheder 
Økologiske virksomheder skal føre et særskilt økologiregnskab, herunder lagerregnskab, 

der tydeligt angiver produktstrømme af de produkter, virksomheden har produceret efter 

den økologiske produktionsmetode. 

 

I skal kontrollere og dokumentere jeres køb, salg, svind og lagerbeholdning af økologiske 

produkter med angivelse af art og mængde, dato for køb og salg samt navn, adresse og 

autorisationsnummer på køber og sælger af ind- og udgående partier. 

 

I skal opbevare hele regnskabet i mindst fem år. Som regnskabsdokumentation regnes 

alle relevante fakturaer, afregningsbilag, dokumentation for produkternes økologiske op-

rindelse og status, kontrolattester fra import, tilladelser fra NaturErhvervstyrelsen, auto-

risationsbeviser og lignende.  

 

Afregninger og fakturaer for køb og salg af økologiske produkter skal let kunne findes 

frem ud fra registreringer i regnskabet over økologiske varer. I skal tillige kunne doku-

mentere betaling for varen og indbetaling fra varemodtager ved udskrift af kasseregn-

skab, bankkonto eller girokonto. 

 

Har I flere afdelinger, skal I sikre, at relevante regnskabsdata og bilag kan kontrolleres 

hos de forskellige afdelinger. Ønsker I at opbevare originaldokumenterne på hovedkonto-

ret, skal de relevante dokumenter være tilgængelige på virksomhedens afdelinger enten i 

kopi eller i elektronisk udgave. 

 

NaturErhvervstyrelsen kan kræve, at I på virksomheden opbevarer supplerende oplys-

ninger, der er nødvendige for at vi kan gennemføre en effektiv kontrol. 

 

Hvis virksomhedens regnskabsførelse ikke er tilstrækkelig, betragtes det som en alvorlig 

overtrædelse af reglerne og vil give anledning til tvivl om produkternes økologiske status. 

 

8.1.1 Ajourføring 
I skal ajourføre regnskabet løbende. Vi vil dog acceptere, at bogholderiet ajourføres på 

månedsbasis. Vi skal til enhver tid kunne kontrollere mærkning, udformning af fakturaer 

og lignende frem til måneden før kontrolbesøget. 

 

8.1.2 Lagerregnskab 
Opbevarer virksomheden eller driftsenheden økologiske produkter eller omlægningspro-

dukter i løs vægt, skal I kunne vise et ajourført lagerregnskab for hver adresse, der hører 

under autorisationen. 

 

8.1.2.1 Varenumre 
I skal føre en fortegnelse over samtlige modtagne økologiske produkter og omlægnings-

produkter samt over økologiske færdigvarer og færdigvarer bestemt til den økologiske 

produktion. 

 

I skal beskrive hver enkelt produkttype og give den sit eget varenummer. Beskrivelsen 

kan fx være en kombination af afgrødetype og afgrødestatus, som “byg, omlægning”, 

“brødhvede, økologisk”. 
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I skal kunne vise en liste med varenumre over alle økologiske produkter og omlægnings-

produkter samt over økologiske færdigvarer og færdigvarer, bestemt til den økologiske 

produktion, så vi ved kontrol hurtigt kan skaffe os overblik over virksomhedens aktivite-

ter og økologiske sortiment. 

 

Har I plantesalg og er registreret efter bekendtgørelse om planter, skal I, når I udarbej-

der den årlige plantefortegnelse, angive hvilke partier der er økologiske, ved at tilføje 

ordet ”øko” efter plantearten. 

 

■Har i videresalg af både økologisk og konventionelle planter samtidigt med egenproduk-

tion, skal i også selvom i kun sælger til ikke kommercielle køber, udarbejde en årlig plan-

tefortegnelse således at i kan dokumentere håndteringen af økologiske og konventionelle 

planter. ■     

 

8.1.2.2 Krav til lagerregnskab 
I skal føre separat lagerregnskab for hvert varenummer, så der til enhver tid er sporbar-

hed. 

 

Følgende skal fremgå af lagerregnskabet: 

 

 dato for produkter, der er gået ind på eller ud fra lager 

 autorisationsnummer, navn og adresse på sælger og/eller køber /modtager eller 

anvendelse af produkterne i virksomhedens produktion 

 nummer på følgedokument eller vejeseddel 

 eventuelt resultat af modtagekontrol 

 eventuel beskrivelse af lager (fx silo 3, planlager 4) 

 størrelse af de pågældende partier 

 svind eller anden afvigelse 

 lagerbeholdning. 

 

Lagerregnskabet skal også indeholde oplysning om, hvilket lager et parti til- eller fragår. 

Det er en vigtig oplysning i de tilfælde, hvor der senere opstår tvivl om, hvorvidt et parti 

er økologisk, og hvor det viser sig, at det pågældende parti ikke kan sælges som økolo-

gisk. 

 

I skal angive størrelse af de partier, der til- eller fragår lageret. Ved afvigelse i partiernes 

vægt, skal der fremgå en forklaring på dette. Der kan eksempelvis være et varenummer, 

hvor vægten reelt er større end tidligere angivet, fordi kornet er blevet vådt. 

 

Hvis der forekommer svind i forbindelse med håndtering og produktion, skal I registrere 

svindet og årsagen hertil. I skal kunne fremlægge en beskrivelse af årsagerne til svind, 

herunder årsager til eventuelle forskelle i svind mellem økologisk og ikke-økologisk pro-

duktion. Dokumentationen skal være ajourført og kunne vises ved en lagerkontrol. 
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Tabel 8.1 Eksempel på et økologisk lagerregnskab 

 

Lagerregnskab for økologisk majs (0123), oplagret i silo 1 (ØKO-SILO) 
 

dd-mm-åå Fra/til/ 
anvendelse 

Følge/veje- 
seddel 

Modtage-
kontrol 

Indgået Svind/ 
afvigelse 

Udgået Lagerbe-
holdning 

  Nr.  Kg Kg Kg Kg 

01-09-09 Overført fra august      200 

03-09-09 Aut: 66695,  
Lars Landmand, 
Skovbrynet 20, 
Kgs. Lyngby 

1541 Ok 1.000   1.200 

04-09-09 Aut.nr., navn og 
adresse 

1543    300 900 

04-09-09 Foderproduktion     600 300 

04-09-09 Aut.nr., navn og 
adresse 

1549 Ok 1.500   1.800 

04-09-09 Rengøring    501)  1.750 

05-09-09 Aut.nr., navn og 
adresse 

1577 Ok 1.200   2.950 

05-09-09 Aut.nr., navn og 
adresse 

1588    1.200 1.750 

06-09-09 Aut.nr., navn og 
adresse 

1600 Ok 3.500   5.250 

06-09-09 Aut.nr., navn og 
adresse 

1601    2.500 2.750 

07-09-09 Aut.nr., navn og 
adresse 

1612    700 2.050 

08-09-09 Kalvemax, ikke-
øko 

   1002)  1.950 

08-09-09 Aut.nr., navn og 
adresse 

1614    800 1.150 

10-09-09 Aut.nr., navn og 
adresse 

1625 Ok 25.000   26.150 

10-09-09 ØKO-mix, fejlprod.    7003)  25.450 

18-09-09 Aut.nr., navn og 
adresse 

1758    3.000 22.450 

27-09-09 Foderproduktion 1850    500 21.950 

30-09-09       21.950 

 
1) Kasseret i forbindelse med rengøring af silo og transportbånd. 
2) Anvendt i produktion af ikke-økologisk foderblanding. 
3) Tilsat vegetabilsk olie fra tredjelande uden erklæring om GMO-frihed. 

 

I skal ajourføre lagerregnskabet ved enhver bevægelse på de enkelte produkter. Lager-

beholdningen skal til enhver tid kunne opgøres for hvert enkelt varenummer, så det 

umiddelbart fremgår, hvor stort varelageret er. Der skal være overensstemmelse mellem 

ind- og udgående produkter. Det skal således ved et uanmeldt kontrolbesøg være muligt 

at afstemme lagerregnskabet med det fysiske lager. 

 

I skal udarbejde procedurer og medarbejderinstrukser, der sikrer, at regnskabet altid er 

ajourført. 
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8.2 Separat økologisk regnskab 
Opbevarer I regnskabet eller dele deraf alene i fysisk form, skal alle bilag vedrørende 

produktion, opbevaring og handel med økologiske produkter, eventuelt i kopi, foreligge i 

separate mapper på virksomheden, dvs. adskilt fra dokumenter fra det ikke-økologiske 

regnskab. 

 

8.3 Forarbejdning af produkter  

for autoriserede økologer 
Hvis I producerer, behandler eller opbevarer et økologisk produkt, som I efterfølgende 

leverer tilbage til økologen (ejeren), gælder særlige regler om regnskab. Bogholderi ved-

rørende produkter, som I producerer eller behandler for en økolog, skal være adskilt fra 

jeres øvrige økologiske regnskab.  

 

I skal for hvert parti, I behandler eller opbevarer, udstede en erklæring til økologen (eje-

ren), som dokumenterer, at partiet er blevet håndteret, produceret og opbevaret adskilt 

fra andre ikke-økologiske eller tilsvarende økologiske partier.  I kan finde blanketten ”Er-

klæring om adskillelse under rensning/tørring på ikke-økologisk bedrift eller virksomhed” 

på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

8.4 Dokumentation for økologiske produkter 
I skal opbevare dokumentation for produkters økologiske oprindelse og status sammen 

med oplysninger om hvert partis størrelse i mindst fem år. I skal kunne vise dokumentati-

onen ved kontrolbesøg. 

 

Den dokumentation, I skal indhente, inden I oplagrer økologiske produkter sammen med 

andre økologiske produkter, afhænger af om: 

 

 I køber produkterne fra en primærproducent eller en virksomhed i Danmark 

 I køber produkterne fra andre EU/EØS- lande 

 I importerer produkterne fra tredjelande. 

 

8.4.1 Dokumentation ved køb fra primærproducent i Danmark 
I skal ved køb fra primærproducenter i Danmark sikre, at de er økologiautoriserede. 

Det gælder også, hvis I køber produkterne som mellemhandler. 

 

Inden I oplagrer produkter som økologiske eller omlægningsvarer, skal I sikre jer doku-

mentation for produkternes økologiske oprindelse og status.  

 

■Det skal I fx sikre jer ved følgende dokumentation: 

 

 en kopi af høstårets økologierklæring, hvormed I kan kontrollere den korrekte sta-

tus for produkterne  

 en ”økologistatuserklæring”, kontrakt, faktura eller lignende udstedt af sælger, 

hvor produkternes økologiske status entydigt fremgår. 

 

I kan eventuelt supplere med en kopi af økologens seneste kontrolrapport.■ 

 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/forsyningsvirksomheder/skemaer-og-blanketter/#c7535
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/
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Der er ingen formkrav til en økologistatuserklæring. Men den skal indeholde følgende 

oplysninger: 

 

 navn og adresse på producenten, svarende til navnet i NaturErhvervstyrelsens au-

torisationsbevis 
 bedriftens autorisationsnummer 

 produktets mængde og navn (art og sort) samt økologisk status 

 NaturErhvervstyrelsens kontrolkode ”DK-ØKO-050” 

 marknummer/numre, hvorpå produkterne blev avlet 

 markens/markernes omlægningstidspunkt(er) 

 eventuelt så- og høsttidspunkt(er). 

 

Sælger har ansvar for, at oplysningerne i en økologistatuserklæring er i overensstemmel-

se med de oplysninger, der er afgivet til NaturErhvervstyrelsen og som dermed kan ses i 

økologierklæringen. I har som virksomhed dog samtidig ansvar for at gennemføre en 

modtagekontrol, der sikrer, at I har dokumentation for produkternes økologiske oprindel-

se og status.  

 

Læs mere om modtagekontrol i afsnit 7. 

 

En kontrakt kan erstatte en økologistatuserklæring, hvis den indeholder de samme op-

lysninger. 

 

Hvis en kontrakt skal erstatte en økologistatuserklæring, skal I ved en klausul i kontrak-

ten sikre jer, at økologen er forpligtet til straks at oplyse jer om enhver ændring af af-

grødens status, fx nedklassificering af dens økologiske status. 

 

Oplysninger krævet i en økologistatuserklæring skal også fremgå af faktura/afregning 

ved køb af afgrøder fra en primærbedrift. Det gælder dog ikke marknummer/numre, 

markens/ markernes omlægningstidspunkt(er) samt så- og høsttidspunkt(er). 

 

Når I skal vurdere status for en afgrøde, skal I være opmærksomme på, at afgrødestatus 

kan være:  

 

 økologisk 

 omlægning 

 ikke-økologisk 

 

Afgrødestatus afhænger af om det areal, afgrøderne er dyrket på, har været økologisk, 

under omlægning eller ikke-økologisk. Afgrødetypen bestemmer, hvor længe et areal 

skal være under omlægning, før afgrøden har økologisk status.  

 

Der gælder normalt følgende omlægningstider: 

 

 For etårige afgrøder skal de økologiske produktionsregler være fulgt i mindst 2 år 

inden såningen af den første økologiske afgrøde. 

 For flerårige afgrøder, bortset fra græsarealer, skal de økologiske produktionsreg-

ler være fulgt i mindst 3 år inden første høst af en økologisk afgrøde. 

 For græs, herunder permanent græs, skal de økologiske produktionsregler være 

fulgt i mindst 2 år inden første høst af en økologisk afgrøde. 
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Det fremgår af tabel 8.2, hvornår en afgrøde regnes som omlægningsafgrøde, og hvornår 

den opnår status som økologisk. 

 

Tabel 8.2 Status for afgrøder og deres omlægningstider 

Afgrødetyper Omlægningsafgrøde Økologisk afgrøde 

Etårige afgrøder  
(korn, roer, grøntsager m.m.) 

Omlægning påbegyndt inden  
såningen og mindst 12 måneder 
før høst af afgrøden  

Omlægning påbegyndt mindst 24 
måneder før såning 

Græs/permanent græs inkl.  
kløvergræs, frøgræs, lucerne 

Omlægning påbegyndt mindst 12 
måneder før høst 
 

Omlægning påbegyndt mindst 24 
måneder før høst 

Flerårige afgrøder  
(frugt, bær, pyntegrønt og stau-
der) 

Omlægning påbegyndt mindst 12 
måneder før høst 

Omlægning påbegyndt mindst 36 
måneder før høst 

 
 

Tabel 8.3. Eksempel på omlægningstidspunkt og afgrødestatus for korn 

 

 
 

 

Yderligere information om afgrødestatus, fremgår af NaturErhvervstyrelsens  

”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion”. Se NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

8.4.2 Dokumentation ved køb fra virksomheder eller bedrifter i 
andre EU/EØS-lande 

Køber I økologiske varer fra en virksomhed eller bedrift i et andet EU-land eller i et EØS-

land (Norge, Island og Liechtenstein), skal der foreligge en kopi af sælgers autorisations-

bevis eller certifikat som dokumentation for, at sælger er omfattet af økologikontrol. 

Kontrollen skal foretages af et kontrolorgan, som er godkendt af EU-kommissionen. 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
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Der skal også foreligge dokumentation fra sælger for det leverede partis økologiske sta-

tus. Denne dokumentation kan fx være en faktura, forsynet med påskriften “økologisk”. 

Dokumentationen skal entydigt være udstedt af sælgeren (sælgeransvar). 

 

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kan I downloade en opdateret liste over med-

lemsstaternes kontrolorganer og -myndigheder. 

 

8.4.3 Dokumentation ved import fra tredjelande 
Se mere om dokumentation ved import fra tredjelande i kapitel 10 om import og sam-

handel.  

 

8.5 Dokumentationskrav ved anvendelse af ikke-
økologiske produkter 

Ikke-økologiske produkter, der indgår i den økologiske produktion, skal altid være doku-

menterede, så det kan sikres, at produkterne lever op til økologireglerne. Fodertilsæt-

ningsstoffer, mineralske fodermidler mv. skal være opført på positivlisten, se bilag 3, for 

at kunne anvendes i økologisk produktion. 

 

8.5.1 Genetisk modificeret materiale 
I økologisk jordbrugsproduktion må der ikke anvendes genmodificeret materiale (GMO) 

eller produkter, der er fremstillet ved hjælp af eller på basis af GMO. Det betyder, at alle 

produkter, der anvendes i den økologiske jordbrugsproduktion, herunder foderstoffer, frø 

og vegetativt formeringsmateriale, ikke må indeholde genetisk modificeret materiale eller 

være fremstillet på basis af eller ved hjælp af GMO, fx udvundet fra genmodificeret soja 

eller fermenteret ved hjælp af genmodificerede organismer. Dette krav gælder dog ikke 

for veterinære lægemidler. 

 

8.5.1.1 Foder 
Økologisk foder må ikke indeholde foderstoffer, der indeholder, består af eller er fremstil-

let på basis af GMO. 

 

På økologiske virksomheder skal det kunne dokumenteres, at alle ikke-økologiske foder-

stoffer, herunder fodertilsætningsstoffer, som fx vitaminer, der er anvendt ved fremstil-

ling af økologiske foderprodukter, ikke indeholder GMO eller ingredienser, fremstillet ved 

hjælp af eller på basis af GMO. 

 

De generelle bestemmelser om genmodificeret foder (Forordningen om genmodificerede 

fødevarer og foderstoffer og Forordningen om sporbarhed og mærkning af GMO) dækker 

ikke så bredt, som økologireglerne gør. Derfor kan økologiske foderproducenter ikke ude-

lukkende basere sig på de generelle GM-mærkningsbestemmelser for at sikre, at foder-

stofferne overholder økologireglerne. 

 

Der er ikke fuld overensstemmelse mellem de generelle GMO-bestemmelser og økologi-

reglerne vedrørende de tekniske hjælpestoffer i foderlovens forstand og vedrørende til-

sætningsstoffer. Det kan fx dreje sig om produkter: 

 

 fremstillet ved fermentering med GMO i indesluttet anvendelse, hvor mikroorga-

nismerne ikke er til stede i det færdige produkt 

 fremstillet af mikroorganismer, der har vokset på et genmodificeret substrat. 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/rules-of-procedure/eu_control_bodies_authorities_en.pdf
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I disse tilfælde er det derfor nødvendigt, at I ved leverandørerklæringer sikrer jer, at 

produktet hverken er fremstillet af eller med GMO, er fremstillet af genmodificerede or-

ganismer ved indesluttet anvendelse eller er fremstillet af mikroorganismer, der har vok-

set på et genmodificeret substrat. 

 

Foderstoffer, som skal anvendes i økologisk produktion, men hvor der konstateres et 

indhold af GMO på højst 0,9 % per ingrediens, må undtagelsesvist anvendes. Det forud-

sætter dog, at den ansvarlige leder af foderstofvirksomheden kan fremlægge tilfredsstil-

lende dokumentation for, at der er tale om en utilsigtet eller teknisk uundgåelig forure-

ning, og at virksomheden har truffet de fornødne forholdsregler for at undgå, at en sådan 

forurening kan forekomme. 

 

Foderstoffer, der importeres fra tredjelande, er ikke omfattet af GMO-

mærkningsreglerne. Ikke-økologiske foderstoffer, der skal bruges til økologisk produkti-

on, skal derfor være dokumenteret GMO-frie/ikke være produceret ved hjælp af eller på 

basis af GMO. Det kan være dokumenteret i form af mærkning på emballage, faktura 

eller følgeseddel. Dokumentationen skal kunne kontrolleres af NaturErhvervstyrelsen. 

 

Ved import af økologiske produkter eller produkter fra tredjelande, som ifølge mærknin-

gen er tilladt i økologisk jordbrug, skal I have dokumentation for, at de økologiregler, der 

kontrolleres af kontrolorganet/-myndigheden i eksportlandet, indeholder krav til GMO-

frihed svarende til EU-økologireglerne. 

 

8.5.2 Frø og vegetativt formeringsmateriale 
Ikke-økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale, der er fremavlet i EU, kræver ikke 

dokumentation for GMO-frihed. Det vil fremgå af selve sortslisten, hvis sorten er genetisk 

modificeret. 

 

Ikke-økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale, der importeres fra lande uden for 

EU, skal i visse tilfælde følges af dokumentation om GMO-frihed. Det betyder, at afgrø-

dearter, der dyrkes i eksportlandet som genmodificerede, skal følges af dokumentation 

for GMO-frihed. Kravet gælder derfor ikke for de afgrødearter, som ikke findes som ge-

netisk modificerede. 

 

Dokumentation kan ske i form af mærkning på emballage, faktura eller følgeseddel. Do-

kumentationen skal kunne kontrolleres af NaturErhvervstyrelsen. 

 

I må ikke ved salg af økologiske produkter eller produkter, der må anvendes i økologisk 

jordbrugsproduktion, oplyse, at produkterne er GMO-frie. Når I anpriser et produkt som 

økologisk, forudsætter forbrugerne, at det er fremstillet uden brug af genmodificeret ma-

teriale. 
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Tabel 8.4 GMO-dokumentationskrav for udsæd 

Type Krav til virksomheden 

GMO-risikoafgrøder avlet i EU GMO-sorter må ikke anvendes i økologisk jordbrug 

GMO-risikoafgrøder avlet i tredjelande Dokumentation om GMO-frihed 

 

Der blev i EU i 2013 dyrket genmodificerede afgrøder i følgende lande: Spanien, Portu-

gal, Tjekkiet, Slovakiet og Rumænien. Der er tale om dyrkning af GM-majs. 

 

Ved import af GM-risikoafgrøder, importeret fra tredjelande, skal der foreligge dokumen-

tation for GMO-frihed. 

 

Risikoafgrøder er: Sojabønner, raps, majs, lucerne, tomater, sukkerroer, squash, rybs, 

Papaya, krybhvene og bomuld. 

 

En opdateret liste over den globale dyrkning af genetisk modificerede afgrøder findes på 

følgende hjemmeside www.isaaa.org. 

 

8.6 Egenkontrol ved økologiregnskab for økologiske 
foderstofvirksomheder 

Egenkontrol på en foderstofvirksomhed skal omfatte økologiregnskabet. I skal gennemgå 

økologiregnskabet for at identificere, hvor der kan forekomme fejl og forbytninger. Ana-

lysen skal danne grundlag for udarbejdelse af procedurer og medarbejderinstrukser til: 

 

 ajourføring af liste over jeres sortiment af økologiske foderstoffer, omlægningsfo-

dermidler og foderstoffer, bestemt til den økologiske jordbrugsproduktion (vare-

numre) 

 opbevaring af recepter til foderblandinger 

 sikring af sporbarheden af blandingernes ingredienser 

 ajourføring af lagerlister over økologiske fodermidler, omlægningsfodermidler og 

færdigvarer 

 opbevaring af dokumentation for indkøbte foderstoffer med oplysninger om art, 

mængde, økologistatus (evt. partinummer) samt leverandørens navn og autorisa-

tionsnummer 

 opbevaring af dokumentation for ikke-økologiske ingredienser, såsom ikke-

økologiske fodermidler, fodertilsætningsstoffer mv., med dokumentation for GMO-

frihed, hvis det er påkrævet 

 sikring af, at færdigvarer mærkes korrekt 

 sikring af, at køber eller modtager straks informeres, hvis foderstoffer der er solgt 

som økologiske eller med henvisning til økologi, ikke lever op til økologireglerne. 

 

http://www.isaaa.org/
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9 Markedsføring 
Markedsføring af økologiske produkter, der er underlagt NaturErhvervstyrelsens økologi-

kontrol af virksomheder, omfatter følgende kategorier: 

 

 levende eller uforarbejdede landbrugsprodukter 

 foder, herunder foderblandinger og fodermidler 

 gødning og jordforbedringsmidler m.m. 

 vegetativt formeringsmateriale, frø og udsæd. 

 

9.1 ”Økologisk” er en beskyttet varebetegnelse 
Betegnelsen ”økologisk” er inden for jordbrugs- og fødevareproduktionen en beskyttet 

varebetegnelse. Økologisk eller forkortelser af økologisk, som ”øko”, ”ø”, ”bio” mv. må 

kun anvendes ved markedsføring af landbrugsprodukter, når det sker i overensstemmel-

se med økologiforordningen og den nationale økologilovgivning. 

 

I må derfor ikke markedsføre produkter med angivelser, der kan få køberen til at tro, at 

produktet er fremstillet efter den økologiske produktionsmetode, hvis de ikke er produce-

ret efter økologireglerne af en primærbedrift eller virksomhed, der er underlagt økologi-

kontrol. 

 

9.2 Mærkning 
I skal for alle produkter, der er produceret efter den økologiske produktionsmetode, og 

som I markedsfører med en henvisning til den økologiske produktionsmetode, mærke 

produktet med økologistatus og kontrolkodenummer på den kontrolmyndighed eller på 

det kontrolorgan, der har forestået kontrollen. Autorisationsnummer kan anføres. 

 

Det betyder, at I skal anføre NaturErhvervstyrelsens kontrolkodenummer DK-ØKO-050 

og produktets økologiske status på mærkningen af de økologiske produkter, faktura og 

følgeseddel. 

 

Hvis I anvender EU-økologimærket, skal kodenummer DK-ØKO-050 placeres umiddelbart 

under EU-mærket. Hvis I ønsker at angive oprindelsesland, skal det placeres umiddelbart 

under kodenummeret. 

 

Mærkningskravene gælder ved salg: 

 

 mellem to økologiske bedrifter 

 fra en økologisk bedrift eller virksomhed til slutbruger eller til en engros- eller detail-

forhandler 

 fra en økologisk virksomhed til en økologisk bedrift 

 mellem to økologiske virksomheder. 

 

I skal opfylde øvrige mærkningskrav på lige fod med den økologiske mærkning. Produk-

terne skal derfor være forsynet med både økologimærkningen og den øvrige lovpligtige 

mærkning. 

 

Ved markedsføring af foderstoffer skal den økologiske mærkning være adskilt fra den 

mærkning, der fremgår af foderstoflovgivningen. Se mærkningseksempel i bilag 2. 
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9.3 Mærkning med Ø-mærket 
”Ø-mærket” er et dansk kontrolmærke, der viser, at det er de danske myndigheder, der 

har ført kontrol med de bedrifter og virksomheder, der enten har produceret, behandlet, 

opbevaret, importeret, pakket, mærket eller solgt de økologiske produkter i Danmark. 

 

Virksomheder eller bedrifter, der er autoriseret til økologisk produktion, kan mærke øko-

logiske fødevarer og nonfood-produkter med Ø-mærket. 

 

Anvendelse af Ø-mærket forudsætter, at følgende er opfyldt: 

 

 minimum 95 % (vægtprocent) af produktets bestanddele er fremstillet efter økolo-

gireglerne og alle ikke-økologiske bestanddele er tilladte efter økologireglerne 

 der anvendes kun hjælpestoffer eller andet, der må anvendes efter økologireglerne 

 produkterne er underlagt NaturErhvervstyrelsens eller Fødevarestyrelsens økologi-

kontrol. 

 

Ø-mærket skal udformes og gengives i overensstemmelse med de retningslinjer, der er 

fastsat af Fødevarestyrelsen. Ø-mærket kan downloades fra Fødevarestyrelsens hjemme-

side: www.fvst.dk. 

 

 
 

9.4 Mærkning med det fælles EU-økologimærke 
Hvis I sælger økologiske produkter til andre EU-lande, skal I anvende det fælles EU-

økologimærke. Mærket er ens for alle medlemslande med henvisning til den økologiske 

produktionsmetode på de enkelte EU-landes sprog. Når danske virksomheder påfører EU-

økologimærket i Danmark, betyder det, at både EU´s og de danske nationale økologireg-

ler er overholdt og produkterne under produktionsprocessen er underlagt økologikontrol. 

 

Når I anvender EU-økologimærket, skal NaturErhvervstyrelsens kontrolkodenummer DK-

ØKO-050 placeres lige under EU-mærket. I skal tillige angive, hvor de landbrugsvarer, 

der indgår i produktet, er produceret. 

 

Er landbrugsråvarerne produceret i EU, skal produktet mærkes ”EU-jordbrug”, er råva-

rerne produceret i et godkendt tredjeland, kan produktet mærkes med ”ikke-EU-

jordbrug”. Består produktet af råvarer, der både er produceret indenfor EU og i tredje-

lande, skal produktet mærkes med ”EU/ikke-EU-jordbrug”. Denne mærkning skal place-

res umiddelbart under kontrolkodenummeret. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ø-mærket.aspx
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Betegnelsen ”EU” eller ”ikke-EU” kan erstattes eller suppleres med angivelsen af et land i 

de tilfælde, hvor alle de råvarer, der indgår i det økologiske produkt, er produceret i det 

pågældende land. 

 

Økologimærkningen må ikke være mere iøjnefaldende end den øvrige lovpligtige mærk-

ning.  

 

I kan hente EU-økologimærket fra Fødevarestyrelsens hjemmeside under punktet  

”EU’s økologilogo”. 

 

9.5 Mærkning af udenlandske produkter 
Et produkt, der er emballeret og mærket i et andet EU/EØS-land, skal ud over en henvis-

ning til den økologiske produktionsmetode være påført navn eller EU-kontrolkode på det 

kontrolorgan eller den kontrolmyndighed, som den udenlandske producent hører under. 

 

Uanset om produktet er emballeret og mærket, skal fakturaen og følgepapirer for det 

konkrete parti være forsynet med en henvisning til den økologiske produktionsmetode, 

samt EU-kontrolkode. 

 

9.6 Mærkning af frø, udsæd m.m. 
I kan mærke økologisk sædekorn, frø, læggekartofler, vegetativt formeringsmateriale og 

udplantningsplanter, der er godkendt som fremavlsmateriale1, som økologisk. 

 

Sædekorn, frø, læggekartofler, vegetativt formeringsmateriale og udplantningsplanter, 

der er godkendt som fremavlsmateriale2 og hvor moderplanten er sået og høstet på mar-

ker under omlægning, kan anvendes af økologer på lige fod med økologisk fremavlsma-

teriale. Dog gælder de almindelige omlægningsregler for de forskellige afgrøder. Se tabel 

8.2. Det indebærer, at ved mærkning og salg skal den reelle omlægningsstatus fremgå 

på produktet. 

 

Hvis der er tale om frø, kan fremavlsfrø etableres på marker, der lige har passeret om-

lægningstidspunktet. Hvis frøene høstes tidligere end 12 måneder efter omlægningstids-

punktet, er der tale om et ikke-økologisk produkt. Hvis frøene høstes mere end 12 må-

neder efter omlægningstidspunktet, er der tale om et omlægningsprodukt. 

 

I kan mærke et omlægningsprodukt ”produceret under omlægning til økologisk jord-

brug”. Økologikontrolkoden DK-ØKO-050 skal anvendes ved mærkning af produktet. 

 

I kan mærke et ikke-økologisk produkt, som er sået efter omlægningstidspunktet for 

arealet og høstet inden 12 måneder ”ikke-økologisk, kan anvendes af økologer som ud-

sæd”. Denne mærkning anvendes sammen med økologikontrolkoden DK-ØKO-050. 

 

Yderligere information om afgrødestatus og fremavl fremgår af NaturErhvervstyrelsens 

”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion”. Se NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

For dansk certificeret frø og sædekorn skal I påføre NaturErhvervstyrelsens økologikon-

trolkode DK-ØKO-050 på partimærkesedlen i det nederste hvide felt, der er beregnet til 

øvrige oplysninger. 

                                           
1 Efter lovgivning om såsæd, mark- og grøntsagsfrø, kartofler og planter 
2 Efter lovgivning om såsæd, mark- og grøntsagsfrø, kartofler og planter 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU’s-økologilogo.aspx
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
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Ikke-økologisk frø, udsæd mv. 

Når I sælger ikke-økologisk ubejdset frø og formeringsmateriale til økologiske bedrifter, 

skal I på fakturaen skrive, at det er ikke-økologisk. 

 

Græs- og kløvergræsfrøblandinger 

Sælger I frøblandinger, som består af mindre end 100 % økologiske frø, skal blandingen 

være godkendt af NaturErhvervstyrelsen. Godkendelsen skal ske, inden blandingerne kan 

registreres i Den økologiske Frødatabase. Den økologiske frødatabase beskrives nærmere 

i afsnit 9.10. 

 

I Den økologiske Frødatabase mærkes blandingen således: Halvblanding (godkendt til 

økologi 20XX). På faktura og mærkesedler må der ikke være henvisning til økologi i titlen 

på produktet. Men det er i orden at beskrive blandingen som ”godkendt til økologi 20XX”. 

 

9.7 Mærkning af gødning, jordforbedringsmidler,  

voksemedier og plantebeskyttelsesmidler 
 

9.7.1 Gødning og jordforbedringsmidler 
I skal overholde gødningslovens bestemmelser om anmeldelse og deklaration. Gød-

ningsmidler, der kun består af økologisk husdyrgødning og økologiske planterester, kan I 

mærke med Ø-mærket og sælge som økologisk. Produkterne kan ikke mærkes med EU-

logo, da der er tale om en dansk særregel. 

 

En ikke-økologisk gødning kan ikke mærkes med økologimærket. Hvis økologer må bruge 

den, kan den markedsføres med ordene ”ikke-økologisk produkt, der kan bruges til øko-

logisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007”. 

 

Økologer skal kunne dokumentere behovet for brug af ikke-økologisk gødning. Betingel-

serne for brug af de enkelte ikke-økologiske gødnings- og jordforbedringsmidler på posi-

tivlisten fremgår af bilag 4. 

 

Økologer skal desuden kunne dokumentere gødningens sammensætning på ingrediensni-

veau og frihed for genmodificerede organismer (GMO), hvis gødningen er baseret på 

stoffer, som kan være fremstillet af eller ved hjælp af GMO. 

 

Økologer kan også have brug for at vide, at der kan være begrænsning på brugen af 

gødningen. I kan fx henvise dem til Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. 

 
9.7.2 Voksemedier 
Et voksemedie betragtes ikke som et jordbrugsprodukt. I kan derfor ikke mærke vokse-

medier med økologimærker. Voksemedier skal leve op til reglerne for indhold, der er til-

ladt i økologisk produktion, hvis de skal markedsføres som tilladt i økologisk produktion. 

Virksomheden kan ellers komme til at overtræde de generelle regler for markedsføring. 

 

I skal til en hver tid kunne dokumentere, at den gødning, der indgår, er økologisk. Se 

mere om dokumentation for indkøb af økologiske produkter i afsnit 8.4.1. 

 

Økologer har brug for at vide og kunne dokumentere, hvad et voksemedie indeholder. 

Hvis det ikke er muligt at trykke det på emballagen, kan der medfølge en liste over alt, 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
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der indgår i voksemediet, altså opskriften på voksemediet. Økologen har tillige brug for 

at kunne dokumentere mængden af total-N. 

 

9.7.3 Plantebeskyttelsesmidler 
Plantebeskyttelsesmidler m.m., der er nævnt i bilag 5, kan I markedsføre med: ”Ikke-

økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslin-

jerne i rådsforordning nr. 834/2007”. 

 

9.8 Mærkning af økologiske foderstoffer  
Økologimærkningen af økologiske foderstoffer skal være adskilt fra den øvrige lovpligtige 

mærkning og må ikke være mere iøjnefaldende. Eksempel på mærkning af foderblandin-

ger fremgår af bilag 2. 

 

Ud over de nævnte generelle regler om mærkning skal følgende fremgå af mærknings-

sedlen: 

 

 indholdet af økologiske fodermidler i procent tørstof 

 indholdet af omlægningsfodermidler i procent tørstof 

 det samlede indhold af foderstoffer af landbrugsoprindelse i procent tørstof 

 kontrolmyndighedens kontrolkodenummer 

 indholdet af fodermidler, der ikke er økologiske eller har omlægningsstatus, i pro-

cent tørstof. 

 

Af mærkningen skal fremgå en oversigt over foderblandingens økologiske fodermidler og 

omlægningsfodermidler. I kan alternativt anføre den økologiske status for hvert enkelt 

fodermiddel. 

 

Varemærker og varebetegnelser, der indeholder ordet økologisk eller deraf afledte be-

tegnelser, må kun anvendes, hvis: 

 

 alle ingredienser af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, som indgår i det forar-

bejdede foder, er fra økologisk landbrug 

 mindst 95 % af produktets tørstof består af økologiske landbrugsprodukter 

 de resterende ingredienser (der højst må udgøre 5 %) er produkter optaget på 

positivlisten i bilag V og VI i KFO 889/2008.  

 

Det er ikke tilladt at mærke en blanding som fx ”Øko-kalv 80”, hvis blandingen kun inde-

holder 50 % økologisk byg og 30 % omlægningshavre. 

 

Ikke-økologiske fodermidler må ikke indgå med samme art som økologiske fodermidler 

eller omlægningsfoder. Det er dog tilladt at blande samme art økologiske og omlæg-

ningsfodermidler. 

 

9.8.1 Mærkning af foderstoffer, der kan  
anvendes i økologisk produktion 

I kan mærke foderstoffer, der ikke er økologiske fx vitamin- og mineralblandinger, der 

overholder økologiforordningens krav, og derfor må anvendes i økologisk jordbrug ”kan 

anvendes i økologisk jordbrugsproduktion i overensstemmelse med Rådets forordning 

834/2007 og Kommissionens forordning 889/2008.” 
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Sådanne blandinger må ikke forsynes med økologikontrolkoden eller kaldes økologiske. 

Se også afsnit 9.1.  

 

Det drejer sig om foderstoffer, som fx indeholder ikke-økologisk proteinfoder, ikke-

økologiske krydderier, urter og melasse, fiskemel eller omlægningsprodukter. 

 

Mængden af ikke-økologisk proteinfoder til svin og fjerkræ på op til 5 % og ikke-

økologiske krydderier, urter og melasse på op til 1 % opgøres på den enkelte bedrift i 

forhold til en arts foderration per år. 

 

Tabel 9.1 Mærkning af foderstoffer 

Økologisk afgrøde som 
uforarbejdet vegeta-
bilsk fodermiddel 

Omlægningsafgrøde 
som uforarbejdet  
vegetabilsk  
fodermiddel 

Foderstoffer, der kan 
mærkes som økologi-
ske 

Mærkning af foderstof-
fer, der kan anvendes i 
økologisk produktion 

Kan mærkes med  
”økologisk”, ”øko”,  
med Ø-mærket og med  
EU-økologimærket 

Kan mærkes med  
”omlægnings (afgrødens 
navn)” eller ”oml.  
(afgrødens navn)” 

Kan mærkes med  
”økologisk” ”øko”, med  
Ø-mærket og med  
EU-økologimærket + 
økologikontrolkode 
 

Kan mærkes med  
”kan anvendes i økologisk 
produktion i overens-
stemmelse med forordning 
(EF) nr. 834/2007 og (EF) 
nr. 889/2008”. 

 

 
9.8.2 Økologiske uforarbejdede vegetabilske fodermidler 
Økologiske uforarbejdede vegetabilske fodermidler kan mærkes med ”økologiske”, ”øko” 

og med Ø-mærket og EU's økologimærke (tabel 9.1 kolonne 1). 

 
9.8.3 Omlægningsafgrøde som uforarbejdet vegetabilsk foder-

middel 
Omlægningsafgrøde kan mærkes med ”omlægnings (afgrødens navn)” eller ”oml. (afgrø-

dens navn)”. Se tabel 9.1 kolonne 2. 

 
9.8.4 Mærkning af foder til økologisk akvakultur 
Mærkningen skal ske i henhold til gældende foderstoflovgivning. Hvad angår indholdet af 

vilde akvatiske ressourcer i produkterne, skal deres vægtandel angives i procent tørstof. 

Mærkningen skal ske efter de samme principper som for mærkning af økologisk foder til 

andre dyrearter. 

 

9.8.5 Egenkontrol i forbindelse med mærkningen 
Mærkning af foderstoffer skal være omfattet af virksomhedens egenkontrolsystem. Se 

afsnit 5.7.1 om egenkontrol i den økologiske foderproduktion. 

 

9.9 Mærkning udført af ikke-autoriseret virksomhed 
I særlige tilfælde kan der anvendes ikke-økologiske produkter i den økologiske jord-

brugsproduktion. Det gælder fx gødning, jordforbedringsmidler og plantebeskyttelses-

midler.  

 

Ikke-økologisk gødning og jordforbedringsmidler kan anvendes i økologisk jordbrugspro-

duktion, hvis de fremgår af bilag 4. Produkterne kan mærkes med: ”Ikke-økologisk pro-

dukt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsfor-

ordning nr. 834/2007”. 
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Plantebeskyttelsesmidler, m.m., der er nævnt i bilag 5, og som er godkendt af Miljøsty-

relsen kan markedsføres som: ”Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes i økologisk 

jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007”. 

 

Produkterne må derimod ikke markedsføres som ”godkendt til økologisk jordbrugspro-

duktion” eller med lignende betegnelser. 

 

9.10 Den økologiske Frødatabase 
For at gøre det nemt at få overblik over udbuddet af økologisk udsæd og vegetativt for-

meringsmateriale, er der oprettet en økologisk frødatabase. Databasen skal medvirke til 

at fremme udviklingen af markedet for økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale. 

 

Der er gratis adgang til databasen via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Hvis I udby-

der økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale, kan I via SEGES få adgang til at an-

noncere, anmelde og opdatere økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale i Den øko-

logiske Frødatabase. 

 

I kan ved hjælp af Den økologiske Frødatabase holde økologerne løbende orienteret om, 

hvilke arter og sorter I udbyder. Økologerne kan få et hurtigt overblik over udbuddet af 

økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale og over generelle tilladelser til at anven-

de ikke-økologisk materiale. 

 

Databasen er opdelt i tre separate kategorier: 

 

 landbrugsafgrøder 

 grøntsagsfrø 

 vegetativt formeringsmateriale. 

 

9.10.1 Registrering som leverandør 
Hvis I ønsker at anmelde økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale til databasen, 

skal I sende ”Erklæring forud for anmeldelse af økologisk frø og vegetativt formerings-

materiale i Den økologiske Frødatabase” til: 

 

SEGES 

Att.: Økologi/Planteproduktion 

Agro Food Park 15, Skejby 

8200 Århus N 

 

Erklæringen kan hentes fra NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

SEGES vil herefter sende et login til Den økologiske Frødatabase, så I elektronisk kan 

anmelde og opdatere jeres oplysninger. 

 

Jeres elektroniske anmeldelser og opdateringer skal godkendes af SEGES på vegne af 

NaturErhvervstyrelsen, før de offentliggøres i databasen. 

 
9.10.2 Anmeldelse af sorter til Den økologiske Frødatabase 
I kan anmelde alle de sorter, som I udbyder på markedet til Den økologiske Frødatabase.  

 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/den-oekologiske-froedatabase/
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/forsyningsvirksomheder/skemaer-og-blanketter/#c7518
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Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om: 

 

 art 

 sort 

 leverandørnavn 

 leveringsområde 

 afprøvningsland 

 dato for, hvornår materialet vil være til rådighed 

 navnet på det ansvarlige kontrolorgan. 

 

Det er også muligt at give andre oplysninger, som kan være relevante for økologerne, 

herunder oplysninger om, hvorvidt der er foretaget analyse for udsædsbårne sygdomme. 

 

I skal også meddele en dato for, hvornår materialet er til rådighed (klarmelding). Det 

betyder, at levering kan ske inden for højst ti arbejdsdage fra den anførte dato. 

 

I kan anmelde sorter hele året. For at sikre, at oplysningerne er tilgængelige for økolo-

gerne i forårs- og efterårssæsonen, anbefales det dog, at I overholder disse tidsfrister: 

 

 Til forårssæsonen skal sorterne anmeldes inden 15. januar. Oplysningerne vil så 

fremgå af databasen senest 15. februar. For grøntsagsfrø skal sorterne dog an-

meldes inden 15. december, for at oplysningerne kan fremgå af databasen senest 

15. januar. 

 Til efterårssæsonen skal sorterne anmeldes inden 1. juli. Oplysningerne vil heref-

ter fremgå af databasen senest 1. august. 

 

Anmeldelse af en sort til frødatabasen gælder for ét år ad gangen. Blanketten ”Anmeldel-

sesskema til Den økologiske Frødatabase” findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

9.10.3 Opdatering af oplysninger i databasen 
Hvis en bestemt sort af landbrugsafgrøder, grøntsager eller vegetativt formeringsmate-

riale ikke længere er til rådighed, dvs., hvis sorten bliver udsolgt, skal I straks oplyse det 

til SEGES eller selv opdatere databasen. 

 

9.10.4 Økologens adgang til at bruge ikke-økologisk ubejdset frø 
Ud for den enkelte art eller sortsgruppe i databasen er det muligt at se, om økologen har 

pligt til at bruge økologisk frø. For nogle arter er der ingen sorter, eller der er kun sorter, 

som ikke er afprøvet i Danmark. For andre arter er der kun en midlertidig tilladelse, fordi 

sorten snart kommer. ▪ I disse tilfælde kan man søge tilladelse hos NaturErhvervstyrel-

sen til at anvende ikke-økologisk ubejdset frø. Skemaerne findes på NaturErhvervstyrel-

sens hjemmeside   ▪ 

 

9.10.5 Ordrebekræftelse til økologen 
I de perioder, hvor der ikke er økologiske frø mv. til rådighed, har økologen ikke pligt til 

at anvende økologisk frø. I disse perioder er det vigtigt, at I udsteder en ordrebekræftel-

se til økologen, så snart det ikke-økologiske frø mv. er bestilt. Af ordrebekræftelsen skal 

fremgå både bestillingsdato og aftalt leveringsdato. 

 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/forsyningsvirksomheder/skemaer-og-blanketter/#c7517
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c5973
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c5973
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For frø, der er bestilt i en periode, hvor der er midlertidig tilladelse til at anvende ikke-

økologiske frø, skal leveringen ske inden tidspunktet, hvor det økologiske frø kommer på 

markedet. 

 

Det er derfor vigtigt for økologen, at både dato for bestilling og dato for aftalt levering 

fremgår af ordrebekræftelsen. 

 

Det skal fremgå af virksomhedens faktura, at det ikke-økologiske frø mv. er ubejdset. 
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10 Import og samhandel 
 

10.1 Samhandel indenfor EU/EØS-landene 
Økologiske produkter, der er produceret i EU eller EØS3 efter reglerne i økologiforordnin-

gen, kan frit forhandles inden for alle EU/EØS-landene. Det gælder også for økologiske 

produkter, der er importeret til et EU/EØS-land, og skal forhandles i andre EU/EØS-

lande.  

 

Ved køb af økologiske produkter, som foder, sædekorn, frø, planter, plantedele og hjæl-

pestoffer (fx gødning og plantebeskyttelsesmidler til den økologiske jordbrugsproduktion) 

i andre EU/EØS-lande, skal I have et certifikat for, at sælger er omfattet af økologikon-

trol.  

 

Økologikontrollen skal være gennemført af et/en af EU-Kommissionen anerkendt kontrol-

organ eller -myndighed. På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kan I downloade en op-

dateret liste over medlemsstaternes kontrolorganer og -myndigheder. I skal tillige fra 

sælger modtage dokumentation for produkternes økologiske status. Dokumentationen 

kan fx være en faktura med påskriften ”økologisk”. 

 

10.2 Import fra tredjelande 
NaturErhvervstyrelsen administrerer reglerne om import fra lande uden for EU/EØS 

(tredjelande) af økologisk foder, sædekorn, frø, økologiske planter, plantedele og hjæl-

pestoffer (fx gødning og plantebeskyttelsesmidler) til den økologiske produktion. 

 

Ved import af økologiske produkter fra lande uden for EU, er der to muligheder for at 

importere produkterne som økologiske. Der er en mulighed for godkendte tredjelande og 

en mulighed for ikke godkendte tredjelande. 

 

Vær opmærksom på, at øvrig lovgivning om import af foder, frø, såsæd, planter og plan-

tedele m.m. også skal overholdes ved import af økologiske produkter fra tredjelande. 

 

10.2.1 Import fra godkendte tredjelande 
EU-kommissionen har godkendt en række tredjelande, hvis produktionsnormer og kon-

trolordninger svarer til dem, der er fastlagt i EU-lovgivningen.  

 

Der findes p.t. 12 godkendte tredjelande på EU's tredjelandsliste - bilag III til importfor-

ordningen. I tabel 10.1 kan I se, hvor længe landene er optaget på listen. 

 

                                           
3 EØS-lande er Norge, Island og Lichtenstein. 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/rules-of-procedure/eu_control_bodies_authorities_en.pdf
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Tabel 10.1 Godkendte tredjelande 

Land Optaget indtil Godkendte produktkategorier 

Argentina Ikke fastlagt  
 
 
Hvilke produktkategorier, godkendelserne omfatter, 
kan ses i bilag III i Kommissionens forordning (EF) 
Nr. 1235/2008 af 8. december 2008 
(KFO 1235/2008) 

Australien Ikke fastlagt 

Canada Ikke fastlagt 

Costa Rica Ikke fastlagt 

Indien Ikke fastlagt 

Israel Ikke fastlagt 

Japan Ikke fastlagt 

Schweiz4 Ikke fastlagt 

Tunesien Ikke fastlagt 

USA Ikke fastlagt 

New Zealand Ikke fastlagt 

Syd Korea Ikke fastlagt 

 

Kommissionens liste over godkendte tredjelande opdateres jævnligt. En opdateret liste 

kan ses via EUR-Lex hjemmeside (http://eur-lex.europa.eu/). 

 

Listen specificerer betingelserne for import fra det enkelte land: 

 

 om både produktionsreglerne for animalske og vegetabilske økologiske produkter 

er godkendt 

 hvilke produktkategorier, der er omfattet af godkendelsen, og hvilke der ikke er 

 om produkterne skal være produceret i dette tredjeland, eller om produkter, der 

kommer fra andre tredjelande via dette land, også er godkendte 

 hvilke kontrolinstanser, der er bemyndiget til at attestere, at et produkt er økolo-

gisk produceret - det er kun disse kontrolinstanser, der må foretage attestationen. 

 

Produkter på listen, kan markedsføres og anvendes som økologiske i Danmark, når: 

 

 der er udstedt en partispecifik kontrolattest af kontrolorganet/-myndigheden, som 

er ansvarlig for kontrollen i det godkendte tredjeland 

Se blanket: "Kontrolattest/importcertifikat til import af økologiske produkter fra 

lande uden for EU (tredjeland)"  

 kontrolattesten er påtegnet af kontrolorganet/-myndigheden i det land, som par-

tiet ankommer til, og af relevante toldmyndigheder, inden produktet anvendes el-

ler markedsføres. Det vil sige, at NaturErhvervstyrelsen og SKAT skal påtegne 

kontrolattesten i henholdsvis rubrik 16 og 17, hvis partiet ankommer til Danmark, 

som det første modtagerland. Rubrik 18 underskrives af virksomheden (1. modta-

ger af partiet). 

 
■ Hvis I importerer produkter fra en række SNG lande (Ukraine, Aserbajdsjan, Hviderus-

land, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan og Usbekistan) 

gælder der særlige kontrolregler for en række produkter.  

 

                                           
4 EU-kommissionen og Schweiz har indgået en handelsaftale om landbrugsprodukter, som betyder, at produk-

terne frit kan importeres og bringes i omsætning inden for EU. Aftalen betyder, at importerede økologiske 
produkter fra Schweiz ikke skal have en kontrolattest. Importsendinger fra Schweiz skal dog forhåndsanmel-
des. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1235:20140101:DA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1235:20140101:DA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1235:20140101:DA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/forsyningsvirksomheder/skemaer-og-blanketter/#c7514
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/forsyningsvirksomheder/skemaer-og-blanketter/#c7514


VEJLEDNING OM ØKOLOGI TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV./JULI 2016 

 

48 

Tabel 10.2 Produkter, hvor der skal udføres særlig importkontrol 

CN kode Produkter 

Kapitel 10 Korn 

Kapitel 11 Mølleriprodukter fx malt, stivelse, inulin og hvedegluten 

Kapitel 12 
Olieholdige frø og frugter, diverse andre frø og frugter, industrielle elle medicinske 
planter, halm og foderplanter (inkl. Solsikkefrø) 

Kapitel 23 
Rest og affaldsprodukter fra fødevareindustrien, tilberedt dyrefoder (inklusivt 23.06 
Oliekager og andre faste restprodukter af vegetabilske fedtstoffer eller olier) 

 

Importerede partier af produkter fra tabel 10.2 kan først blive frigivet til salg som økolo-

giske når NaturErhvervstyrelsen har godkendt told og transportdokumenter samt verifi-

ceret navne, adresser og gyldige certifikater for alle led i kæden. NaturErhvervstyrelsen 

skal desuden prøvetage og analyse mindst en prøve fra hvert parti. Før frigivelsen skal 

der også foreligge et resultat fra NaturErhvervstyrelsen, der ikke viser pesticidrester i 
partiet. ■ 

 

 

10.2.2 Import fra ikke godkendte tredjelande 
 
1. Import via godkendte kontrolorganer  

EU-Kommissionen har vurderet, at en række kontrolmyndigheder og kontrolorganer er 

kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i ikke-godkendte tredjelande.  

 

Disse kontrolmyndigheder og kontrolorganer kan ses i bilag IV til Kommissionens forord-

ning (EF) Nr. 1235/2008 af 8. december 2008 (KFO 1235/2008) med senere ændringer. 

 

For hver af de godkendte kontrolmyndigheder og kontrolorganer kan man i bilag IV se for 

hvilke lande og produkter, de er godkendt til at udføre økologikontrol. 

 

Hvis kontrolmyndigheden/ kontrolorganet er godkendt til at udføre økologikontrol for det 

konkrete produkt i det pågældende tredjeland, kan der importeres til EU. 

 

Produkter omfattet af bilag IV kan markedsføres og anvendes som økologiske i Danmark, 

når: 

 

 der er udstedt en partispecifik kontrolattest af kontrolorganet/-myndigheden, som 

er ansvarlig for kontrollen i dette tredjeland 

Se blanket: "Kontrolattest/importcertifikat til import af økologiske produkter fra 

lande uden for EU (tredjeland)"  

 kontrolattesten er påtegnet af kontrolorganet/-myndigheden i det land, som parti-

et ankommer til, og af relevante toldmyndigheder, inden produktet anvendes eller 

markedsføres. Det vil sige, at NaturErhvervstyrelsen og SKAT skal påtegne kon-

trolattesten i henholdsvis rubrik 16 og 17, hvis partiet ankommer til Danmark, 

som det første modtagerland. Rubrik 18 underskrives af virksomheden (1. modta-

ger af partiet). 

 

10.3 Procedure ved import fra tredjelande 
Der skelnes mellem generelle og særlige importprocedurer ved import fra tredjelande. De 

generelle importprocedurer skal altid overholdes og gælder både for import fra godkend-

te og ikke-godkendte tredjelande.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1235:20140101:DA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1235:20140101:DA:HTML
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/forsyningsvirksomheder/skemaer-og-blanketter/#c7514
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/forsyningsvirksomheder/skemaer-og-blanketter/#c7514
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I dette afsnit beskrives først de generelle procedurer og derefter de særlige procedurer. I 

tabel 10.2 sidst i afsnittet finder I en skematisk fremstilling af importproceduren i for-

skellige situationer. 

 

10.3.1 Generelle importprocedurer 
Importprocedurerne er udarbejdet på grundlag af økologiforordningen, importforordnin-

gen og økologibekendtgørelsen. Bestemmelserne i importforordningen skal bl.a. sikre en 

ensartet behandling af økologiimport fra tredjelande i EU. 

 

10.3.1.1 Forhåndsanmeldelse og påtegnelse af kontrolattest 
I skal anmelde import af økologiske produkter fra tredjelande til NaturErhvervstyrelsen 

senest 24 timer og mindst én normal arbejdsdag før, de importerede produkter forelæg-

ges for toldmyndighederne til frigivelse. 

 

Samtidig med forhåndsanmeldelsen skal I sende den originale kontrolattest til NaturEr-

hvervstyrelsen sammen med ”Bill of lading”, oprindelsescertifikat, evt. pakkeliste og øv-

rige relevante følgedokumenter. 

 

Når NaturErhvervstyrelsen har foretaget kontrol af de modtagne dokumenter og påtegnet 

den originale kontrolattest, returnerer vi de originale dokumenter til virksomheden med 

henblik på behandling hos toldmyndighederne. 

 

Inden kontrolattesten forelægges for NaturErhvervstyrelsen, skal I som importør sikre, at 

kontrolattesten er udfyldt fuldstændigt og korrekt: 

 

 af den myndighed/kontrolorgan i tredjelandet, der foretager økologikontrollen af 

eksportøren 

 på et af EU’s officielle sprog, fx engelsk 

 tydeligt og uudsletteligt er forsynet med originale underskrifter og stempler af en 

godkendt kontrolinstans 

 er udelt og i original tilstand 

 den 1. modtager af det økologiske parti er udfyldt korrekt, ellers skal disse oplys-

ninger sendes til NaturErhvervstyrelsen. 

 

Foretages der ikke-attesterede ændringer i kontrolattesten, fx fratrækning af et antal 

kilo, sletning af et produkt eller andre rettelser, er kontrolattesten ugyldig. 

 

I kan sende forhåndsanmeldelse og kontrolattest til NaturErhvervstyrelsen til  

e-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk eller per post til: 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Center for Kontrol, Jordbrugskontrol 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Mærke: Importkontrol 

 

10.3.1.2 Toldmyndighedernes skal påstemple 
Når den originale kontrolattest er påtegnet af kontrolmyndigheden, skal I fremlægge den 

for toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet eller ved fortoldningen. Toldmyndighe-

derne skal attestere og stemple den originale kontrolattest, inden varerne bliver frigivet 

som økologiske til fri omsætning eller frit forbrug. 

mailto:miljoko@naturerhverv.dk
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Toldmyndighederne påtegner rubrik 17 i kontrolattesten, hvis betingelserne er opfyldt. 

 

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at det alene er importørens an-

svar, at den korrekt påtegnede kontrolattest fremlægges ved fortoldning og/eller afhent-

ning af varerne på grænsetoldstedet, da det ikke er muligt for toldmyndighederne at se 

på toldpapirerne, om en sending er økologisk. 

 

En vare mister sin økologiske status, hvis den er blevet frigivet, uden at den originale 

kontrolattest er blevet stemplet og påtegnet af både NaturErhvervstyrelsen og toldmyn-

dighederne. 

 

10.3.1.3 Attestation af kontrolattesten er delt mellem  

NaturErhvervstyrelsen og toldmyndighederne 
NaturErhvervstyrelsen attesterer, at importen er omfattet af kommissionens bilag III 

eller IV, samt at indholdet af kontrolattesten i øvrigt er korrekt. 

 

Toldmyndighederne attesterer, at kontrolattesten stemmer overens med de øvrige følge-

dokumenter. 

 

Produkterne kan kun frigives samlet, hvis hele sendingen, som anført i kontrolattesten, 

er fysisk til stede på toldstedet ved fremlæggelsen. Det betyder, at hvis sendingen util-

sigtet er blevet delt undervejs, må man afvente, at den resterende del ankommer, før 

den samlede sending kan frigives. Produkterne, der afventer ankomsten af den resteren-

de sending, kan henføres på toldoplæg. Det samme gælder, hvis en kontrolattest er for-

sinket, og sendingen derfor ikke kan frigives. 

 

10.3.1.4 Modtagekontrol 
Den første virksomhed, der modtager produkterne efter frigivelsen i EU/EØS, skal kon-

trollere, at: 

 

 emballagen eller containeren har været lukket og ubrudt 

 transportbestemmelserne i øvrigt er overholdt, fx om oplysningerne i mærkningen 

overholder økologibestemmelserne 

 oplysningerne i mærkningen og i de øvrige ledsagedokumenter stemmer overens 

med det fysiske produkt. 

 

Hvis modtagekontrollen viser, at følgedokumenter, mærkning og varen stemmer 

overens, og emballagen er ubrudt, skal virksomheden påtegne kontrolattesten i rubrik 

18. Den originale kontrolattest skal følge produkterne fra toldstedet frem til den første 

virksomhed i EU. Se også afsnit 7.2. 

 

10.3.1.5 Opbevaring af importdokumentation 
Den påtegnede originale kontrolattest skal opbevares af importøren, og skal kunne vises 

ved kontrolbesøg i mindst fem år. Hvis den første modtager af produkterne ikke er den 

samme som importøren, skal den påtegnede originale kontrolattest kopieres og opbeva-

res hos den første modtager. Kopierne skal stemples som kopier. Originalen sendes ef-

terfølgende tilbage til importøren. 

 



VEJLEDNING OM ØKOLOGI TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV./JULI 2016 

 

51 

10.3.2 Særlige importprocedurer 
 

10.3.2.1 Frigivelse ved uregelmæssigheder 
I tilfælde, hvor et parti ikke overholder bestemmelserne i økologiforordningen eller im-

portforordningen, kan toldmyndighederne ikke frigive partiet som økologisk. Partiet kan 

imidlertid frigives som et ikke-økologisk parti, efter at alle henvisninger til den økologiske 

produktionsmetode er fjernet fra mærkning, reklamer og ledsagedokumenter mv. 

 

10.3.2.2 Opdeling af en sending 
Hvis en sending ønskes opdelt inden frigivelsen, fx hvis der er forskellige modtagere til 

dele af sendingen, skal hver delsending følges af en original delkontrolattest svarende til 

den originale kontrolattest. Forudsætningen for at kunne opdele en sending er, at den 

oprindelig er godkendt samlet, og at kontrolattesten er påtegnet af toldmyndighederne, 

men sendingen endnu ikke er blevet frigivet.  

 

I kan finde blanketten ”Delkontrolattest/delimportcertifikat til import af økologiske pro-

dukter fra tredjelande” på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

 

Delkontrolattesterne udfyldes af importøren efter de samme regler, som gælder for kon-

trolattesten. De originale delkontrolattester og en kopi af den kontrolattest, der ligger til 

grund herfor, sendes til NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, Jordbrugskontrol. Na-

turErhvervstyrelsen ekspederer kontrolattesterne og påtegner rubrik 14, hvis betingel-

serne er opfyldt. Delkontrolattesterne returneres til importøren eller sendes på anmod-

ning direkte til den første modtager af partiet. 

 

Toldmyndighederne godkender delkontrolattesterne, påtegner dem og frigiver delsendin-

gerne. 

 

Den første modtager i EU af delsendingen skal foretage modtagekontrollen, som beskre-

vet i afsnit 7.2, og påtegne den originale delkontrolattest i rubrik 15. En kopi af den på-

tegnede delkontrolattest sendes derefter til importøren. 

 

Den første modtager i Danmark, der har kontrolleret delsendingen, skal opbevare den 

originale delkontrolattest i mindst fem år. 

 

Den danske importør skal opbevare en kopi af den påtegnede delkontrolattest i mindst 5 

år. 

 

10.3.3 Import fra tredjelande til Danmark direkte  
eller via andre EU/EØS-lande 

Ved importprocedurerne skelnes der ikke kun mellem import fra godkendte og ikke-

godkendte tredjelande, men også mellem om importen til Danmark sker via et andet 

EU/EØS-land eller sker direkte til Danmark og om importøren er dansk og importerer til 

et andet EU/EØS-land. 

 

De dokumentationskrav, som importøren og den første modtager skal opfylde i de for-

skellige situationer er beskrevet kort i tabel 10.3. 

 

10.3.3.1 Import til et andet EU/EØS-land 
En dansk importør kan importere økologiske produkter fra tredjelande direkte til et andet 

EU/EØS-land. Importøren skal overholde det pågældende lands importprocedurer og an-

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/forsyningsvirksomheder/skemaer-og-blanketter/#c7515
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melde importen til den relevante myndighed. Ved import fra ikke-godkendte tredjelande, 

skal importen være omfattet af kommissionens bilag IV. 

 

For økologiske produkter, der kun er omfattet af danske økologiregler, bør man forhøre 

sig om betingelserne for at kunne importere i det pågældende land. 

 

Tabel 10.3 Importdokumentation 

Import fra Dokumentation hos importøren i  
Danmark 

Dokumentation hos første  
modtager i EU/EØS eller modtager 
i Danmark, hvis denne er forskellig 
fra importøren 

Godkendt tredje-
land af dansk im-
portør og med 

direkte ankomst i 
Danmark 

1. Original kontrolattest, fuldstændig udfyldt 
og påtegnet i rubrik 17 og 18, skal kunne 
relateres entydigt til det indførte parti. 

2. Original faktura fra eksportør, hvor partiet 
identificeres som økologisk. 

3. Kopi af faktura til 1. modtager af partiet. 

1. Kontrolattest i kopi, fuldstændig 
udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og 
18. 

2. Original faktura fra importør, hvor 
partiet identificeres som økologisk. 

Ikke-godkendt  
tredjeland af dansk 
importør og med  
direkte ankomst i 
Danmark 

1. Original kontrolattest, fuldstændig udfyldt 
og påtegnet i rubrik 17 og 18, som 
entydigt kan relateres til partiet. 

2. Original faktura fra eksportøren, hvor 
partiet identificeres som økologisk. 

3. Kopi af faktura til 1. modtager af partiet. 

1. Kontrolattest i kopi, fuldstændig 
udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og 
18. 

2. Original faktura fra importøren, 
hvor partiet identificeres som 
økologisk. 

Godkendt og ikke-
godkendt tredje-
land af importør fra 
andet EU/EØS-land 
og med direkte 
ankomst i Danmark 

 1. Faktura, følgeseddel eller lignende  
udstedt af importøren, hvoraf  
partiets økologiske status, art, 
mængde, parti-nummer og  
ansvarligt kontrolorgan fremgår. 

2. Kontrolattest i kopi, fuldstændig 
udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og 
18, som entydigt kan relateres til 
partiet. 

Ikke-godkendt  
tredjeland af dansk 
importør med  
ankomst i andet  
EU/ EØS-land 

1. Kontrolattest påtegnet af den myndighed i 
andet EU/EØS-land, der har frigivet partiet. 
Kontrolattesten skal entydigt kunne 
relateres til partiet. 

2. Kopi af salgsfaktura, som viser  

modtageren af partiet. 

1. Kontrolattest i kopi fuldstændig 
udfyldt og påtegnet i rubrik 17 og 
18. 

2. Faktura, følgeseddel eller lignende 
udstedt af importøren, hvoraf  

partiets økologiske status, art, 
mængde, partinummer og ansvar-
ligt kontrolorgan fremgår. 

 

 

10.3.3.2 Import til Danmark via et andet EU/ EØS-land 
På samme måde godtager NaturErhvervstyrelsen import af økologiske produkter fra tred-

jelande af en importør fra et andet EU/EØS-land, når importen er godkendt i dette land. 

 

10.3.4 Indførsel fra et andet EU/ EØS-land 
Økologiske produkter fra tredjelande, der er importeret af et EU/EØS-land, kan omsættes 

frit inden for det europæiske fællesmarked. Se i øvrigt afsnit 10.1. om samhandel inden 

for EU/EØS- landene. 
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11 Eksport 
Økologiske produkter, der er produceret på en autoriseret økologisk jordbrugsbedrift eller 

virksomhed og kontrolleret af NaturErhvervstyrelsen, kan eksporteres som økologiske. 

 

Produkter, der ikke kan markedsføres i Danmark som økologiske, må ikke eksporteres til 

andre lande som økologiske. 

 

11. 1 Certifikater 
NaturErhvervstyrelsen kan bistå med at fremme virksomheders eller jordbrugsbedrifters 

eksport og kan udstede forskellige certifikater, hvis I vil sælge økologiske produkter til et 

andet land. 

 

11.1.1 Økologicertifikat for virksomheder 
Dette certifikat bekræfter, at en virksomhed er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til 

økologisk produktion. Det fremgår af certifikatet, at vi gennemfører kontrol efter økologi-

reglerne i rådsforordningen (EF) nr. 834/2007. Certifikatet viser udelukkende, at virk-

somheden er underlagt økologikontrol. 

 

Skal I sælge økologiske produkter til udlandet og har brug for salgsdokumentation på 

engelsk, skal I skriftligt kontakte NaturErhvervstyrelsen. Da ekspeditionstiden kan være 

på op til 14 dage, er det vigtigt, at I kontakter os i god tid, inden produkterne skal sæl-

ges. 

 

Mellemhandlere, der sælger økologiske produkter til udlandet, skal selv indhente salgs-

dokumentation direkte hos producenten. 

 

Send en mail til jordbrugskontrol@naturerhverv.dk hvor I oplyser: 

 

 autorisationsnummer 

 hvad I vil sælge til udlandet 

 hvordan vi kan kontakte jer, hvis vi har brug for yderligere oplysninger. 

 

11.1.2 Økologicertifikat for bedrifter 
■Økologiske bedrifter, der ønsker at sælge økologiske produkter til andre EU-lande, kan 

bruge den engelske udgave af økologierklæringen. Økologierklæringen kan hentes via 
Tast selv-service. ■ 

 

11.1.3 Kontroldokument for udenlandske kontrolorganers regler  
Hvis I ønsker det, kan NaturErhvervstyrelsen gennemføre supplerende kontrol på økolo-

giske jordbrugsbedrifter/virksomheder efter udenlandske kontrolorganers regler. På den 

måde kan I opnå adgang til udenlandske markeder og gøre brug af de forskellige kon-

trolorganers økologimærker. 

 

Da der er tale om en supplerende kontrol, der ligger ud over EU-forordningen og de dan-

ske nationale regler, opkræver vi brugerbetaling for denne ydelse. 

 

NaturErhvervstyrelsen kan certificere en bedrift eller forsyningsvirksomhed for et uden-

landsk kontrolorgan og gennemføre en kontrol for supplerende produktionsregler. Dette 

kan bekræftes i et eksportcertifikat. 

mailto:miljoko@naturerhverv.dk
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11.2 Eksport af økologiske produkter til USA 
Ved eksport til USA skal de eksporterede produkter ved afsendelsen ledsages af et ame-

rikansk importcertifikat. Certifikatet udfyldes og attesteres af virksomheden, og sendes 

per e-mail til jordbrugskontrol@naturerhverv.dk. Herefter underskriver og stempler vi 

certifikatet, og returnerer det originale dokument til virksomheden med post. 

 

Certifikatet attesterer, at betingelserne for økologiaftalen mellem 

EU og USA er opfyldt, og indeholder oplysninger, der gør det mu-

ligt at spore de eksporterede produkter.  

 

 Hvor produktet er fremstillet 

 Hvilken kontrolmyndighed/kontrolorgan der har certificeret 

produktet som økologisk 

 En garanti for, at der ikke har været anvendt forbudte 

stoffer eller metoder ved produktionen. 

 

 

Link til det amerikanske importcertifikat på hjemmesiden www.ams.usda.gov  

 
11.3 Eksport af økologiske produkter til Canada 
Ved eksport til Canada kræves der dokumentation for produkternes økologiske status. 

Producenter, der ønsker at eksportere til Canada, skal derfor henvende sig til NaturEr-

hvervstyrelsen. Vi udsteder et eksportcertifikat, som attesterer, at produktet er økolo-

gisk. Ved eksporten er det muligt at benytte sig af det canadiske økologilogo. 

 

 

Send en mail til jordbrugskontrol@naturerhverv.dk hvor I oplyser: 

 

 autorisationsnummer 

 hvad I vil sælge til udlandet  

 hvordan vi kan kontakte jer, hvis vi har brug for yderligere 

oplysninger. 

 

Link til Canadian Food Inspection Agency om økologiaftale mellem 

Canada og EU på hjemmesiden www.inspection.gc.ca  

 
■ 

11.4 Eksport af økologiske produkter til Japan 
Ved eksport til Japan hvor man ønsker at benytte det japanske økologimærke ”JAS” skal 

man indgået en kontrakt med en godkendt japansk importør. I skal udnævne en ansvar-

lig person der står for mærkningen, udarbejdelse af rapporter og kontakten med den 

japanske importør.  

 

Når I fremsend fakturaer til den japanske importør skal disse indeholde: produktnavne, 

partinumre, antal, vægt og afsendelsesdatoer fra de økologiske produkter der er mærke-
ret med JAS mærket. Se eksempel i bilag 7.■ 

 

mailto:miljoko@naturerhverv.dk
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5098482
http://www.ams.usda.gov/
mailto:miljoko@naturerhverv.dk
http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/equivalence-arrangements/eng/1311987562418/1311987760268
http://www.inspection.gc.ca/food/organic-products/equivalence-arrangements/eng/1311987562418/1311987760268
http://www.inspection.gc.ca/
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12 Den årlige kontrol 
 

12.1 Den årlige kontrol 
Når en virksomhed er økologiautoriseret, vil NaturErhvervstyrelsen komme på et årligt 

kontrolbesøg. Ved kontrollen besigtiger vi virksomheden og gennemgår jeres regnskab, 

herunder lagerregnskab, bilag samt logbøger og procedurebeskrivelser. 

 

Vi varsler det årlige besøg senest 2 uger før besøget. Har I sæsonbetinget produktion af 

økologiske produkter, vil vi tilstræbe at foretage kontrollen i produktionssæsonen. Vi har 

også mulighed for at komme på uanmeldt stikprøvekontrol i løbet af året.  

 

Vi kan også komme på kontrolbesøg på virksomheder, der er ophørt med de økologiske 

aktiviteter. 

 

12.2 Kontrolrapport 
Efter hvert kontrolbesøg udarbejder NaturErhvervstyrelsen en kontrolrapport. Efter kon-

trolbesøget udleverer vi kontrolrapporten til virksomheden. 

 

Hvis kontrollen har været uden problemer, udleverer vi kontrolrapporten umiddelbart 

efter kontrolbesøget. I kan herefter anvende kontrolrapporten som dokumentation for, at 

vi ikke har haft bemærkninger til kontrollen. 

 

I de tilfælde, hvor kontrollen har givet anledning til bemærkninger, sender vi kontrolrap-

porten sammen med et høringsbrev. I kan herefter indenfor en nærmere fastsat tidsfrist, 

oftest 14 dage, sende eventuelle bemærkninger til os. Herefter træffer vi afgørelse om 

eventuelle sanktioner. 

 

12.3 Prøvetagning 
NaturErhvervstyrelsen udtager regelmæssigt prøver af økologiske produkter på foderstof- 

og såsædsfabrikker for at kontrollere for indhold af genetisk modificeret materiale, 

(GMO). Vi tages også regelmæssigt prøver i forbindelse med import fra tredjelande. 

 

Vi kan også tage prøver for at undersøge indholdet af andre ikke tilladte stoffer fx pesti-

cider. 

 

12.4 Offentliggørelse af kontrolresultaterne 
NaturErhvervstyrelsen offentliggør resultater af kontrollen på vores hjemmeside. Offent-

liggørelsen omfatter resultaterne af den ordinære og ekstraordinære økologikontrol.  
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13 Indberetning 
 

13.1 Årlig indberetning 
I skal hvert år senest 15. februar indberette oplysninger om: 

 

 ændringer i virksomhedens stamdata (adresse, navn, m.m.) 

 forventede økologiske aktiviteter i det pågældende år 

 ændringer i virksomhedens aktiviteter, arbejdsgange, indretning m.m. 

 

I kan enten indberette oplysningerne per e-mail til jordbrugskontrol@naturerhverv.dk 

eller med post til: 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Center for Kontrol, Jordbrugskontrol 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Når I indberetter, skal I anvende det årlige fortrykte indberetningsskema, som vi sender 

til jer i januar. I skal rette oplysningerne i skemaet, hvis de ikke er korrekte. Hvis I helle-

re vil modtage det årlige indberetningsskema på e-mail, skal I give os besked om det. 

 

Falder 15. februar på en lør-, søn- eller helligdag, skal vi modtage den årlige indberet-

ning senest den efterfølgende hverdag. Hvis I ikke sender den årlige økologiindberetning, 

eller hvis I sender den for sent, kan I risikere, at vi tilbagekalder jeres autorisation. 

 

13.2 Indberetning af ændringer på virksomheden 
I skal hurtigst muligt meddele væsentlige ændringer i forhold til jeres autorisation eller 

de indberettede oplysninger til NaturErhvervstyrelsen. Det skal I gøre skriftligt enten via 

e-mail eller brev. 

 

Hvis I ikke indberetter væsentlige ændringer, kan det medføre, at produkter fra virksom-

heden ikke kan sælges som økologiske. 

 

13.3 Årligt autorisationsbevis 
Autorisationsbeviset er jeres dokumentation for, at økologiske produkter, der sælges fra 

virksomheden, er underlagt økologikontrol. Det fremgår af autorisationsbeviset, hvilke 

økologiske aktiviteter virksomheden er autoriseret til, herunder hvilke økologiske produk-

ter virksomheden producerer/behandler og vilkårene for produktionen/behandlingen. 

 

Når I er autoriseret, har I pligt til at overholde de økologiske produktionsregler. 

 

Autorisationsbeviset gælder for ét år. 

 

På baggrund af den årlige økologiindberetning sender vi et nyt autorisationsbevis. I vil 

modtage autorisationsbeviset senest 31. maj. 

 

mailto:miljoko@naturerhverv.dk
mailto:miljoko@naturerhverv.dk
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14 Overtrædelse af reglerne 
 

14.1 Overtrædelse af reglerne 
Overtrædelser bliver oftest konstateret ved kontrolbesøg. Hvis I bliver opmærksomme på 

overtrædelser, har I pligt til at oplyse os om det. Hvis vi konstaterer, at I har overtrådt 

reglerne, kan vi vælge at: 

 give jer en opfordring. Bliver typisk givet ved mindre overtrædelser 

 give jer en indskærpelse. En indskærpelse er en præcisering af, at reglerne skal 

overholdes. Bliver typisk givet, hvis det er første gang, I overtræder reglen, eller 

overtrædelsen er mindre grov 

 give jer en bøde. Bliver typisk givet, hvis I tidligere har overtrådt reglen, hvis I har 

overtrådt flere regler, eller overtrædelsen er meget grov 

 anmelde jer til politiet med en anmodning om, at I straffes med en bøde. Sker ty-

pisk, hvis der er tale om alvorlige overtrædelser, der skal medføre en større bøde 

 give jer påbud om at ændre virksomhedens indretning, drift mv. 

 give jer forbud mod en bestemt handling, fx salg af et produkt som økologisk. 

 tilbagekalde jeres autorisation. 

 

Vi kan tilbagekalde jeres autorisation, hvis I overtræder reglerne for økologiske virksom-

heder groft eller gentagne gange, eller hvis det ikke kan lade sig gøre at gennemføre 

kontrol på jeres virksomhed. 

 

Vi kan også tilbagekalde jeres autorisation, hvis ledelsen af den daglige drift forestås af 

en person, der ikke kan opnå autorisation, og vedkommende ikke inden for en frist på 2 

måneder fratræder som leder af den daglige drift. 

 

I forbindelse med tilbagekaldelsen kan vi beslutte, at I først kan generhverve autorisatio-

nen efter en periode på op til 5 år. 

 

Hvis vi tilbagekalder jeres autorisation, kan I forlange at få afgørelsen indbragt for dom-

stolene. I skal inden 4 uger efter, I har modtaget tilbagekaldelsen, sende anmodningen 

til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ministeriet vil herefter anlægge sag ved 

domstolene. 

 

14.2 Klage over afgørelse 
I kan klage over NaturErhvervstyrelsens afgørelser til Fødevareministeriets Klagecenter. 

 

I kan ikke klage over en indskærpelse, da en indskærpelse alene er en advarsel. I kan 

heller ikke klage over en bøde. Hvis I er uenige i grundlaget for bøden, skal I undlade at 

betale bøden. Sagen vil herefter blive overgivet til politiet. 

 

I skal klage over NaturErhvervstyrelsens afgørelse inden 4 uger fra den dag, I har mod-

taget afgørelsen. I skal sende jeres klage til NaturErhvervstyrelsen til  

jordbrugskontrol@naturerhverv.dk eller med almindelig post. I kan bruge klageskemaet, 

som I finder på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Vi sender klagen sammen med vo-

res kommentarer til Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som træffer afgørel-

se i sagen. Modtager vi klagen for sent, vil den som udgangspunkt ikke blive behandlet. 

Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil fx sige, at en afgørelse 

mailto:miljoko@naturerhverv.dk
http://naturerhverv.dk/om-os/klagevejledning/#c13527
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om, at et produkt har mistet sin økologiske status, gælder, indtil den eventuelt bliver 

ændret. 

 

15 Ejerskifte, ophør, konkurs mv. 
I skal straks indberette til NaturErhvervstyrelsen, hvis jeres virksomhed ændrer navn, 

skifter ejer, går konkurs eller fusionerer med en anden virksomhed. 

 

Hvis I ophører med at producere, behandle, sælge, opbevare eller importere økologiske 

varer, skal I straks meddele det skriftligt til os.  

 

Ved ejerskifte skal en ny ejer på ny søge om autorisation til økologi, da den oprindelige 

autorisation bortfalder. 

 

Hvis I overdrager jeres virksomhed til en ny ejer, og denne ejer ikke ønsker at indtræde i 

forpligtigelserne vedrørende de økologiske produktionsregler, skal I også straks meddele 

det skriftligt til os. 



VEJLEDNING OM ØKOLOGI TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV./JULI 2016 

 

59 

16 Regelgrundlag 
De primære økologiregler findes i Rådets forordning (nr. 834/2007), Kommissionens for-

ordning (nr. 889/2008), Økologiloven og Økologibekendtgørelsen. 

 

En forordning er en samling af regler, der er gældende og bindende for myndigheder og 

borgere i alle EU's medlemsstater, altså også i Danmark. Danmark laver udfyldende nati-

onale regler på de områder, der ikke er omfattet af EU-reglerne. De nationale regler må 

ikke stride mod EU-reglerne.  

 

Ved tvivl eller uoverensstemmelser har EU-reglerne forrang.  

 

 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og 

mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 

2092/91. 

 Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemfø-

relsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 834/2007 om økologisk produktion og 

mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærk-

ning og kontrol. 

 Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemfø-

relsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ord-

ninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (Importforordningen). 

 Lovbekendtgørelse nr. 1657 af 14. december 2015 af Økologiloven (Økologiloven). 

 Bekendtgørelse nr. 306 af 29. marts 2016 om økologisk jordbrugsproduktion med 

senere ændringer (Økologibekendtgørelsen). 

 Bekendtgørelse nr. 1053 af 6. september 2010 om anvendelse af økologikontrol-

mærket (Ø-mærket) på økologiske jordbrugsprodukter, der skal anvendes til non-

food. 

 Bekendtgørelse nr. 1089 af 12. december 2003 om registrering i database for øko-

logisk frø og vegetativt formeringsmateriale. 

 

Disse forordninger, love og bekendtgørelser med senere ændringer kan findes på  

NaturErhvervstyrelsens hjemmeside under Økologi – Lovstof. 

 

Andre regelsæt, der er henvist til i denne vejledning: 

 

 Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 

2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer. 

 Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 

2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og spor-

barhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og 

om ændring af direktiv 2001/18/EF. 

 

Bestemmelserne i forordningerne, loven og bekendtgørelserne er uddybet i denne vej-

ledning. 

 

Økologireglerne erstatter ikke andre regler, der regulerer dansk jordbrugsproduktion. 

Hvis et område er reguleret af både økologireglerne og andre regler, skal I derfor over-

holde alle reglerne.

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/lovstof/
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Bilagsfortegnelse 
 

Bilag 1 

Definitioner 

 

Bilag 2 

Mærkningseksempel for foderblandinger 

 

Bilag 3 

Liste over tilladte ikke-økologiske foderstoffer og rengøringsmidler 

 

Bilag 4 

Liste over ikke-økologiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler 

 

Bilag 5 

Liste over aktivstoffer der kan anvendes som plantebeskyttelsesmidler 

 

Bilag 6 

Liste over blanketter, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside 

 

Bilag 7 

Eksempel på rapport til JAS certificerede importør 

http://www.naturerhverv.fvm.dk/
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Bilag 1 
Definitioner 
 

Aktivstof: Stoffer eller mikroorganismer, der har en virkning på eller imod skadegørere. 

 

Akvakultur: Fersk- og saltvandsdambrug samt ålebrug (fra 1. juli 2010 defineres akva-

kultur som: opdræt eller dyrkning af akvatiske organismer ved hjælp af metoder, der 

skal øge produktionen af de pågældende organismer ud over, hvad det naturlige miljø 

giver mulighed for; organismerne forbliver en fysisk eller juridisk persons ejendom i hele 

opdrætnings- eller dyrkningsfasen, indtil de er høstet). 

 

Autoriseret eller certificeret: Underlagt økologikontrol. 

 

Driftsansvarlig: Fysisk person, der har ansvaret for den daglige finansielle og produkti-

onsmæssige ledelse af en virksomhed eller driftsenhed. 

 

EØS-lande: Norge, Island og Lichtenstein. 

 

Foderstoffer: Overordnet betegnelse for foder, herunder fodermidler og foderblanding 

samt fodertilsætningsstoffer. 

 

Fodermidler: Vegetabilske eller animalske produkter, hvis væsentligste formål er at 

opfylde dyrs ernæringsbehov, i naturlig tilstand, friske eller konserverede, og derivater af 

disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, som kan in-

deholde fodertilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr, enten i uforarbejdet 

eller forarbejdet stand eller til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i for-

blandinger.  

 

Foderblandinger: Blanding af mindst to fodermidler, med eller uden fodertilsætnings-

stoffer, beregnet til fodring af dyr, i form af fuldfoder eller tilskudsfoder. 

 

Første modtager i EU: Den fysiske person eller juridiske enhed i et EU-land, der for 

første gang modtager et parti økologiske produkter importeret fra et tredjeland. 

 

Genetisk modificeret materiale (GM): Materiale, der stammer fra en GMO, men som 

ikke selv er levende, fx sojaskrå og vitamin B fremstillet ud fra genetisk modificeret soja 

hhv. gær. 

 

Genetisk modificeret organisme (GMO): En organisme, hvori det genetiske materiale 

er blevet ændret på en måde, der ikke forekommer naturligt ved formering og/eller na-

turlig rekombination, fx frø til udsæd. 

 

Godkendt kontrolorgan: Offentlige kontrolorganer i fx Danmark skal overholde EU’s 

forordning. Private kontrolorganer i fx Sverige eller England skal overholde EU’s forord-

ning og være akkrediteret af et officielt akkrediteringsorgan og overholde kravene i de 

internationale standarder EN 45011 eller ISO 65. 

 

Godkendte tredjelande: Lande nævnt på tredjelandslisten hvis økologiregler og økolo-

gikontrol er godkendt af EU-Kommissionen. Der skal ikke søges om tilladelse til import af 

økologiske produkter fra disse lande. 
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HACCP:”Hazard Analysis and Critical Control Points” dvs. “risikoanalyse og kritiske kon-

trolpunkter”. HACCP er et sundhedssikrings- eller egenkontrolsystem, som hidtil har væ-

ret mest kendt i fødevareindustrien. 

 

Ikke-tilladte stoffer: Stoffer, der ikke er tilladt i den økologiske produktion, jf. økologi-

forordningen og økologibekendtgørelsen. 

 

Importør: Den fysiske person eller juridiske enhed, der importerer økologiske produkter 

fra et andet land. 

 

Ind- eller udgående registrering: Registrering af et produkts fysiske bevægelse mel-

lem køber og sælger. 

 

Leverandørdokumentation: Dokument der bekræfter, at en leverandør er underlagt 

kontrolkrav svarende til økologiforordningen, og at kontrollen af leverandøren udføres af 

et godkendt kontrolorgan. 

 

Løsvarer eller varer i løs vægt: Ikke-emballerede produkter. 

 

Mellemhandlere: Køb- og salgsvirksomhed, dvs. virksomheder der ikke producerer eller 

forarbejder et produkt. 

 

Nonfood-produkter: Produkter, der ikke anvendes som fødevarer, herunder fx foder-

blandinger, gødning, såsæd, juletræer, pyntegrønt mv. 

 

Overslæb: Rester eller støv fra produktionen i produktionsanlægget, på transportbånd, 

på silovægge og lignende fra en tidligere produktion. 

 

Partidokumentation: Dokumentation udstedt af sælger, hvoraf den økologiske status 

entydigt fremgår (sælgeransvar), og som bekræfter oprindelse, art og mængde af det 

leverede parti. 

 

Produkter produceret efter den økologiske produktionsmetode: Samlebetegnelse 

for økologiske produkter, omlægningsprodukter og produkter bestemt til den økologiske 

produktion. 

 

Produktion: Aktiviteter på virksomheden/driftsenheden med henblik på forarbejdning, 

emballering, ompakning mv. Dertil hører aktiviteter i forbindelse med forarbejdning 

og/eller konservering af jordbrugsprodukter, herunder fx sortering, valsning, blanding og 

lignende. 

 

Tredjeland: Et land uden for EU-fællesmarkedet. 

 

Vilde akvatiske ressourcer: Fiskemel, fiskeolie mv., hvor fiskeriet er foregået i over-

ensstemmelse med principperne i EU’s fælles fiskeripolitik og FAO’s ”Code of Conduct for 

Responsible Fisheries” i det omfang, denne er implementeret i den fælles fiskeripolitik. 

Overholdelsen heraf sikres ved løbende kontrol og registrering af fiskeriet. 
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Bilag 2 
Mærkningseksempel for foderblandinger 
Foder mærkes i henhold til den generelle foderstoflovgivning, og skal desuden mærkes 

med følgende: 

 

 
 

  
GRISEGUF 
 

Fuldfoder til slagtesvin 
 
 
 
Kan anvendes i økologisk produktion i  
overensstemmelse med forordning  
(EF) nr. 834/2007 og nr. 889/2008. 
 

 

  
Indhold af økologiske fodermidler opgjort i  
tørstof: x % 
 

 

  
Indhold af omlægnings-fodermidler opgjort i 
tørstof: x % 
 

 

  
Samlede indhold af foderstoffer af landbrugs-
oprindelse opgjort i tørstof: x %  
 

 

  
Økologiske fodermidler: 
Byg 
Ærter 
Rapskage, DK 
Havre 
Solsikkekager, afskallet 
Grønmel 
Sojabønner, toasted 
 

 

  
Omlægnings-fodermidler: 
Hvede 
Havre 

 

 

  
Kan anføres: 
 Skal ved anvendelse i økologisk jordbrug  

suppleres med grovfoder 

 

  Autorisationsnummer for produktionsstedet 
 Mindst 20 % af indholdet af økologiske 

foderblandinger til svin og fjerkræ, består 
af fodermidler af dansk oprindelse på års-
basis 

 

 

  
Kontrolmyndighed:  
DK-ØKO-050 
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Bilag 3 
Liste over tilladte ikke-økologiske  

foderstoffer og rengøringsmidler 
 

Fodermaterialer, jf. KFO 889/2008 af 5. september 2008 (med senere ændringer),  
artikel 22, litra d og f, artikel 24 stk. 2, og artikel 25m, stk. 1 

1. Mineralske fodermidler 

 
 

- Havsalt 
- Ubehandlet stensalt 
- Kalkholdige marine skaller 
- Kulsur algekalk (maerl) 
- Lithoamnion 
- Calciumgluconat 
- Calciumcarbonat 
- Magnesiumoxid (vandfrit magnesium) 
- Magnesiumsulfat 
- Magnesiumchlorid 
- Magnesiumcarbonat 
- Defluoriseret monocalciumphosphat 
- Defluoriseret dicalciumphosphat 
- Calciummagnesiumphosphat 
- Magnesiumphosphat 
- Mononatriumphosphat 

- Calciumnatriumphosphat 
- Natriumchlorid 
- Natriumbicarbonat 
- Natriumcarbonat 
- Natriumsulfat 
- Kaliumchlorid 

2. Øvrige fodermidler 

Gærings(bi)produkter fra mikro-
organismer, hvis celler er blevet 
inaktiveret eller dræbt 

- Saccharomyces cerevisiae (ølgær) 
- Saccharomyces carlsbergiensis (ølgær) 
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3. Fodertilsætningsstoffer, der anvendes i foderstoffer, jf. KFO 889/2008 af 5. september 2008 
(med senere ændringer), artikel 22, litra g), artikel 24, stk. 2, og artikel 25m, stk. 2. 
Fodertilsætningsstoffer, der er opført i dette bilag, skal godkendes i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3.1. Teknologiske tilsætningsstoffer 

a) Konserveringsmidler: 
 

E 200 Sorbinsyre 
E 236 Myresyre 

E 237 Natriumformiat 
E 260 Eddikesyre 
E 270 Mælkesyre 
E 280 Propionsyre 
E 330 Citronsyre 

b) Antioxidanter: E 306 Tocopherolrige ekstrakter af naturlig oprindelse 

c) Emulgatorer og stabilisatorer 
samt fortyknings- og 

geleringsmidler: 

E 322 Lecithin, kun hvis fremstillet af økologiske råvarer 
 (Anvendelsen er begrænset til foder til akvakulturdyr) 

 

d) Bindemidler, antiklumpnings-
midler: 

 

E 535 Natriumferrocyanid  
 (Maksimumsdosis på 20 mg/kg NaCl (beregnet som 
 ferrocyanid-anion)) 
E 551b Kolloidal kiselsyre 
E 551c Kiselgur (renset diatoméjord) 
E 558 Bentonit-montmorillonit 
E 559 Kaolinler, asbestfri 
E 560 Naturlig blanding af steatit og chlorit 
E 561 Vermiculit 
E 562 Sepiolit 
E 566 Natrolit-phonolit 
E 568 Clinoptilolit af sedimentær oprindelse  
E 599 Perlit 

e) Tilsætningsstoffer til ensilage: Enzymer og mikroorganismer. 
 
Anvendelsen er begrænset til produktion af ensilage, når vejrforholdene 
ikke tillader en passende gæring. 

3.2. Sensoriske tilsætningsstoffer 

Aromastoffer Kun ekstrakter af landbrugsprodukter  
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3.3. Fodertilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber 

a) Vitaminer og provitaminer:  
 

- Udvundet af landbrugsprodukter 
- Hvis udvundet syntetisk, kan kun de, der er identiske med vitaminer 

udvundet af landbrugsprodukter anvendes til en mavede og akvakul-
turdyr. 

- Hvis udvundet syntetisk, kan kun vitaminer af type A, D og E, der er 
identiske med vitaminer udvundet af landbrugsprodukter, anvendes 
til drøvtyggere 

b) Sporstoffer: 
 

Jern: 
E1 Jern(III)oxid 
 Jern(II)carbonat 
 Jern(II)sulfat monohydrat og/eller heptahydrat 
  
Jod: 
3b201 Kaliumjodat 
3b202 Calciumjodat 
3b203 Coatet granulat af calciumjodat, vandfrit 
  
Kobolt: 
3b301 Cobolt(II)acetattetrahydrat 
3b302 Cobolt(II)carbonat 
3b303 Basisk Coboltcarbonat, monohydrat 
3b304 Coatet granulat af cobalt(II)carbonat 
3b305 Coboltsulfat(II), heptahydrat 
  
Kobber: 
E4 Basisk kobbercarbonat, monohydrat 
 Kobberoxid 
 Kobbersulfat, pentahydrat 
3b409 Dikobberchloridtrihydroxi 

  
Mangan:  
E5 Mangancarbonat 
 Manganoxid 
 Mangansulfat, monohydrat 
  
Zink:  
E6 Zinkoxid 
 Zinksulfat, mono- og/eller heptahydrat 
3b609 Zinkchlorid hydroxide monohydrat   
  
Molybdæn:  
E7 Natriummolybdat 
  
Selen:  
E8 Natriumselenat 
 Natriumselenit 
3b810-
3b813 og 
3b817 

Selenberiget gær inaktiveret 

   

4. Zootekniske tilsætningsstoffer 

 Enzymer og mikroorganismer 
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5. Produkter til rengøring og desinficering af bygninger og anlæg til husdyr, jf. KFO 889/2008  
af 5. september 2008 (med senere ændringer), artikel 23, stk. 4 

- Kalium-natriumsæbe 
- Vand og damp 
- Læsket kalk 
- Kalk 
- Ulæsket kalk 
- Natriumhypoklorit (fx blegevand) 
- Kaustisk soda 
- Kaliumhydroxid 
- Hydrogenperoxid 
- Naturlige planteekstrakter 
- Citronsyre, pereddikesyre, myresyre, mælkesyre, oxalsyre og eddikesyre 
- Alkohol 
- Salpetersyre (mælke- og mejeriudstyr) 
- Fosforsyre (mælke- og mejeriudstyr) 
- Formaldehyd 
- Produkter til rengøring og desinficering af yver og malkeudstyr 
- Natriumcarbonat 
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Bilag 4 
Liste over ikke-økologiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler 
Gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, der kan anvendes i særlige tilfælde. 

 

Betegnelse: 
(Produkter, der er sammensat 
af eller kun indeholder de 
nedenfor anførte stoffer) 

Beskrivelse, krav til 
sammensætning og 
brugsbetingelser: 

Skal føres ind i logbog  
for planteavl som: 

Fyldestgørende 
dokumentation af behov: 

Fast husdyrgødning Produkt fremstillet ved blanding 
af husdyrgødning og vegetabilsk 

materiale (strøelse) 
Ikke fra jordløst brug 

Gødning Intet krav, hvis alt ikke-
økologisk gødning tilsammen 

giver 70 kg. total-N eller mindre 
per ha. 

Tørret fast husdyrgødning, 
herunder tørret fjerkrægødning 

Ikke fra jordløst brug 
 

Gødning Intet krav, hvis alt ikke-
økologisk gødning tilsammen 
giver 70 kg. total-N eller mindre 
per ha. 

Kompost af husdyrgødning, 
herunder fjerkrægødning og 
komposteret fast husdyrgødning 

Ikke fra jordløst brug 
 

Gødning Intet krav, hvis alt ikke-
økologisk gødning tilsammen 
giver 70 kg. total-N eller mindre 
per ha. 

Flydende husdyrgødning 
(gylle, ajle m.m.) 

Anvendes efter kontrolleret 
gæring og/eller passende 
opblanding 
 
Ikke fra jordløst husdyrbrug 

Gødning Intet krav, hvis alt ikke-
økologisk gødning tilsammen 
giver 70 kg. total-N eller mindre 
per ha. 
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Betegnelse: 
(Produkter, der er sammensat 
af eller kun indeholder de 
nedenfor anførte stoffer) 

Beskrivelse, krav til 
sammensætning og 
brugsbetingelser: 

Skal føres ind i logbog  
for planteavl som: 

Fyldestgørende 
dokumentation af behov: 

Komposteret eller forgæret 
husholdningsaffald 

Produkt fremstillet af 
kildesorteret 
husholdningsaffald, der er 
blevet underkastet 
kompostering, eller der er sket 
en anaerob forgæring med 
henblik på produktion af biogas 
 
Kun vegetabilsk og animalsk 
husholdningsaffald 
 
Skal være produceret i et lukket 
og overvåget 
indsamlingssystem, som er 
godkendt i Danmark 

 
Maksimal koncentration i mg. 
per kg. tørstof: 
 cadmium: 0,7 
 kobber: 70 
 nikkel: 25 
 bly: 45 
 zink: 200 
 kviksølv: 0,4 
 chrom (i alt): 70 
 chrom (VI): 0  

(detektionsgrænse) 

Gødning Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Afgasset biomasse 
indeholdende animalske 
biprodukter, som er forgæret 
sammen med materiale af 
vegetabilsk eller animalsk 
oprindelse, som anført i dette 
bilag 

Animalske biprodukter 
(herunder biprodukter fra vilde 
dyr) af kategori 3 og mave- og 
tarmindhold af kategori 2 
(kategori 2 og 3 som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1069/2009) 
må ikke være fra jordløst 
husdyrbrug. 

Gødning Afgasset biomasse 
indeholdende animalske 
biprodukter, som er forgæret 
sammen med materiale af 
vegetabilsk eller animalsk 
oprindelse, som anført i dette 
bilag 

Tørv Må kun bruges i forbindelse 
med havebrug (gartnerier, 
blomster- og trædyrkning, 
planteskoler) 

 Angiv plantekultur 
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Betegnelse: 
(Produkter, der er sammensat 
af eller kun indeholder de 
nedenfor anførte stoffer) 

Beskrivelse, krav til 
sammensætning og 
brugsbetingelser: 

Skal føres ind i logbog  
for planteavl som: 

Fyldestgørende 
dokumentation af behov: 

Præparater baseret på 
mikroorganismer til 
jordforbedring 

Må ikke indeholde eller være 
fremstillet vha. GMO 

 Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Præparater baseret på 
mikroorganismer til aktivering 
af kompost 

Må ikke indeholde eller være 
fremstillet vha. GMO 

 Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Kompost fra svampedyrking Det oprindelige vækstmedium 
må kun være fremstillet af 
produkter fra denne liste 

 Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Ekskrementer fra orme  
(ormekompost) og insekter 

 Gødning Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Guano  Gødning Intet krav, hvis alt ikke-
økologisk gødning tilsammen 
giver 70 kg total-N eller mindre 
per ha. 

Komposteret eller forgæret 
blanding af vegetabilsk 
materiale 

Produkt fremstillet af blandinger 
af vegetabilsk materiale, der er 
blevet underkastet 
kompostering, eller der er sket 
en anaerob forgæring med 
henblik på produktion af biogas 

1. Hvis stoffet indeholder 
mere end 3 kg N/ton 

2. eller mere end 20 kg N/ton 
tørstof, selvom indholdet af 
N er mindre end 3 kg N per 
ton produkt, skal det føres 
ind som gødning. 

Rent have- og parkaffald 
betragtes som 
jordforbedringsmiddel uanset N-
indhold. 

Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 
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Betegnelse: 
(Produkter, der er sammensat 
af eller kun indeholder de 
nedenfor anførte stoffer) 

Beskrivelse, krav til 
sammensætning og 
brugsbetingelser: 

Skal føres ind i logbog  
for planteavl som: 

Fyldestgørende 
dokumentation af behov: 

Følgende produkter eller 
biprodukter af animalsk 
oprindelse: 
 blodmel 
 hovmel 
 hornmel 
 benmel eller aflimet benmel 
 fiskemel 
 kødmel 
 fjermel 
 uld 
 stykker af skind 
 hår, børster, m.m. 
 mælkeprodukter 
 pels 

 hydrolyserede proteiner 

Må kun anvendes i henhold til 
gældende, generelle regler om 
gødskning med animalske 
biprodukter. 
 
 
 
 
 
 
 
Særligt for stykker af skind 
maksimal koncentration af 
chrom (VI) i mg. per kg tørstof: 
ikke påviselig 

 
 
Særligt for hydrolyserede  
proteiner: må ikke anvendes på 
spiselige dele af planten 
 

Gødning Intet krav, hvis alt ikke-
økologisk gødning tilsammen 
giver 70 kg total-N eller mindre 
per ha. 

Produkter eller biprodukter af 
vegetabilsk oprindelse til 
gødskning 
(mel af oliekager/-skrå, 
kakaoskaller, maltspirer, m.m.) 

 Gødning Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Alger og algeprodukter Skal være fremkommet direkte 
ved: 
 fysisk behandling, herunder 

tørring, frysning og 
formaling  

 ekstraktion med vand eller 
syre og/eller basiske 
vandige opløsninger, eller  

 gæring 

Gødning Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Savsmuld og træflis Kun fra træ, der ikke er kemisk 
behandlet efter fældning 

 Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Komposteret bark Kun fra træ, der ikke er kemisk 
behandlet efter fældning 

 Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 
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Betegnelse: 
(Produkter, der er sammensat 
af eller kun indeholder de 
nedenfor anførte stoffer) 

Beskrivelse, krav til 
sammensætning og 
brugsbetingelser: 

Skal føres ind i logbog  
for planteavl som: 

Fyldestgørende 
dokumentation af behov: 

Træaske Kun fra træ, der ikke er kemisk 
behandlet efter fældning 
 
Asken skal til enhver tid 
overholde de af Miljøministeriet 
fastsatte grænse- og 
afskæringsværdier 
 
Asken skal også overholde de 
gældende regler fra Skov og 
Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen 

Gødning Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Blødt råfosfat Produktet skal være som 
defineret i gældende regler om 
gødning. Du kan få mere 
information om dette hos 
NaturErhvervstyrelsen. 
 
Cadmiumindhold på højst 90 
mg/kg P2O5 

Gødning Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Aluminiumcalciumfosfat Må kun bruges på basisk jord 
(pH>7,5) 
 
Produktet skal være som 
defineret i gældende regler om 
gødning. Du kan få mere 
information om dette hos 
NaturErhvervstyrelsen. 
 
Cadmiumindhold på højst 90 
mg/kg P2O5 

Gødning Jordbundsanalyse: Fosfortal 
under 3, som der må gødes op 
til på den enkelte mark 

Jernværksslagger 
(thomasfosfat) 

Produktet skal være som 
defineret i gældende regler om 
gødning. Du kan få mere 
information om dette hos 
NaturErhvervstyrelsen. 

Gødning Jordbundsanalyse: Fosfortal 
under 3, som der må gødes op 
til på den enkelte mark 

Kaliumråsalt 
(kainit, sylvinit, m.m.) 

Produktet skal være som 
defineret i gældende regler om 
gødning. Du kan få mere 
information om dette hos 
NaturErhvervstyrelsen. 

Gødning Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 
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Betegnelse: 
(Produkter, der er sammensat 
af eller kun indeholder de 
nedenfor anførte stoffer) 

Beskrivelse, krav til 
sammensætning og 
brugsbetingelser: 

Skal føres ind i logbog  
for planteavl som: 

Fyldestgørende 
dokumentation af behov: 

Kaliumsulfat, der muligvis 
indeholder magnesiumsalt 

Produkt, der er fremstillet af 
kaliumråsalt ved en fysisk 
udvindingsproces, og som 
muligvis også indeholder 
magnesiumsalte 

Gødning Jordbundsanalyse: Kalital under 
8, som der må gødes op til på 
den enkelte mark 

Vinasse og vinasseekstrakt Vinasse fra salmiakproduktion 
må ikke bruges 

Gødning Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Calciumcarbonat 
(kridt, mergel, pulveriseret 
kalksten, algekalk, forfatholdigt 
kridt) 

Kun naturligt forekommende  Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Calciumcarbonat og 
magnesiumcarbonat 
(fx dolomitkalk og pulveriseret 
magnesiumholdigt kalksten) 

Kun naturligt forekommende  Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Magnesiumsulfat 

(kiserit) 

Kun naturligt forekommende Gødning Jordbundsanalyse: 

Magnesiumtal under 6, som der 
må gødes op til på den enkelte 
mark 

Calciumkloridopløsning Kun til behandling af blade på 
æbletræer efter påvist 
calciummangel 

Gødning 1. Planteanalyse, der viser 
lave calciumværdier, eller 

2. Konsulenterklæring hvor 
forhold såsom erfaring af 
tidligere problemer, lav 
bæring eller følsomme 
sorter fremgår 

Calciumsulfat  
(gips) 

Produktet skal være som 
defineret i gældende regler om 
gødning. Du kan få mere 
information om dette hos 
NaturErhvervstyrelsen. 
Kun naturligt forekommende 

Gødning Konsulenterklæring 

Kalkslam fra sukkerfabrikker  Gødning Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Kalkslam fra 
vakuumsaltproduktion 

Biprodukt fra 
vakuumsaltproduktionen fra 
saltlage, der udvindes i bjerge 

 Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 
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Betegnelse: 
(Produkter, der er sammensat 
af eller kun indeholder de 
nedenfor anførte stoffer) 

Beskrivelse, krav til 
sammensætning og 
brugsbetingelser: 

Skal føres ind i logbog  
for planteavl som: 

Fyldestgørende 
dokumentation af behov: 

Frit svovl Produktet skal være som 
defineret i gældende regler om 
gødning. Du kan få mere 
information om dette hos 
NaturErhvervstyrelsen. 

Gødning Konsulenterklæring 

Mikronæringsstoffer  
(bor, kobolt, kobber, jern,  
mangan, molybdæn og zink) 

Produktet skal være som 
defineret i gældende regler om 
gødning. Du kan få mere 
information om dette hos 
NaturErhvervstyrelsen. 

Gødning Konsulenterklæring, der som 
udgangspunkt er vedlagt lave 
analyseværdier fra jordbund 
eller planter. Det skal beskrives 
i konsulenterklæringen, hvis 
analyse ikke er relevant. 

Særligt for solubor Produktet skal være som 
defineret i gældende regler om 
gødning. Du kan få mere 
information om dette hos 
NaturErhvervstyrelsen. 

Gødning Som udgangspunkt kun til 
følsomme afgrøder, fx 
korsblomstrede planter eller 
rodfrugter: Konsulenterklæring 
og jordbundsanalysetal på 4 

eller derunder. Maksimalt 
anerkendt behov: 3 x 3 kg per 
ha. 

Særligt for mangansulfat Produktet skal være som 
defineret i gældende regler om 
gødning. Du kan få mere 
information om dette hos 
NaturErhvervstyrelsen. 

Gødning Konsulenterklæring evt. vedlagt 
resultat af fluorescensmåling 
eller planteanalyse. Maksimalt 
anerkendt behov: 5 kg per ha. 

Natrium klorid Kun stensalt Gødning Konsulenterklæring vedlagt lave 
analyseværdier 

Stenmel, ler (herunder perlit, 
vermiculit, m.m.) 

  Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Leornadit (rå organisk aflejring 
rig på humussyrer) 

Produktet skal være 
fremkommet som biprodukt ved 
minedrift  

 Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

Chitin (polysaccharid udvundet 
af skal fra krebsdyr) 

Produktet skal komme fra 
bæredygtigt fiskeri, som 
defineret i artikel 3, litra e), i 
Rådets forordning (EF) 

nr. 2371/2002, eller fra 

økologisk akvakultur 

 Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 



VEJLEDNING OM ØKOLOGI TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER MV./JULI 2016 

 

75 

Betegnelse: 
(Produkter, der er sammensat 
af eller kun indeholder de 
nedenfor anførte stoffer) 

Beskrivelse, krav til 
sammensætning og 
brugsbetingelser: 

Skal føres ind i logbog  
for planteavl som: 

Fyldestgørende 
dokumentation af behov: 

Organisk rig aflejring fra 
ferskvandsområder dannet ved 
udelukkelse af ilt (fx sapropel) 

Kun organiske sedimenter, der 
er biprodukter af 
ferskvandsforvaltning eller 
udvundet af tidligere 
ferskvandsområder. 
 
Hvor det finder anvendelse, skal 
udvinding ske på en måde, der 
medfører minimal påvirkning af 
vandmiljøet. 
 
Kun sedimenter, som hidrører 
fra kilder fri for kontaminering 
med pesticider, persistente 
organiske miljøgifte og 

benzinlignende stoffer. 
 
Maksimal koncentration i mg 
per kg tørstof: 
cadmium: 0,7, kobber: 70, 
nikkel: 25, bly: 45, zink: 200, 
kviksølv: 0,4, chrom (i alt): 70, 
chrom (VI): ikke påviselig 

 Notér, hvorfor produktet er 
nødvendigt på din bedrift 

 
Retningslinjer for dokumentation af gødningsbehov: 
 
Jordbundsanalyser 
Vi accepterer jordbundsanalyser som dokumentation af gødningsbehov, hvis de er 
fra den aktuelle vækstsæson, og viser et lavt indhold af næringsstoffer. Vi 
anerkender behov for at gøde til vejledende middelværdi. 
 
Bladanalyser 
Vi accepterer bladanalyser som dokumentation af gødningsbehov, hvis de er fra 
den aktuelle vækstsæson, og viser et lavt indhold af næringsstoffer. 
 
For frugttræer kan analyseattesten også være fra efteråret før. Analysebeviset bør 
vedlægges en økologi-konsulenterklæring om den specifikke afgrødes behov. Vi 
anerkender behov for at gøde til middelværdi for den aktuelle afgrøde. 

Konsulenterklæring 
For nogle næringsstoffer anerkender vi, at behovet for gødskning er 
dokumenteret, hvis en økologikonsulent har attesteret dette i kombination med en 
analyseattest, der viser lave næringsværdier. 
 
En konsulenterklæring kan også bruges ved næringsstof-ubalancer, som ikke med 
sikkerhed kan afsløres ved en bladanalyse eller en jordbundsanalyse, som fx 
mangel på calcium. Den kan ligeledes bruges ved akut mangel, som tydeligt ses af 
afgrødens misvækst, og som åbenlyst truer høsten. 
 
Du kan finde en blanket til konsulenterklæring på NaturErhvervstyrelsens 
hjemmeside. 
 
Særlige behov 
Hvis der er et særligt behov for afgrøden, så husk at gøre opmærksom på det. 
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Bilag 5  
Aktivstoffer, der i særlige tilfælde kan bruges som  
plantebeskyttelsesmidler på økologiske marker,  

herunder marker, hvor omlægningen er begyndt 
 

Produkterne kan bruges, hvor det er vurderet, at der er fare for afgrøden.  

 

Det er altid en forudsætning for brugen af plantebeskyttelsesmidler, at de er godkendt af 

Miljøstyrelsen til den relevante afgrøde og anvendelse. I bilag 2 er kun opremset de pro-

dukter, som ved seneste revision af vejledningen, er godkendt af Miljøstyrelsen. Miljøsty-

relsen kan oplyse mere om proceduren for godkendelser af plantebeskyttelsesmidler. 

 
1. Stoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse 

 
Navn 

Beskrivelse, krav til  
sammensætning og brugsbetingelser 

Azadirachtin ekstrakt udvundet fra Azadirachta indica 
(Neem træ) 

 

Basis stoffer Kun de basis opløsninger der er beskrevet i artikel 
23(1) i forordningen (EU) nr. 1107/2009 og er dækket 
af definitionen Fødevare i artikel 2 i forordningen (EU) 
nr. 178/2002 der har vegetabilsk eller animalske op-
rindelse.  

Bivoks 
 

Som fysisk barriere til beskyttelse af sår på træer 

Hydrolyseret proteiner undtagen gelatine  

Laminarin Til stimulering af planters egne forsvarsmekanismer. 
Tang skal enten være dyrket økologisk i overensstem-
melse med artikel 6d eller høstet på en bæredygtig 
måde i overensstemmelse med artikel 6c 

Feromoner Lokkemiddel; forstyrrelse af seksuel adfærd; kun i 
fælder og dispensere 

Planteolier  
(fx olie af mynte eller raps) 

Er tilladt dog ikke som herbicid. 

Pyrethriner udvundet af  
Chrysanthemum cinerariaefolium 

Insekticid uden piperonylbutoxid 

Pyrethroids (kun deltamethrin eller lambdcyhalothrin) Kun i fælder med specifikke lokkemidler; kun mod 
Bactrocera oleae og Ceratitis capitata Wied 

Quassia ekstrakt fra Quassia amara Kun som insekticid, afskrækningsmiddel 

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske  
(fårefedt) Afskrækkende middel 

Kun på ikke-spiselige dele af afgrøder, og hvor afgrø-
den ikke indtages af får eller geder  

Aktivstoffer som anført i bilaget til gennemførelsesfor-
ordning (EU) nr. 540/2011 (nr. 249) 

 
2. Mikroorganismer og stoffer der produceres af disse, der bruges til biologisk bekæmpelse af 
skadegørere og sygdomme 

 
Navn 

Beskrivelse, krav til  
sammensætning og brugsbetingelser  

Mikroorganismer  
(bakterier, virus og svampe):  
- Adoxophyes orana Granulovirus 
- Ampelomyces quiscalis 
- Aureobasidium pullulans DSM 14940 og DSM 

14941 
- Bacillus subtilis QST 173 
- Bacillus thuringiensis spp. Azawai  
- Bacillus thuringiensis ssp. Israelensis AM 65-52 
- Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki ABTS 351 

Aktivstoffer som anført i bilaget til gennemførelsesfor-
ordning (EU) nr. 540/2011 og ikke af GMO-oprindelse. 
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 
540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Euro-
pa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte 
aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1). 
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- Beauveria bassiana ATCC 74040 
- Coniothyrium minitans CON/M/91-08 
- Cydia pomonella Grandulosvirus 
- Gliocladium catenulatum J1446 
- Lecanicillium muscarium Ve6 
- Metarhizium anisopliae var. anisopliae F52 
- Phlebiopsis gigantean 1835 
- Pseudomonas chlororaphis MA 342 
- Streptomyces K61 
- Trichoderma harzianum Rifai T22 

 

Spinosad  Insekticid 
 
Kun hvis der træffes foranstaltninger til begrænsning 
af risikoen for vigtige parasitoider og risikoen for ud-
vikling af resistens. 

 
3. Andre stoffer end dem nævnt i Sektion 1 og 2  

 
Navn 

Beskrivelse, krav til  
sammensætning og brugsbetingelser  

Aluminium silicate (Kaolin) 
 

 

Calcium hydroxid 
 

Når det bruges som fungicid, kun til frugttræer, herun-
der planteskoler, for at styre Nectria galligena. 

Kuldioxid  

Kobber forbindelser i form af kopper hydroxid,  
kobberoxychlorid, kobberoxid, Bordeaux blanding,  
og tribasisk kobbersulfat 

Fungicid 

Højst 6 kg kobber pr. ha pr. år 

For flerårige afgrøder kan medlemsstaterne som en 
undtagelse fra ovenstående bestemmelse beslutte, at 
grænsen på 6 kg kobber kan overskrides i et givet år, 
forudsat at den gennemsnitlige mængde, der faktisk er 
anvendt i en femårig periode bestående af det pågæl-
dende år og de fire foregående år, ikke overskrider 6 
kg. 

Ethylen Middel til eftermodning af bananer, kiwifrugter og 
kakifrugter; eftermodning af citrusfrugt kun som led i 
en strategi til forebyggelse af skader på citrusfrugt 
forårsaget af bananfluer; Blomsterinduktion af ananas; 
hindring af spiring i kartofler og løg 

Fedtsyre Er tilladt dog ikke som herbicid. 

Jernphosphat (jern (III) orthophosphat) Mod snegle (Molluskicid) 

Kieselgur (sedimentær)  

Svovlkalk (Calciumpolysulpfid)  

Paraffinolie Insekticid, acaricid (midemiddel) 

Kaliumhydrogenkarbonat  
(også kaldet kaliumbicarbonat) 

Fungicid 

Kvartssand Afskrækkende middel 

Svovl Fungicid, acaricid (midemiddel) 
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Bilag 6 
Liste over blanketter, som findes på 
NaturErhvervstyrelsens hjemmeside 
NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet en række standardblanketter, som I kan bruge. 

 

Blanketter for virksomheder: 

 Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og 

eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion. 

 Ansøgning om autorisation som økologisk foderstofvirksomhed.  

 Anmeldelsesskema til Den økologiske Frødatabase. 

 Erklæring forud for anmeldelse i Den økologiske Frødatabase. 

 Kontrolattest/importcertifikat til import af økologiske produkter fra lande uden for 

EU (tredjeland) 

 

Øvrige blanketter vedr. økologisk produktion: 

 Anmeldelse af udlejning/bortforpagtning af bygning. 

 Anmeldelse af leje/tilforpagtning af bygning. 

 Anmeldelse af tørring og rensning på en ikke-økologisk bedrift eller virksomhed. 

 Erklæring om adskillelse under rensning/tørring på ikke-økologisk bedrift eller virk-

somhed. 

 Ansøgning om økologisk status for indsamlede vilde planter eller plantedele. 

 Sælgers erklæring om GMO-frihed 
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Bilag 7 
Eksempel på rapport til JAS certificerede importør 
 

To JAS certified importer 

 

 

Invoice No.  : ABCD-123 

 

Commodity Name Lot Number 

Organic Products JAS Logos 

Quantity Weight 
Number of 
Attaching 

Date of Attaching 

Strawberry plants Abc-123 1.000 500 kg 1000 April 1. 2013 

Red Cabbage Abc-456 500 1.250 kg 500 April 2. 2013 

Havanna Chili Def-137 10 8 kg 10 May 3. 2013 

 

 

  

Date 

 

    

 

Signature of the person in charge of attaching JAS logos 
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