
Økologi
 Kort og klart om kontrol

Lovgrundlaget
Vi kontrollerer din økologiske 
bedrift med baggrund i reglerne 
om økologisk jordbrugsproduk-
tion. Det er:

 x Økologiforordningen, Rådets 
forordning (EF) nr. 834/2007 
af 28. juni 2007.

 x Kommissionens forordning 
(EF) nr. 889 af 5. september 
2008.

 x Økologiloven, lov nr. 416 af  
3. maj 2011.

 x Økologibekendtgørelsen,  
bekendtgørelse nr. 716 af  
27. juni 2012.

 x Frødatabasebekendtgørelsen, 
bekendtgørelse nr. 1089 af 
12. december 2003, med se-
nere ændringer.

 x Bekendtgørelse nr. 1112 af  
21. november 2008 om pro-
duktion og markedsføring af 
økologiske levekyllinger, med  
senere ændringer.

 x Bekendtgørelse nr. 1053 af  
6. september 2010 om anven-
delse af økologikontrolmær-
ket (Ø-mærket) på økologiske 
jordbrugsprodukter, der skal 
anvendes til nonfood.

 x Bekendtgørelse nr. 488 af 8. 
maj 2014 om produktion af 
økologiske formeringsdyr til 
høns og deres centralopdræt.

Få mere at vide
Læs mere om NaturErhvervstyrelsens 
kontroller på vores hjemmeside: 
www.naturerhverv.dk 

Tilmeld dig og modtag nyt om økologi:
www.naturerhverv.dk/abonner

Har du spørgsmål til økologikontrol-
len, kan du kontakte den lokalafde-
ling, som har udført kontrollen. 

Du kan også sende generelle spørgs-
mål om kontrol eller økologi på mail:  
jordbrugskontrol@naturerhverv.dk
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De lokale enheders  
åbningstider:
Mandag - fredag 8.00 - 15.00
 
Herning
Lollandsvej 4 
7400 Herning 
Telefon: 72 41 47 91 
herning@naturerhverv.dk

Kolding
Eltangvej 230, 1. sal.
6000 Kolding 
Telefon: 75 36 03 99 
kolding@naturerhverv.dk
 
Odense
Agerhatten 5F
5220 Odense SØ 
Telefon: 72 41 47 97 
odense@naturerhverv.dk

Randers
Haraldsvej 60, 2. L32
8960 Randers SØ 
Telefon: 98 19 30 55 
randers@naturerhverv.dk 

Ringsted
Frejasvej 1
4100 Ringsted 
Telefon: 46 56 27 00 
ringsted@naturerhverv.dk
   
Tønder
Pioner Allé 9 
6270 Tønder 
Telefon: 33 95 80 00

NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30 
1780 København V 
Telefon: 33 95 80 00 
mail@naturerhverv.dk

Hovedadressens  
åbningstider:
Mandag - torsdag 9.00 - 16.00 
Fredag 9.00 - 15.00



NaturErhvervstyrelsen  
har i 25 år autoriseret til  
og kontrolleret økologi.

Alle økologer kontrolleres 
mindst én gang årligt.

Folderen fortæller, hvorfor 
NaturErhvervstyrelsen kom-
mer på kontrol på din bedrift 
– og hvilke rettigheder og 
pligter du har i den forbin-
delse. På bagsiden kan du 
se, hvem du skal kontakte, 
hvis du har spørgsmål.

Hvorfor kommer  
NaturErhvervstyrelsen?
Vi kommer for at kontrollere, 
om du overholder de økologi-
ske produktionsregler på din 

bedrift. Reglerne for økolo-
gikontrollen er fastlagt i EU´s 
økologiforordninger. Alle øko-
loger skal kontrolleres mindst 
én gang årligt. Kontrollen er 
med til at garantere forbruge-
re og andre aftagere af økolo-
giske produkter, at produkter-
ne er økologiske.

Besked om kontrollen
Vi aftaler normalt kontrollen 
med dig på forhånd. Men det 
sker, at vi kommer uanmeldt på 
din bedrift.

Sådan foregår  
kontrollen
Inden en aftalt kontrol får du 
besked om, hvilke papirer der 
skal være tilgængelige ved 
kontrollen. Vores kontrollør vil 
normalt indlede kontrollen med 
at legitimere sig og oplyse, hvor 
lang tid kontrollen forventes at 
vare. Kontrolløren vil herefter 
gennemgå bilag, fakturaer og 
andre relevante papirer. Kon-
trolløren vil også besigtige mar-
ker samt kontrollere dyr og byg-
ninger.

Kontrolløren har uden retsken-
delse adgang til dine drifts-
bygninger, arealer og bolig. 
Kontrolløren kan også tage fo-
tografier i det omfang, det er 
nødvendigt. I forbindelse med 
kontrollen udfylder kontrolløren 
en kontrolrapport, som du ef-
terfølgende vil få udleveret.

Hvordan hjælper
du ved kontrollen?
Du har pligt til at hjælpe kon-
trolløren under kontrollen, f.eks. 
ved at finde de ønskede papi-

Kontrolløren kan ved mindre 
overtrædelser på nogle områ-
der give en opfordring på ste-
det til at overholde reglerne.

I andre tilfælde kan vi indskær-
pe, at reglerne skal overholdes.

Alvorligere overtrædelser og 
gentagelsestilfælde kan med-
føre påbud, bøde eller politi-
anmeldelse. Desuden kan vi 
nedlægge forbud mod, at dyr, 
produkter fra dyr eller afgrøder 
sælges som økologiske. Vi kan 
også stille krav om ny omlæg-
ning af marker og dyr. Endelig 
kan NaturErhvervstyrelsen til-
bagekalde din autorisation til at 
producere og sælge økologiske 
produkter.

Andre kontroller
Hvis det er muligt, kontrollerer 
vi flere ordninger, f.eks. økolo-
gitilskud, ved samme kontrol.  
Det sker for, at du ikke skal 
have flere besøg inden for kort 
tid. Vi håber på denne måde at 
bruge din tid bedst muligt.

rer og vise de marker, bygnin-
ger, stalde mv., som kontrollø-
ren ønsker at se. Hvis du ikke 
selv kan være til stede, kan du 
lade dig repræsentere af en 
stedfortræder. Stedfortræderen 
skal have fuld adgang og kend-
skab til regnskaber og bedrif-
ten i øvrigt.

Alt i orden
Hvis kontrolløren ikke har noget 
at bemærke i forbindelse med 
kontrollen, vil han oplyse dig 
om det. Du vil derefter få ud-
leveret en kontrolrapport uden 
bemærkninger.

Overtrædelser
Hvis økologireglerne er over-
trådt, vil det fremgå af kontrol-
rapporten på hvilke områder, 
der er fundet overtrædelser.

Herefter får du en frist på nor-
malt 14 dage til skriftligt at give 
bemærkninger til kontrolrap-
porten. Efter svarfristens ud-
løb vil vi færdigbehandle kon-
trolsagen.

Kontrol af økologi


