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1.  Oplysninger om ansøger 
  

CVR-nr. DK -                  P.nr.                      

  
  

        Cpr-nr.             -          

  
Navn 

      
Selskabsform/driftsfællesskab 

      

Adresse 

       

Lokalt stednavn 

       
Postnr. 

     
By 

      

Telefonnr. (privat) 

       
Telefonnr. (mobil) 

       
E-mail 

      

Har du tidligere været autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion?  ja, aut. nr.:        nej 

 
2.  Oplysninger om bedriften (Dette skal du kun udfylde, hvis adressen er forskellig fra ovenstående) 

Jordbrugsbedriftens adresse 

      

Postnr. 

     
By 

      
Telefonnr. (privat) 

      

Kontaktperson 

      
Telefonnr. (mobil) 

      

 
3.  Oplysninger om andre produktionsenheder 

Omhandler denne ansøgning samtidig drift af en økologisk og en ikke-økologisk enhed?  ja  nej 

 

Du skal vedlægge en redegørelse for, hvilke produktioner, bygninger og arealer, der hører til henholdsvis den  
økologiske enhed og den ikke-økologiske enhed, samt hvordan den fysiske og regnskabsmæssige adskillelse sikres 
mellem enhederne. Se afsnit 4 ”Samtidig drift af en økologisk og en ikke-økologisk produktionsenhed” i Vejledning 
om økologisk jordbrugsproduktion. Vejledningen bliver løbende opdateret, seneste udgave kan du finde på 
Landbrugsstyrelsens hjemmeside (www.lbst.dk). 

 

Landbrugsstyrelsen 
Jordbrugskontrol 
Team Økologiadministration 
Augustenborg Slot 3 
6440 Augustenborg 

Tlf.:  33 95 80 00 
E-mail: jordbrugskontrol@lbst.dk 
CVR-nr.: DK-20814616 

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion 
(Du skal være opmærksom på, at din ansøgning om autorisation ikke er en ansøgning om tilskud) 
  
 Udfyldes af Landbrugsstyrelsen Aut.nr.:  

Du kan sende ansøgningen til Landbrugsstyrelsen hele året 
Læs venligst vedlagte vejledning, før du udfylder ansøgningsskemaet 
(Du må gerne indsende ansøgningen pr. e-mail som indskannet dokument forsynet med alle underskrifter) 

http://www.lbst.dk/
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5.  Forarbejdning af produkter 

Foregår der forarbejdning af egne eller andres produkter på bedriften?  ja  nej 

 

Hvis ja, beskriv hvilken type forarbejdning, der er tale om: 

      

 
  

 
 
 
 
4.  Oplysninger om andre produktionsenheder i andre CVR-numre eller CPR-nummer 
 
Ejer du andre konventionelle eller økologiske jordbrugsbedrifter (personligt ejet eller 
delvist ejet i selskabsform)? 
 
 
 

 

 ja  nej 

 
Hvis ja, beder vi dig anføre alle de bedrifter, som er ejet personligt og/eller delvist ejet i selskabsform. Indtegn 
desuden gerne enhedens beliggenhed på bygningsskitsen eller på markkortet. 
 

CVR/CPR-nr. Type af bedrift 
Er bedriften 
økologisk? 

(Hvis ja, sæt X) 
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6.  Bedriftens omlægningsplan 
 
6.1.  Sædskifteprincip 
 

Der planlægges et sædskifte, som angivet her: 

      

 

Jordløse bedrifter 

Vedlæg kopi af samarbejdsaftaler om foderproduktion, dyrenes  

adgang til græsningsarealer og om overførsel af husdyrgødning. 

Du skal være opmærksom på, at hvis din samarbejdsaftale ophører, er det en væsentlig ændring, som du har pligt til 

straks at oplyse Landbrugsstyrelsen om. 
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 6.2.  Omlægningsplan og markplan 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Marknr. 
 
 
 
 

(Maks. 6 tegn) 

Markbloknr. Markstørrelse  
 
 
 
(Angiv i ha med  
2 decimaler) 

Ikke-økologisk 
mark 

 
 
 

(Sæt x) 

Omlægningstidspunkt  
 

 
 
 

(Angiv som dag/måned-år) 

Forfrugt 
(Afgrøde  

forrige år) 
 

(Benyt koder,  
se vejledning) 

Afgrøde i år 
 
 

 
(Benyt koder,  
se vejledning) 

Græsningsret 
 
 

 
(Skriv L (lejet),  
U (udlejet)) 

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

           -   0,00     /    -                

 Ha i alt:  0,00 (Hvis du udfylder skemaet elektronisk, så højreklik på ”Ha i alt”-feltet og klik på ”Opdater felt” for at få en automatisk sum) 
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 6.3.  Omlægningsplan - husdyrhold 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Husdyrkode 
 
 
 

(Benyt koder,  
se vejledning) 

Husdyrtype 
 
 
 

 
(Skal udfyldes) 

Husdyrhold 
til eget  
forbrug 

 
 

(Sæt x) 

Heste-
ordningen 
 

 
 

(Sæt x) 

Omlægningstidspunkt 
 
 
 
 

(Angiv som dag/måned-år) 

Antal dyr i 
år i gsn. 

 
 
 

(Forventet) 

Afhorning 
af kalve1 
 
 

 
(Sæt x) 

CHR-nr. 
for hver 
husdyrtype 

 
 

(6 cifre) 

Besætnings-
nr. for hver 
husdyrtype 
 
 

(6 cifre) 

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         

                /    -                         
 

                                                 
1 Sæt kryds, hvis du vil anmelde afhorning af kalve i år. 
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6.4.  Samtidig omlægning 
 

 Sæt kryds, hvis bedriften skal omlægges efter reglerne om 24 måneders samtidig omlægning. 
 
 Det er en forudsætning, at foderproduktionsarealer, græsarealer og besætningen omlægges fra dag 1. Reglerne 

er uddybet i afsnit 21.5 ”Samtidig omlægning” i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. 
 

Dag, måned og år, hvor foderproduktionsarealerne og 
besætningen begynder omlægning (angiv som dag/måned-år) 
 

   /    -       

 

 

7.  Forurenet jord 
 

Hvis der er arealer med forurenet jord, skal du oplyse nærmere om det her. 
Forurenet jord kan enten være: 

 
      Jord, hvor der er anvendt ulovlige eller langsomt nedbrydelige plantebeskyttelsesmidler 
 
      Jord, hvor der er deponeret affald 
 
      Jord, hvor der er dyrket genmodificerede afgrøder 
 

 
8.  Kort og skitser  
 

Markkort 
Du skal vedlægge markkort over egne og tilforpagtede arealer. Du kan benytte kopi af det markkort, der er brugt i 
forbindelse med seneste indberetning af Fællesskemaet i Tast selv. 
 
Selvom du ikke tidligere har indberettet i Fælleskemaet, kan du få markkort hos Landbrugsstyrelsen. 
 
Stalde og opbevaringssteder 
I ansøgningen skal du vedlægge skitse over stalde og opbevaringssteder for gødning, foder og høstede afgrøder. 
 
Forarbejdning af produkter 
Hvis du forarbejder egne eller andres produkter på bedriften, skal du vedlægge en skitse over forarbejdningsloka-
lerne. 
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9.  Strafbare forhold 
 

Oplys, om du inden for de seneste 5 år er fundet skyldig i overtrædelse af en eller 
flere af følgende love med tilhørende bekendtgørelser: 
 

 dyreværnsloven, lov om hold af dyr, lov om dyrlæger,  

 lov om afgift af bekæmpelsesmidler,  

 lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække eller  

 lov om foderstoffer 

 

 

 

 ja  nej 

 

Hvis du sætter kryds i ja, beder vi dig oplyse hvilke overtrædelser, der er tale om. Vedlæg gerne relevant 

dokumentation. 

 
      

Er du leder af den daglige drift? 

 ja  nej 

Hvis nej, skal driftslederen  
udfylde og underskrive felt 10. 

SKAL DATERES OG UNDERSKRIVES  

    /    -              

 Dato  Underskrift  

Afgiver du urigtige oplysninger, kan du blive straffet efter straffelovens § 163 
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10.  Leder af den daglige drift 

Navn 

      

Adresse 

      

Lokalt stednavn 

      

Postnr. 

      
By 

      

Telefonnr. (privat) 

      
Telefonnr. (mobil) 

      
E-mail 

      

Har du tidligere været autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion?  ja  nej 

Oplys, om du inden for de seneste 5 år er fundet skyldig i overtrædelse af en eller 
flere af følgende love med tilhørende bekendtgørelser:  

 dyreværnsloven, lov om hold af dyr, lov om dyrlæger,  

 lov om afgift af bekæmpelsesmidler,  

 lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække eller  

 lov om foderstoffer 
 

Hvis du sætter kryds i ja, beder vi dig oplyse hvilke overtrædelser, der er tale om. 

Vedlæg gerne relevant dokumentation. 

 
 

 ja  nej 

SKAL DATERES OG UNDERSKRIVES  

    /    -              

 Dato  Underskrift  

Afgiver du urigtige oplysninger, kan du blive straffet efter straffelovens § 163 
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11.  Underskrift – erklæring 
 

Undertegnede, der er ansvarlig for ovennævnte jord-
brugsbedrift og for oplysningerne i denne ansøgning, er 
indforstået med at overholde de til enhver tid gældende 
bestemmelser og regler i økologiloven, lovbekendtgø-
relse nr. 21 af 4. januar 2017 med tilhørende 
bekendtgørelser, samt 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 (med senere ændringer) og 
tilhørende gennemførelsesforordninger. 
 
Undertegnede er bekendt med, at overtrædelse af reg-
lerne kan medføre, at henvisninger til den økologiske 
produktionsmetode straks skal fjernes fra mine produk-
ter, og at jeg skriftligt skal informere eventuelle købere 
af produkterne herom. Jeg er videre bekendt med, at 
Landbrugsstyrelsen kan tilbagekalde min autorisation 
og eventuelt udstede en administrativ bøde eller indgive 
politianmeldelse med påstand om bødestraf, hvis jeg 
ikke overholder vilkårene for autorisationen.  

  

Undertegnede erklærer, at jeg ved mistanke om, at et 
produkt, som jeg har produceret eller indkøbt, ikke er 
produceret i overensstemmelse med ovennævnte reg-
ler, straks vil sørge for, at disse produkter ikke sælges 
som økologiske, samt at Landbrugsstyrelsen straks 
bliver informeret.  
 
Undertegnede erklærer på egne og eventuelle under-
leverandørers vegne, at vi i tilfælde af, at vi kontrolleres 
af forskellige kontrolorganer eller -myndigheder, indvil-
ger i, at de frit kan udveksle oplysninger om de aktivite-
ter, som er underlagt deres kontrol. 
 
Væsentlige driftsændringer, herunder nye produktions-
grene, producentskifte, ophør - herunder lukning af 
CVR-nummer m.m., skal du straks meddele skriftligt til 
Landbrugsstyrelsen. 
 
Du skal være opmærksom på, at manglende 
meddelelse af væsentlige ændringer kan få betydning 
for din autorisation. 
 
Undertegnede er bekendt med formålet med indsamlin-
gen af oplysninger og reglerne i lov om behandling af 
personoplysninger. 

SKAL DATERES OG UNDERSKRIVES   

     
    /    -              

    /    -              

    /    -              

    /    -              

    /    -              

 Dato  Ejer/driftsansvarlig  

     
Afgiver du urigtige oplysninger, kan du blive straffet efter straffelovens § 163. 
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12.  Konsulentens underskrift 
 

 
Som økologikonsulent, godkendt af SEGES, Økologi, attesterer jeg hermed omlægningsplanen for hele jordbrugs-
bedriften, herunder tilforpagtede arealer og planen for omlægning af husdyrproduktionen, jf. rubrik 6 i dette skema. 

SKAL DATERES OG UNDERSKRIVES 

     
    /    -              

 Dato  Konsulentens underskrift  

   
Stempel 

   
 


