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JORDBRUGSKONTROL, TEAM ØKOLOGIADMINISTRATION 

Indberetning af nye arealer 

Anmeldelsen sendes til Landbrugsstyrelsen,  
Team Økologiadministration på e-mail 
jordbrugskontrol@lbst.dk 
 
eller med post til 
 
Landbrugsstyrelsen 
Jordbrugskontrol 
Team Økologiadministration 
Augustenborg Slot 3 
6440 Augustenborg 

 Læs mere om udfyldelse af skemaet på side 2. 

 Læs mere i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 
afsnit 3.2.1.1 
 
 

 
 
 
 
 

 
Navn: 

     
Aut.nr.: 

      

Vej/Gade: 

      
Tlf.nr.: 

      

Postnr. og By: 

      
Mobiltlf.nr.: 

      

E-mail:  
      

CVR-nr., P-nr./CPR-nr.: 

      

Markkort vedhæftet:                               ☐ 

eller tilgængeligt på IMK kladde navn:         

 
Marknr. Markbloknr. Areal i ha  

(2 decimaler) 

Afgrødekode 

indeværende 

år 

Afgrøde 

sidste år 

(kan udfyldes) 

Tidspunkt for 

overtagelsen 

Tidspunkt for 

omlægningens 

påbegyndelse 

Dag Måned År Dag Måned År 

            -                                                             

            -                                                             

            -                                                             

            -                                                             

            -                                                             

            -                                                             

            -                                                             

            -                                                             

            -                                                             

            -                                                             

 

Undertegnede bekræfter, at: 

 Ovenstående oplysninger er korrekte. 

 Landbrugsstyrelsen vil blive underrettet, hvis der sker væsentlige ændringer. 

Dato:               Underskrift: 

                                                           
1 Vejledningen bliver løbende opdateret. Seneste udgave kan du finde på Landbrugsstyrelsens hjemmeside (www.lbst.dk) 
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Om skemaet til indberetning af nye arealer 

 
Du skal bruge dette skema til at indberette nye ikke-økologiske arealer i din økologiske bedrift. Du skal 
sende skemaet til Landbrugsstyrelsen sammen med de relevante markkort, markkortene kan også gemmes 
som kladde i IMK. Hvis du overtager arealerne i februar, marts eller april måned, kan du nøjes med at 
indberette dem i din årlige økologi-indberetning på Fællesskemaet. 
 
Du skal være opmærksom på, at omlægningstidspunktet tidligst kan sættes til den dato, hvor 
Landbrugsstyrelsen har modtaget din indberetning.  
 
Hvis det er mere end 4 kalenderår siden, at din bedrift begyndte omlægning til økologi, skal du omlægge alle 
nye arealer straks ved overtagelsen. Du skal derfor indberette arealet, før du overtager det. 
 
Hvis det er arealer med forurenet jord, skal du oplyse dette til Landbrugsstyrelsen. 
 
Du kan ikke bruge dette skema, hvis du vil søge nyt tilsagn eller udbetaling af Økologisk Arealtilskud. Hvis 
du vil søge nyt tilsagn eller udbetaling af Økologisk Arealtilskud, skal du bruge Fællesskemaet i Miljø- og 
Fødevareministeriets Tast selv-service. Hvis du vil søge nyt tilsagn, skal du i stedet bruge det særskilte 
skema, som du kan finde på siden for Økologisk Arealtilskud. 
 
Du skal ikke bruge dette skema, men i stedet producentskiftemateriale, hvis du har tilkøbt eller forpagtet nye 
arealer, som er økologiske eller begyndt omlægning, eller arealerne er omfattet af et tilsagn om 
økologitilskud, og du ønsker at modtage tilskud til arealerne. 
 
Du kan finde et link til producentskiftematerialet på Landbrugsstyrelsens side om producentskifte. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Team Økologiadministration på tlf. 3395 8000. 

https://tastselv.fvm.dk/Pages/Entrance/Entrance.aspx
https://tastselv.fvm.dk/Pages/Entrance/Entrance.aspx
http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/
http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/producentskifte/

