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1. Ansøgning og svar 

1.1 Hvor finder jeg ansøgningsskemaet og hvor skal det sendes hen? 
Ansøgningsskemaet kan hentes direkte fra Landbrugsstyrelsens hjemmeside under Landbrug  Økologi  

Jordbrugsbedrifter  Skemaer og blanketter.  

Du kan også rekvirere skemaet hos Landbrugsstyrelsen på tlf.: 33 95 80 00. 

 

Du må gerne indsende ansøgning om økologiautorisation elektronisk til Landbrugsstyrelsen, men den skal være 

indscannet og forsynet med alle underskrifter. Du skal sende den til jordbrugskontrol@lbst.dk.  

 

Hvis du gerne vil sende skemaet pr. post, finder du kontaktoplysningerne på bilag 1. 

 

1.1.1 Fællesskemaet1 

Hvis du søger om autorisation inden fristen for indsendelse af Fællesskema, skal du indberette dine økologiop-

lysninger i Fællesskemaet på siderne under fanen Økologi: ”Økologi – markplan” samt ”Husdyr og græsningsret”. 

Disse sider fra Fællesskemaet kan du vedlægge/vedhæfte, når du indsender din ansøgning om autorisation til 

økologisk jordbrugsproduktion. Du behøver derved ikke at udfylde punkt 6.2 og 6.3 om din økologiske omlæg-

ningsplan i ansøgningen medmindre der er sket ændringer i forhold til din Fællesskema-indberetning, i så fald 

skal du udfylde punkt 6.2 og 6.3. 

 

Du kan få adgang til Fællesskemaet via Tast selv-service på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, www.lbst.dk.  

 

1.2 Hvordan får jeg svar på min ansøgning? 
Du får tilsendt et kvitteringsbrev, når din ansøgning er godkendt, samt dit autorisationsbevis, når du er blevet 

endeligt autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion efter økologikontrol. Begge dele vil du modtage elektronisk i 

din Tast selv-service i den afdeling, der er tilknyttet dit P-nummer. 

 

Du skal være opmærksom på, at det også er i denne afdeling, at du modtager meget anden post vedrørende 

økologi, bl.a. varsling af økologikontrol, svar på ansøgninger om dispensation, kontrolrapporter m.m. Afdelingen, 

der er tilknyttet dit P-nummer, aktiveres først, når du modtager post til denne afdeling. Din økologierklæring bliver 

dog sendt til den afdeling i din Tast selv-service, der er tilknyttet dit CVR-nummer.  

 

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside under spørgsmål og svar om økologisk jordbrugsproduktion. 

 

Er du ikke momsregistreret, vil al din post komme i den postkasse, der er tilknyttet dit CPR-nummer. 

 

                                                           
1 Fællesskemaet er Landbrugsstyrelsens skema til ansøgning om 1årige støtteordninger, om tilsagn til miljø- og økologiordnin-

ger samt tilsagn til skovarealer og årlig indberetning af økologisk jordbrugsproduktion. 

https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/
mailto:jordbrugskontrol@lbst.dk
http://www.lbst.dk/
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/baggrund-og-fakta-om-oekologi/spoergsmaal-og-svar/jordbrug/
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2. Sådan udfylder du 
ansøgningsskemaet 

Punkt 1. Oplysninger om ansøger 
Skemaet udfyldes med: CVR-nummer, P-nummer, evt. nummer på Fællesskema, CPR-nummer, navn, adresse 

samt telefonnummer for ejeren af den bedrift, hvortil der søges om autorisation. Hvis der er flere ejere, anføres 

alle navne. 

 

Hvis bedriften drives som I/S, IVS, PMV, A/S, ApS eller a.m.b.a., eller hvis der er tale om et driftsfællesskab, 

anføres navnet på virksomheden samt selskabsform, herunder om bedriften drives i et driftsfællesskab. Et drifts-

fællesskab vil oftest være i selskabsform, men behøver ikke at være det. 

  

Ved et driftsfællesskab forstås, at to eller flere landmænd aftaler helt eller delvist at drive deres ejendomme sam-

men. Samarbejdets omfang kan variere; det kan være et samarbejde om jorden alene eller om hele landbrugs-

produktionen. 

 

Er der etableret et driftsfællesskab, vedlægges en liste over deltagerne i driftsfællesskabet med angivelse af 

navn, adresse og CPR-nummer eller CVR-nummer for hver enkelt deltager.  

 

Hvis du krydser af, at du tidligere har været økolog, er det vigtigt, at du udfylder feltet beregnet til dét med dit 

tidligere autorisationsnummer. 

 

Punkt 2. Oplysninger om bedriften 
Hvis din bedrift er beliggende på en anden eller flere adresser, end den du har oplyst under pkt. 1, så skal du her 

anføre alle adresser på bedriften, samt eventuelt navn på en kontaktperson. 

 

Punkt 3. Oplysninger om andre produktionsenheder 
Du skal sætte kryds ved "ja", hvis du driver andre enheder end den, du søger autorisation til. Det er normalt ikke 

tilladt til at drive både en økologisk og en ikke-økologisk enhed samtidigt. Dette kan dog i visse tilfælde tillades. 

 

Hvis du ønsker tilladelse til samtidig drift af en økologisk og en ikke-økologisk enhed, skal du sende en ansøgning 

om samtidig drift sammen med ansøgningen om autorisation. I ansøgningen om samtidig drift skal bl.a. fremgå 

hvilken produktion, hvilke bygninger og arealer, der hører til henholdsvis den økologiske og den ikke-økologiske 

enhed. Se nærmere i kapitel 4, ”Samtidig drift af en økologisk og en ikke-økologisk produktionsenhed”, i Vejled-

ning om økologisk jordbrugsproduktion2. 

 

Punkt 4. Oplysninger om andre produktionsenheder i andre CVR-numre eller 
CPR-nummer 

Du skal bruge afkrydsningsfeltet til at oplyse, om du har andre produktionsenheder i andre CVR-numre eller i et 

CPR-nummer. Hvis du har afkrydset ”ja”, skal du i punkt 4 oplyse følgende: CVR-/CPR-nr. og hvilken type af 

produktion/virksomhed der er tale om, f.eks. transportvirksomhed, maskinstation, slagtekyllinger, entreprenør, 

havearkitekt osv. samt afkrydse om der er tale om en økologisk produktion.  

 

Punkt 5. Forarbejdning af produkter 
Her skal du sætte kryds, hvis du forarbejder egne eller andres produkter på bedriften. Det kan både være foder 

eller fødevarer. Du skal give en kort beskrivelse af, hvilke produkter, du forarbejder, og hvordan forarbejdningen 

foregår. Du skal vedlægge en skitse hvor det tydeligt fremgår hvor forarbejdningen foregår. 

                                                           
2 Vejledningen bliver løbende opdateret. Seneste udgave kan du finde på Landbrugsstyrelsens hjemmeside (www.lbst.dk).  

http://www.lbst.dk/
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Hvis du forarbejder fødevarer til videre salg, bør du undersøge om din bedrift skal være registreret i din fødevare-

enhed. Adresser og telefonnumre på fødevareenhederne findes sidst i denne vejledning. 

 

Punkt 6. Bedriftens omlægningsplan 
 

Punkt 6.1 Sædskifteprincip 

Du skal anføre det sædskifte, som du planlægger at gennemføre, når bedriften starter omlægning til økologi. Er 

der flere sædskifter, skal du anføre dem alle. 

 

Jordløse bedrifter 

Hvis du ikke ejer eller forpagter noget jord selv, men gerne vil have en økologisk husdyrproduktion, skal det angi-

ves her. Du skal vedlægge en kopi af samarbejdsaftaler om foderproduktion, dyrenes adgang til græsningsarealer 

og om overførsel af husdyrgødning. Du skal sikre, at den valgte samarbejdspartner er økolog og kan levere øko-

logisk foder til dyrene.  

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, om du skal have udearealer eller motionsfold til dine dyr. Dette felt skal 

også udfyldes, hvis du er biavler og ikke selv har landbrugsarealer. 

 

Punkt 6.2 Omlægningsplan og markplan 

Du skal huske at angive alle arealer du ønsker at omlægge, herunder skovarealer, vildtremiser m.m., med en 

omlægningsdato i din ansøgning. Hvis du har flere marker, end der er plads til at anføre under dette punkt, kan du 

indsætte en ekstra side med skemaet under punkt 6.2. Du kan også medsende markplanen fra Fællesskemaet, 

hvis denne indeholder de korrekte oplysninger. 

 

Du skal begynde omlægning af minimum ét af bedriftens arealer inden for 6 måneder efter ansøgningen er mod-

taget i Landbrugsstyrelsen.  

 

Samtlige marker skal have begyndt omlægning inden udgangen af det 4. kalenderår efter det år, hvor omlægning 

begyndte. Se også kapitel 2, ”Generelt om omlægning til økologisk jordbrugsproduktion”, i Vejledning om økolo-

gisk jordbrugsproduktion. 

 

Omlægningen kan ikke begynde, før din ansøgning er modtaget i Landbrugsstyrelsen.  

 

Hvis du har købt eller forpagtet nye arealer, som allerede er omfattet af autorisation hos en anden økolog, skal du 

huske at indsende et producentskifte. Læs mere om, hvordan du indsender producentskifte på Landbrugsstyrel-

sens hjemmeside under Tilskud & Selvbetjening, Producentskifte: https://lbst.dk/tilskud-

selvbetjening/producentskifte/  

 

Kolonne 1: Marknummer 

Marknumrene skal svare til de marknumre, der er angivet på markkortet og til de marknumre, som er angivet i 

Internet markkort (IMK) eller Fællesskemaet, hvis du tidligere har indberettet Fællesskema. Marknummeret kan 

være på indtil 6 tegn. Du skal helst undgå at benytte bogstaver i marknumrene. 

 

Kolonne 2: Markbloknummer 

Du skal bruge det 8-cifrede markbloknummer. Når du udfylder Fællesskemaet får du adgang til Internet markkort 

(IMK). På hjemmesiden www.jordbrugsanalyser.dk har du også mulighed for at finde markkort. Har du ikke mod-

taget et markbloknummer skriver du: 999999 

 

Kolonne 3: Markstørrelse 

Du skal angive markens størrelse i hektar med to decimaler. Markens størrelse skal svare til den, som er angivet i 

Fællesskemaet. 

 

 

 

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/producentskifte/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/producentskifte/
http://www.jordbrugsanalyser.dk/
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Kolonne 4: Marker under den ikke-økologiske enhed 

Hvis du søger om samtidig drift og nogle marker hører til den ikke-økologiske enhed, skal du sætte kryds i kolon-

ne 4. Du skal ikke angive omlægningstidspunkt i kolonne 5 for disse marker. 

 

Kolonne 5: Omlægningstidspunkt 

Du skal angive tidspunktet for, hvornår omlægningen begynder med dag, måned og årstal. Du skal eksempelvis 

angive 19/9-2019, hvis omlægningen begynder den 19. september 2019. 

 

Du skal være opmærksom på, at de omlægningsdatoer, som du har indberettet til Landbrugsstyrelsen, kun kan 

ændres, hvis både den først indberettede dato og den nye dato ikke er overskredet ved ændringstidspunktet. Den 

nye dato må dog ikke ligge ud over det 4. kalenderår. 

 

Du skal også være opmærksom på, at ikke-økologiske arealer, som du køber/forpagter efter denne ansøgning er 

indsendt, skal indberettes på et særligt skema, ”Indberetning af nye arealer”. Skemaet kan hentes på Landbrugs-

styrelsens hjemmeside: https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c28923.     

Du kan også indberette nye arealer, som du erhverver efter autorisationsansøgningen er indsendt, i Fællesske-

maet. Dette gælder dog kun i Fællesskemaets åbningsperiode (1. februar til ultimo april). 

 

Der er mulighed for at søge om nedsat omlægningstid for et natur- eller landbrugsareal. Læs mere i afsnit 13.3, 

”Nedsat omlægningstid”, i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Vær opmærksom på, at der på de fleste 

af ordningerne for nedsat omlægningstid er dokumentationskrav, der skal opfyldes. 

 

Kolonne 6: Forfrugt 

Angiv den dyrkede afgrøde i det foregående år – se afgrødekoder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: 

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/koder-til-

faellesskemaet/#c39226  

 

Kolonne 7: Afgrøde i år 

Angiv den dyrkede afgrøde i det indeværende år med de afgrødekoder, der fremgår af Landbrugsstyrelsens 

hjemmeside (se linket ovenfor). Når du planlægger markdriften, skal du være opmærksom på reglerne om paral-

lelavl, som fremgår af kapitel 12, ”Du må ikke have parallelavl mellem afgrøder”, i Vejledning om økologisk jord-

brugsproduktion. 

 

Kolonne 8: Græsningsret 

Du skal anføre, om der er tale om et areal med græsningsret. Hvis du har lejet græsningsretten på arealet, skal 

du skrive ”L”. Hvis du har udlejet græsningsretten, skal du skrive ”U”. Det er kun i de nævnte tilfælde, at du skal 

udfylde kolonnen. 

 

Du kan læse mere om græsningsret i afsnit 23.4, ”Leje eller udlejning af græsningsret”, i Vejledning om økologisk 

jordbrugsproduktion.  

 

Hvis du lejer græsningsret på et ikke-økologisk areal, skal du søge om nedsat omlægningstid. Du må ikke bruge 

arealet i din økologiske produktion, før Landbrugsstyrelsen har godkendt nedsat omlægningstid til arealet. Læs 

mere i afsnit 13.3, ”Nedsat omlægningstid”, i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.  

 

Punkt 6.3 Omlægningsplan – husdyrhold  

Omlægningen kan ikke begynde, før din ansøgning er modtaget i Landbrugsstyrelsen. 

 

Hvis du har søgt om samtidig drift, og det kun er husdyr, som hører til den økologiske enhed, skal du angive det i 

punkt 6.3. 

 

Kolonne 1 og 2: Husdyrkode og husdyrtype 

Du skal anføre husdyrtypen med de koder, der fremgår under husdyrkoder for økologisk drift på Landbrugsstyrel-

sens hjemmeside: https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/koder-til-

https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c28923
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/koder-til-faellesskemaet/#c39226
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/koder-til-faellesskemaet/#c39226
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/koder-til-faellesskemaet/#c39224
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faellesskemaet/#c39224. Du kan samtidig skrive navnet på husdyrtypen. Koderne svarer til dem, du kender fra 

den Fælles Husdyrindberetning. 

 

Kolonne 3: Husdyrhold til eget forbrug 

Du skal sætte et kryds i kolonne 3, hvis husdyrholdet er til eget forbrug, og du derfor ikke ønsker at omlægge 

dyreholdet. Der er ikke krav om omlægning af dyreholdet, hvis:  

 

 det er under maksimumgrænsen for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, og  

 det alene holdes til eget forbrug, og  

 der ikke foregår salg af dyr eller produkter fra dyrene  

(hverken som økologiske eller ikke-økologiske). 

 

Grænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold fremgår af tabel 21.3 i afsnit 21.10, ”Husdyrhold til eget brug”, i 

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Det er i nogle tilfælde muligt at søge om tilladelse til at have flere 

dyr end dem der fremgår af tabel 21.3.  

I ansøgningen, der sendes til Landbrugsstyrelsen, skal det begrundes, hvorfor du vil have flere dyr end der frem-

går i tabel 21.3.  

 

Hvis du har sat kryds i kolonne 3 ved et husdyrhold, skal du ikke udfylde i kolonne 5 (omlægningstidspunkt) for 

det pågældende husdyrhold. 

 

Kolonne 4: Hesteordningen 

Du skal sætte kryds i kolonne 4, hvis du ønsker, at hestene holdes under hesteordningen. I kolonne 6 "Gennem-

snitligt antal dyr i år", skal du skrive antallet af årsdyr. 

 

Du kan læse mere om reglerne for hesteordningen i afsnit 28.1, ”Hesteordningen”, i Vejledning om økologisk 

jordbrugsproduktion. 

 

Hvis du har sat kryds i kolonne 4, skal du ikke udfylde i kolonne 5 (omlægningstidspunkt) ved de pågældende 

heste. 

 

Kolonne 5: Omlægningstidspunkt 

Du skal anføre dag, måned og årstal for, hvornår du planlægger, at de enkelte husdyrtyper skal begynde omlæg-

ning. Omlægningsdatoen skal indberettes til Landbrugsstyrelsen, før dyrene begynder omlægning. Alle dyr inden 

for samme art skal omlægges på samme tidspunkt.  

 

Du skal være opmærksom på, at de omlægningsdatoer, som du har indberettet til Landbrugsstyrelsen, kun kan 

ændres, hvis både den først indberettede dato og den nye dato ikke er overskredet ved ændringstidspunktet. 

 

Hvis du har sat kryds i kolonne 3 eller 4 ud for en husdyrtype, skal du ikke udfylde i kolonne 5 for den pågælden-

de husdyrtype. 

 

Kolonne 6: Gennemsnitlige antal dyr i år 

I kolonne 6 skal du skrive det forventede gennemsnitlige antal dyr i besætningen ud for hver dyretype. Det frem-

går af listen over husdyrkoder for økologisk drift (se link ovenfor), om du skal angive antal årsdyr eller antal pro-

ducerede dyr (stk.). Antal årsdyr udregnes på baggrund af antal voksne dyr i besætningen – se afsnit 22.3.1 ”Ind-

sættelse af ikke-økologiske hundyr til fornyelse af besætningen”, i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.  

 

Kolonne 7: Afhorning af kalve 

Hvis du ønsker at ansøge om dispensation til afhorning af kalve, skal du indsende en ansøgning til Landbrugssty-

relsen digitalt via Tast selv-service. Du skal opfylde betingelserne for afhorning af kalve, som fremgår af afsnit 

32.10, ”Operative indgreb – halekupering, afhorning m.m.”, i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. 

 

 

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/koder-til-faellesskemaet/#c39224
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Kolonne 8: CHR-nummer for hver husdyrtype 

Du skal angive dit CHR-nummer for hver besætning. I de fleste tilfælde vil CHR-nummeret være det samme for 

alle dine besætninger, medmindre dine dyr er fordelt på flere adresser. 

 

CHR-nummeret er unikt og hører til den fysiske adresse, hvor dyrene er opstaldet. Ejer du mere end én ejendom 

med en besætning på, så har du også mere end ét CHR-nummer. Nummeret består af 6 cifre. 

 

Du skal bruge én linje for hvert CHR-nummer og hver husdyrtype. 

 

Kolonne 9: Besætningsnummer 

Du skal anføre besætningsnummer for hver besætning. Hvis du kun har én besætning, er besætningsnummeret 

det samme som dit CHR-nr. Hvis du inden for samme dyreart har mere end én besætning, har du også mere end 

ét besætningsnummer. Du skal anføre hvert besætningsnummer på hver sin linje på blanketten.  

 

Besætningsnumret er 6 cifret, men vises tit med 4 cifre. 

TABEL 1. Eksempel: CHR-nummer 48053 

Besætninger Besætningsnummer 

Kødkvæg 005136 (vises som: 5136) 

Svin, produktionsbesætning 048053 (vises som: 48053) 

 

Oplysninger om dit CHR- og besætningsnumre kan du finde i Det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). Herfra 

kan du se alle ejendommens besætningsnumre og oplysninger om dine besætninger. For kvægbesætninger kan 

du også trække besætningslister. 

 

Ændringer til oplysningerne i CHR kan du indberette på www.landbrugsindberetning.dk, eller du kan kontakte 

Fødevarestyrelsen eller din CHR-afdeling. 

 

Punkt 6.4 Samtidig omlægning 

Ved samtidig omlægning får du mulighed for at sælge økologiske produkter fra bedriften 24 måneder efter, at du 

begyndte omlægning af bedriften. 

 

Du kan læse mere om samtidig omlægning i afsnit 21.5, ”Samtidig omlægning”, i Vejledning om økologisk jord-

brugsproduktion. 

 

Det er en forudsætning, at alle produktionsarealer, græsarealer og besætninger omlægges fra dag 1.  

 

Hvis du ønsker at omlægge bedriften efter reglerne for samtidig omlægning, skal du i punkt 6.4 anføre den dato 

(dag/måned-årstal), hvor du begynder den samtidige omlægning.  Denne dato skal svare til det omlægningstids-

punkt, som du anfører ud for produktionsarealerne i punkt 6.2, kolonne 5 og husdyrholdene i punkt 6.3, kolonne 5. 

 

Vedrørende husdyrtyper er det vigtigt, at være opmærksom på, at der først kan sælges økologiske produkter fra 

en bedrift 24 måneder efter omlægningens start – uanset længden af omlægningstid oplyst i tabel 21.1 i afsnit 

21.4, ”Omlægningsperioden for et husdyr”, i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. 

 

Punkt 7. Forurenet jord 
Du skal under dette punkt oplyse, om der er arealer på din bedrift med forurenet jord. Forurenet jord er f.eks. jord, 

hvor der er anvendt ulovlige eller langsomt nedbrydelige plantebeskyttelsesmidler, hvor der er deponeret affald 

eller hvor der er dyrket genmodificerede afgrøder. Landbrugsstyrelsen vil herefter vurdere om omlægningstiden 

skal forlænges på det pågældende areal. Se også afsnit 13.2, ”Forlænget omlægningstid”, i Vejledning om økolo-

gisk jordbrugsproduktion. 

 

https://chr.fvst.dk/chri/faces/frontpage?_adf.ctrl-state=1dn0gs3qjj_3
http://www.landbrugsindberetning.dk/
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Punkt 8. Kort og skitser 
Det er et generelt krav, at produktionen skal ske på en enhed, der er klart adskilt fra enhver anden enhed, som 

ikke producerer efter økologireglerne. Adskillelsen gælder alle produktionssteder, såsom marker, udendørsløbe-

gårde, staldbygninger og lokaler til opbevaring af planter, vegetabilske produkter, animalske produkter, råmateria-

ler og andre input. Læs mere om dette i afsnit 2.4, ”Definition af en produktionsenhed”, i Vejledning om økologisk 

jordbrugsproduktion. 

 

Du skal redegøre for brugen af samtlige bygninger på bedriften.  

 

Markkort 

Du skal vedlægge markkort over egne og forpagtede arealer. Markkortene skal omfatte alle dyrkede og ikke-

dyrkede arealer. For den enkelte mark skal du anføre et marknummer samt markskel (vej, sti, hegn m.m.). 

  

Skitser 

Du skal vedlægge kortskitser over stalde, opbevaringssteder for gødning, foder, afhøstede afgrøder samt eventu-

elle forarbejdningslokaler. 

 

Punkt 9. Strafbare forhold 
Her skal du oplyse, 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 

 

Punkt 9 skal dateres og underskrives af ejeren af den bedrift, hvortil der søges om autorisation. Ved underskrift 

erklærer denne, at oplysningerne er korrekte. Ansøgningen kan ikke færdigbehandles, hvis punkt 9 ikke er dateret 

og underskrevet. 

 

Punkt 10. Leder af den daglige drift 
Skemaet udfyldes med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på lederen af den daglige drift. Det skal ligeledes 

angives om denne person tidligere har være autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion og om denne inden for 

de seneste 5 år er fundet skyldig i overtrædelse af en eller flere af lovene nævnt under Punkt 9.  

 

Punkt 10 skal dateres og underskrives af lederen af den daglige drift. Ved underskrift erklærer denne, at oplys-

ningerne er korrekte. Ansøgningen kan ikke færdigbehandles, hvis punkt 10 ikke er dateret og underskrevet.  

 

Forestås den daglige drift af en person, der ikke kan opnå autorisation, vil det ikke være muligt at få godkendt 

ansøgningen.  

 

Punkt 11. Underskrift – erklæring  
Husk at datere og underskrive. Ansøgningen kan ikke færdigbehandles, hvis punkt 11 ikke er dateret og under-

skrevet.  Ved underskrift erklærer du, at du er ansvarlig for bedriften og for oplysningerne i ansøgningen, samt at 

du er indforstået med at overholde de til enhver tid gældende bestemmelser og regler vedrørende økologisk jord-

brugsproduktion, herunder, dog ikke begrænset til, lovbekendtgørelse nr. 21 af 4. januar 2017 med tilhørende 

bekendtgørelser, samt Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning 

af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2091, med senere ændringer. 

 

Reglerne for økologisk jordbrugsproduktion er nærmere beskrevet i Landbrugsstyrelsens Vejledning om økologisk 

jordbrugsproduktion samt løbende meddelelser om økologisk jordbrug udsendt af Landbrugsstyrelsen. Al materia-

le kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Du kan også abonnere på nyheder vedrørende økologisk 

jordbrugsproduktion på hjemmesiden under Nyheder og presse. 

  

https://lbst.dk/nyheder-og-presse/
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Har bedriften flere ejere, skal ansøgningen underskrives af alle ejerne. I selskaber, interessentskaber og andre 

juridiske enheder er det den eller de tegningsberettigede, som skal underskrive. 

 

Punkt 12. Konsulentens underskrift 
Omlægningsplanen i punkt 6 skal attesteres af en attestations-konsulent. Dvs. en økologikonsulent, som er god-

kendt af SEGES Økologi Innovation til at attestere økologiske omlægningsplaner. Attestations-konsulentens un-

derskrift er en jordbrugsfaglig accept af planen for omlægningen af hele din jordbrugsbedrifts jordtilliggende, her-

under forpagtede arealer og planen for omlægning af husdyrproduktion. 

 

Ansøgningen kan ikke færdigbehandles, hvis punkt 12 ikke er dateret og underskrevet af en godkendt attestati-

ons-konsulent.  

  

Konsulenten har pligt til at gå omlægningsplanen igennem sammen med jordbrugeren. I omlægningsplanen skal 

der være et hensigtsmæssigt sædskifte, således at de økologiske dyrkningsprincipper overholdes og jordens 

frugtbarhed forbedres. Derudover skal omlægningsdatoer for marker og dyr passe sammen, således at det er 

muligt at overholde fodringsreglerne. 

  

Underskriften i dette felt betragtes som en accept af, at konsulenten har godkendt indberetningen om økologisk 

jordbrugsproduktion i Fællesskemaet. 

 

På SEGES’ hjemmeside finder du et link til listen over konsulenter, der på vegne af SEGES Økologi Innovation, 

kan attestere økologiske omlægningsplaner: 

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/konsulenter/sider/startside.aspx  

 

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/konsulenter/sider/startside.aspx
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3. Du skal indberette din økologiske 
jordbrugsproduktion hvert år 

Alle autoriserede økologer skal hvert år inden udløbet af Fællesskemaets indberetningsfrist i ultimo april indsende 

en indberetning af alle bedriftens arealer og husdyr. Du skal hvert år anvende Fællesskemaet til at indberette 

Økologi: ”Økologi – markplan” samt ”Husdyr og græsningsret”. 

 

3.1 Ændringer du skal indberette i løbet af året 
Det er ikke nok, at du meddeler ændringer mundtligt ved Landbrugsstyrelsens økologikontrol. Ændringer på øko-

logisk drevet areal skal straks indberettes i Landbrugsstyrelsens Tast selv-service. 

 

Find nyeste Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion på Landbrugsstyrelsens hjemmeside under Landbrug 

 Økologi  Jordbrugsbedrifter  Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. 

 

Arealer, som du køber eller forpagter efter udløb af Fællesskemaets indberetningsfrist (ultimo april), skal indberet-

tes til Landbrugsstyrelsen via blanketten ”Indberetning af nye arealer”. Indberetning skal ske inden omlægnings-

tidspunktet. Arealer, som du sælger eller bortforpagter skal indberettes via blanketten ”Indberetning af fragåede 

arealer”. Blanketterne finder du på Landbrugsstyrelsens hjemmeside under Landbrug  Økologi  Jordbrugsbe-

drifter  Skemaer og blanketter.  

 

Hvis der sker væsentlige ændringer i din husdyrproduktion, skal du meddele ændringerne straks via Tast selv-

service.  

 

I kapitel 3, ”Indberetning af din produktion”, i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion kan du læse mere om 

væsentlige ændringer, der skal indberettes til Landbrugsstyrelsen. 

 

Hvis du ikke straks indberetter en ændring, kan det ske, at produkterne ikke kan sælges som økologiske. 

 

 

 

https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/
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4. Landbrugsstyrelsens generelle 
retningslinjer for registrering af 
oplysninger 

4.1 Oplysninger i Landbrugsstyrelsen 
Landbrugsstyrelsen indhenter en række oplysninger om din virksomhed til brug for kontrol og administration af de 

regler, der er henlagt til Landbrugsstyrelsen. Oplysningerne anvendes for at fastlægge, om reglerne overholdes i 

din virksomhed, og ved behandling af ansøgninger om lovpligtig godkendelse, registrering, autorisation eller lig-

nende. Vi behandler personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

 

4.2 Indhentning af oplysninger 
De fleste oplysninger indhentes, når der indsendes pligtige indberetninger, ansøgning om tilladelser, autorisatio-

ner, godkendelser m.m. I forbindelse med Landbrugsstyrelsens kontrolbesøg på virksomheden kan der også 

indhentes oplysninger.  

 

I visse tilfælde er det obligatorisk at aflevere oplysningerne til Landbrugsstyrelsen. Det kan medføre sanktioner, 

hvis Landbrugsstyrelsen ikke modtager oplysningerne rettidigt, modtager dem ufuldstændigt eller slet ikke modta-

ger oplysningerne. Konsekvenser af denne karakter vil tydeligt fremgå af skemaet og vejledningens øvrige punk-

ter. 

 

4.3 Videregivelse af oplysninger 
Til brug for Miljø- og Fødevareministeriets øvrige kontrol kan oplysninger, der er modtaget i Landbrugsstyrelsen, 

blive videregivet til andre myndigheder inden for ministeriet. Hvis oplysninger videregives, vil dette fremgå af 

skemaet eller vejledningens øvrige punkter. 

 

4.4 Indsigt og klagemuligheder 
Du kan få at vide, hvilke oplysninger Landbrugsstyrelsen har registreret om virksomheden ved at kontakte Land-

brugsstyrelsen skriftligt eller telefonisk. 

 

Du kan rette spørgsmål til rigtigheden af de oplysninger, Landbrugsstyrelsen har registreret. Landbrugsstyrelsen 

retter forkerte oplysninger og underretter andre myndigheder, der måtte have modtaget de forkerte oplysninger. 

Hvis Landbrugsstyrelsen ikke kan rette oplysningerne, vil styrelsen vejlede om, hvordan oplysningerne kan rettes.  

 

Du har mulighed for at klage over Landbrugsstyrelsen behandling af disse oplysninger. Dette kan ske til Land-

brugsstyrelsen, Jordbrugskontrol, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg, e-mail: jordbrugskontrol@lbst.dk 

eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk.  

 

Læs mere om, hvordan Landbrugsstyrelsen behandler persondata, på Landbrugsstyrelsens hjemmeside under 

Sådan behandler vi dine persondata.  

 

 

 

 

 

  

mailto:jordbrugskontrol@lbst.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
https://lbst.dk/persondata/
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Bilag 1. Kontaktinformationer 

Autorisation til økologi  

 

Jordbrugskontrol 

Team Økologiadministration 

Landbrugsstyrelsen  

Augustenborg Slot 3 

6440 Augustenborg 

Tlf.: 33 95 80 00 

www.lbst.dk 

E-mail: jordbrugskontrol@lbst.dk  

 

Tilskudsordninger for økologer 

 

Arealtilskud 

Økologisk Arealtilskud 

Landbrugsstyrelsen  

Augustenborg Slot 3 

6440 Augustenborg 

Tlf.: 33 95 80 00 

www.lbst.dk 

E-mail: arealtilskud@lbst.dk  

 

Forarbejdning af fødevarer 

 

www.foedevarestyrelsen.dk 

Tlf. 72 27 69 00 

E-mail: fvst@fvst.dk 

 

FødevareNordjylland 

Sofiendalsvej 90 

9200 Aalborg SV 

FødevareSjælland/Fyn 

Gl. Banegårdsplads 8 

4220 Korsør 

 

FødevareSydVest 

Søndergade 50 

6600 Vejen 

 

FødevareKøbenhavn 

Stationsparken 31 

2600 Glostrup 

  

Munch Petersens Vej 8 

3700 Rønne 

 

 

 

 

 

mailto:jordbrugskontrol@lbst.dk
mailto:arealtilskud@lbst.dk




  

 

 

 

Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

www.lbst.dk 


