
 

Landbrugsstyrelsen   ∙   Augustenborg Slot 3   ∙    6440 Augustenborg   ∙   Tlf. +45 33 95 80 00   ∙   www.lbst.dk   ∙   mail@lbst.dk 

 
JORDBRUGSKONTROL, TEAM ØKOLOGIADMINISTRATION 

Erklæring fra ejer af ikke-økologiske dyr 

Erklæringen bruges ved: 
- afgræsning af arealer på økologisk bedrift 
- samgræsning med økologiske dyr 
 
 
 

 Erklæringen opbevares på den økologiske bedrift sammen 
med dokumentation for at betingelserne for afgræsning 
med ikke-økologiske dyr/samgræsning er opfyldt. 

 Læs mere i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 
afsnit 23.3 (afgræsning med ikke-økologiske dyr) og afsnit 
23.5 (samgræsning) 1 

 

Ejer af ikke-økologiske dyr: 

Navn: 

      
CVR/SE-nr.:  

      

Vej/Gade: 

      
CHR-nr..: 

      

Postnr. og By: 

      

 
 

Jeg erklærer, at min bedrift medvirker til fremme af natur og miljø ved at opfylde mindst én af følgende 
betingelser: 
 

 Jeg driver arealer ekstensivt på min bedrift. Jeg vedlægger som dokumentation gødningsplan, hvor det 
fremgår, at der på bedriften enten i gennemsnit maksimalt tilføres 140 kg total N pr. ha harmoniareal i 
indeværende planperiode eller, at N-tilførslen til en eller flere marker maksimalt udgør 75 % af N-kvoten. 
 

 
 Den landbrugsrelaterede produktionen på min bedrift overstiger ikke 10 DE, har en husdyrtæthed mindre end 

1 DE/ha og modtager højst 25 tons organisk gødning inden for en planperiode (dvs. har ikke pligt til at være 
tilmeldt Register for Gødningsregnskab). 
 
 

 Jeg driver ikke en jordbrugsrelateret produktion. 

 
 

 Jeg modtager støtte under mindst én af følgende ordninger: 
 
Landdistriktsprogram 2000-2006 

 Tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ) 

 Tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord 

 Tilskud til bæredygtig skovdrift 

 Tilskud til særlig drift 

 Tilskud til naturmæssigt særligt værdifulde skove 

 Tilskud til gentilplantning (efter stormfaldet i januar 2005) 

 Tilskud til grøn driftsplan 

 Tilskud til foryngelse af nåletræsarealer 

 Tilskud til friluftsliv  
 
Landdistriktsprogram 2007-2013 

 Tilskud til jordbrugere på visse småøer (ø-støtte) 

 Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt (MB) 

 Tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer 

 Tilskud til pleje af græs- og naturarealer 

 Tilskud til anlæg af vådområder 

 Tilskud til anlæg af kommunale vådområder 
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 2 af 2 

 Tilskud til anlæg af private vådområder 

 Tilskud til anlæg af kommunale fosforvådområder 

 Tilskud til anlæg af naturlige vandstandsforhold i Natura 2000 

 Tilskud til anlæg af statslige vådområder 

 Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder 

 Tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold 

 Tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 

 Tilskud til natur- og miljøprojekter 

 Tilskud til opretholdelse af ændret afvanding 

 Tilskud til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer for 
jordbrug og fødevarer 

 Tilskud til genopretning af ødelagte diger og kystbeskyttelse som følge af stormflod 

 Tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjord (i skovrejsningsområder) 

 Tilskud til bæredygtig skovdrift 

 Tilskud til særlig drift 

 Tilskud til naturmæssigt særligt værdifulde skove 

 Tilskud til gentilplantning (efter stormfaldet i januar 2005) 

 Tilskud til grøn driftsplan 

 Tilskud til foryngelse af nåletræsarealer 

 Tilskud til friluftsliv 
 
Landdistriktsprogram 2014-2020 

 Tilskud til pleje af græs- og naturarealer 

 Tilskud til anlæg af kommunale vådområder 

 Tilskud til anlæg af private vådområder 

 Tilskud til anlæg af kommunale fosforvådområder 

 Tilskud til anlæg af naturlige vandstandsforhold i Natura 2000 

 Tilskud til anlæg af statslige vådområder 

 Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder 

 Tilskud til fastholdelse fa vådområder og naturlige vandstandsforhold 

 Tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 

 Tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsprojekter 

 Tilskud til ændret afvanding 
 

 

 

Jeg bekræfter, at: 

 Oplysningerne er korrekte. 
 

Dato:               Underskrift ejer af de ikke-økologiske dyr: 

 


