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VEJLEDNING 
 
Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug 
 
 

Vil du søge om dispensation til nedsat omlægningstid 

for et areal, skal du anmelde det til Landbrugs- 

styrelsen. 

De arealer, som er omfattet af ordningen, er: 

 Arealer med tilsagn om miljøvenligt program, 

MVJ-aftale eller lignende, skema A. 

 Arealer under tilsyn af en offentlig myndighed  

(3-årsreglen), skema B. 

 Øvrige arealer, der altid har hørt til bedriften, 

men først tages i brug efter 4. omlægningsår, 

skema C. Husk at indberette arealerne som 

nye arealer til Landbrugsstyrelsen. Vedhæft 

evt. indberetningen, når du indsender skema 

C.  

 Græsarealer til svin og fjerkræ, skema D. 

For at opnå dispensation, skal du: 

 Indgå en græsningsaftale med ejer/forpagter 

af arealet. 

 Købe eller forpagte arealet. 

Det er et krav, at arealet er omfattet af et forbud mod 

sprøjtning og gødskning. Og hvis du har købt eller 

forpagtet arealet, skal du overtage det, inden 

forbuddet mod sprøjtning og gødskning udløber. Hvis 

du ønsker at benytte arealer, der tilhører forskellige 

ejere eller forpagtere, skal du bruge flere skemaer. 

 

Det er dit ansvar at dokumentere, at arealet opfylder 

betingelserne for nedsat omlægningstid, som er 

beskrevet i Vejledning om økologisk 

jordbrugsproduktion, afsnit 13.31.  

 

Vigtigt 

Erklæringen, skema A, B eller C, og en kopi af 

tilsagnet/miljøaftalen/eller anden tilsvarende 

dokumentation, som bruges ved anmeldelsen, skal 

findes på din bedrift, og du skal sende en kopi til os. 

Det er også vigtigt, at du, ejer og eventuelt 

tilsynsførende myndighed underskriver skemaerne. 

 

Særligt ved leje af græsningsret 

Vi anbefaler, at så mange arealer som muligt bliver 

omlagt til økologi og omfattes af de almindelige 

                                                           
1 Vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion bliver løbende 

opdateret. Du kan finde den på vores hjemmeside (www.lbst.dk) 

økologiregler. Undtagelsesvis kan lejede 

græsningsarealer i et mindre omfang og ved 

dispensation dog ligestilles med et økologisk areal og 

anvendes i din økologiske produktion. Har du som 

økolog lejet græsningsret på et ikke-økologisk areal, 

skal du sikre dig, at forbuddet mod sprøjtning og 

gødskning gælder under hele græsningsaftalen. Du 

skal altid indgå en græsningsaftale med ejer/forpagter, 

når du ønsker at anvende arealet. Græsningsaftalen 

skal ligge på din bedrift. 

 

Det er muligt at få en dispensation, som dækker flere 

år, og dermed bruge en græsningsret for en flerårig 

periode, hvis der i hele perioden er forbud mod 

sprøjtning og gødskning.  

 

Hvis der sker ejer/forpagter skifte i perioden, hvor du 

lejer græsningsretten på et areal med MVJ tilsagn mv., 

skal du sende en erklæring fra ny ejer eller forpagter. 

 

Frist - mindst 20 arbejdsdage 

Du skal sende en kopi af erklæringen, skema A, B 

eller C, og en kopi af tilsagnet/miljøaftalen/eller anden 

tilsvarende dokumentation, mindst 20 arbejdsdage før 

du skal bruge arealet. Du skal også vedlægge et kort, 

hvor arealerne er tegnet ind, og andre relevante bilag, 

jf. Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, afsnit 

13.3. Hvis du ikke inden 20 arbejdsdage, fra vi 

modtager anmeldelsen, har fået afslag eller er blevet 

kontaktet af os vedrørende din ansøgning, betyder det, 

at du har fået dispensation. 

 

Du kan med fordel scanne erklæring, skema, mv. og 

sende det med e-mail til jordbrugskontrol@lbst.dk. Det 

går hurtigt, og så får du en kvittering for, at vi har 

modtaget din anmeldelse. Alternativt kan du sende en 

kopi af erklæring og skema med anbefalet post. Så har 

du dokumentation for, at vi har modtaget din 

anmeldelse. Vores adresse er: 

 

Landbrugsstyrelsen 

Jordbrugskontrol 

Team Økologiadministration 

Augustenborg Slot 3 

6440 Augustenborg 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Jordbrugsbedrifter/Vejledning_til_oekologisk_jordbrugsproduktion/Oekologivejledning_marts_2018.pdf
mailto:jordbrugskontrol@lbst.dk

