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1. Hvor hentes skemaerne og hvor sendes de hen 
 

1.1 Skema til ansøgning om autorisation til økologisk 

jordbrugsproduktion 
Ansøgningsskemaet kan hentes direkte fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside, 

www.lfst.dk. 

 

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

 

Du må gerne indsende ansøgning om økologiautorisation elektronisk til Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen, men den skal være indscannet og forsynet med alle underskrifter. Du 

skal sende den til jordbrugskontrol@lfst.dk 

 

Hvis du gerne vil sende skemaet pr. post, finder du kontaktoplysningerne på bilag 3. 

 

1.2 Fællesskemaet1 
Hvis du søger om autorisation inden fristen for indsendelse af Fællesskema skal du ind-

berette dine økologioplysninger i Fællesskemaet på siderne Økologisk jordbrugsprodul-

tion – marker, husdyr og græsningsret. Disse sider fra Fællesskemaet kan du vedlæg-

ge/vedhæfte, når du indsender din ansøgning om autorisation til økologisk 

jordbrugsproduktion. Du behøver derved ikke at udfylde punkt 5.2 og 5.3 om din økolo-

giske omlægningsplan i denne ansøgning. 

 

Du kan få adgang til Fællesskemaet via Tast selv-service på Landbrugs- og Fiskeristyrel-

sens hjemmeside, www.lfst.dk. 

 

                                           
1  Fællesskemaet er Landbrugs- og Fiskeristyrelsens skema til ansøgning om 1.årige støtteordninger, 

om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt tilsagn til skovarealer og indberetning om økologisk 
jordbrugsproduktion.  

http://www.lfst.dk/
mailto:jordbrugskontrol@lfst.dk
http://www.lfst.dk/
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2. Sådan udfyldes ansøgningsskemaet 
 

Punkt 1. Oplysninger om ansøger 
Skemaet udfyldes med: CVR-nummer, P-nummer, evt. nummer på fællesskema til en-

keltbetalingsordningen, 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, A/S, ApS eller a.m.b.a., eller hvis der er tale om et drifts-

fællesskab, anføres navnet på virksomheden samt selskabsform, herunder om bedriften 

drives i et driftsfællesskab. Et driftsfællesskab vil oftest være i selskabsform, men behø-

ver ikke at være det. 

  

Ved et driftsfællesskab forstås, at to eller flere landmænd aftaler helt eller delvist at drive 

deres ejendomme sammen. Samarbejdets omfang kan variere; det kan være et samar-

bejde om jorden alene eller om hele landbrugsproduktionen. 

 

Er der etableret et driftsfællesskab, vedlægges en liste over deltagerne i driftsfællesska-

bet 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 det, med dit tidligere autorisationsnummer.  

 

Punkt 2. Oplysninger om bedriften 
Hvis din bedrift er beliggende på en anden adresse, end den du har oplyst under pkt. 1, 

så skal du her anføre adressen 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, som du søger auto-

risation 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 denne ansøgning om autori-

sation. I ansøgningen om samtidig drift skal bl.a. fremgå hvilken produktion, hvilke byg-

ninger og arealer, der hører til henholdsvis den økologiske og den ikke-økologiske enhed. 

Se nærmere i afsnit 26 ”Samtidig drift af en økologisk og en ikke-økologisk produktions-

enhed” i økologivejledningen2. 

 

Punkt 4. 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 pro-

dukter, du forarbejder, og hvordan. 

 

Hvis du forarbejder fødevarer til videre salg, bør du undersøge om din bedrift skal være 

registreret i din fødevareregion. Adresser og telefonnumre på fødevareregionerne findes 

sidst i denne vejledning. 

 

                                           
2  Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Vejledningen bliver løbende opdateret. Seneste – og gæl-

dende – udgave kan du finde på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside (www.naturerhverv.dk).  
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Punkt 5. Bedriftens omlægningsplan 
Punkt 5.1 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 husdyr-

produktion, skal det angives her. Du skal vedlægge en kopi af samarbejdsaftaler om fo-

derproduktion, dyrenes adgang til græsningsarealer og om overførsel af husdyrgødning. 

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

 
Punkt 5.2 Omlægningsplan og årets markplan  
Du skal huske at angive alle marker med en omlægningsdato i din ansøgning. Hvis du 

har flere marker, end der er plads til at anføre under dette punkt, kan du fortsætte på 

sidste side i skemaet. 

 

Du skal begynde med bedriftens omlægning senest 6 måneder efter ansøgningen er 

modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.  

 

Samtlige marker skal have begyndt omlægning inden udgangen af det 4. kalenderår ef-

ter det år, hvor omlægning begyndte. Se også afsnit 3 ”Omlægning til økologisk jord-

brugsproduktion” i økologivejledning. 

 

Omlægningen kan ikke begynde, før din ansøgning er modtaget i Landbrugs- og Fiskeri-

styrelsen.  

 

Hvis du har købt eller tilforpagtet nye arealer, som allerede er omfattet af autorisation 

hos en anden økolog, skal du huske at oplyse om producentskiftet på Producentskifte-

skema, som du finder på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside under Tilskud & 

Selvbetjening, Producentskifte. 

  

Kolonne 1: Marknummer 

Marknumrene skal svare til de marknumre, der er angivet på markkortet og til de mark-

numre, som er angivet i Fællesskemaet. 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 ad-

gang til Internet markkort (IMK). På hjemmesiden www.jordbrugsanalyser.dk har du og-

så mulighed for at finde markkort. 

 
Kolonne 3: Markstørrelse 

Du skal angive markens størrelse i hektar med to decimaler. Markens størrelse skal svare 

til den, som er angivet i Fællesskemaet. 

  

Kolonne 4: Marker under den ikke-økologiske enhed 

Hvis du søger om samtidig drift og marken hører til den ikke økologiske enhed, skal du 

sætte kryds i kolonne 4. Du skal ikke angive omlægningstidspunkt for de marker i kolon-

ne 5. 

 

http://www.jordbrugsanalyser.dk/
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Kolonne 5: Omlægningstidspunkt 

Du skal angive tidspunktet for, hvornår omlægningen begynder med dato og år. Du skal 

eksempelvis angive 19/9-2014, hvis omlægningen begynder den 19. september 2014. 

 

Du skal være opmærksom på, at de omlægningsdatoer, som du har indberettet til Land-

brugs- og Fiskeristyrelsen, kun kan ændres, hvis både den først indberettede dato og den 

nye dato ligger frem i tiden i forhold til ændringstidspunktet. 

 

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- og Fiskeristyrelsens hjemmeside, 

http://lfst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c5965   

 

Der er mulighed for at søge om nedsat omlægningstid for et natur- eller landbrugsareal, 

hvis det kan dokumenteres, at arealerne i en periode på mindst 3 år forud for anmeldel-

sen ikke har været sprøjtemidler eller gødet medkunstgødning. Ansøgning skal ske på 

skemaet ”Anmeldelse af nedsat omlægningstid”. Læs mere i økologivejledningens afsnit 

6.3.1. Skemaet finder du på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside, 

http://lfst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c5969  

  

Kolonne 6: Forfrugt 

Angiv den dyrkede afgrøde i foregående år med de afgrødekoder, der fremgår af bilag 1. 

 
Kolonne 7: Afgrøde i år 

Angiv den dyrkede afgrøde i det nuværende år med de afgrødekoder, der fremgår af bi-

lag 1. Når du planlægger markdriften, skal du være opmærksom på reglerne om paralle-

lavl, som fremgår af afsnit 5 i økologivejledningen ”Du må ikke have parallelavl mellem 

dine afgrøder”. 

 
Kolonne 8: Græsningsret 

Du skal anføre, om der er tale om et areal med græsningsret. Hvis du har lejet græs-

ningsretten 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 økologivejledningens afsnit 13.3 ”Leje eller udlej-

ning af græsningsret”. 

 

Hvis du lejer græsningsret på et ikke-økologisk areal, skal du søge om nedsat omlæg-

ningstid. Du må ikke bruge arealet i din økologiske produktion, før Landbrugs- og Fiskeri-

styrelsen har godkendt nedsat omlægningstid til arealet. Læs mere i økologivejlednin-

gens afsnit 6.3 ”Nedsat omlægningstid”. 

  
Punkt 5.3 Omlægningsplan – husdyrhold 
Hvis du har søgt om samtidig drift, og det kun er husdyr, som hører til den økologiske 

enhed, skal du angive det i punkt 5.3. 

 
Omlægningen kan ikke begynde, før din ansøgning er modtaget i Landbrugs- og Fiskeri-

styrelsen. 

  
Kolonne 1 og 2: Husdyrkode og husdyrtype 

Du skal anføre husdyrtypen med de koder, der fremgår af bilag 2. Du kan samtidig skrive 

navnet på husdyrtypen. Koderne svarer til dem, du kender fra den Fælles Husdyrindbe-

retning.  

 

http://lfst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c5965
http://lfst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c5969
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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 afsnit 12.10 ”Husdyrhold til 

eget brug” i Økologivejledningen. Det er i nogle tilfælde muligt, at ansøge om tilladelse 

til, at have flere dyr end det fremgår af tabel 12.3 ”Maksimumsgrænser for ikke-

erhvervsmæssigt dyrehold” i afsnit 12.10. I ansøgningen, der sendes til Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen, skal det begrundes, hvorfor du vil have flere dyr end der fremgår i tabel 

12.3.  

 

Du skal ikke udfylde i kolonne 5 (omlægningstidspunkt), hvis du har sat kryds i kolonne 

3. 

 

Kolonne 4: Hesteordningen 

Du skal sætte kryds i kolonne 4, hvis du ønsker, at hestene holdes under hesteordnin-

gen. I kolonne 6 "Gennemsnitligt antal dyr i år", skal du skrive antallet af årsdyr. 

 

Du kan læse mere om reglerne for hesteordningen i økologivejledningens afsnit 20.4 

”Hesteordningen”. 

 

Du skal ikke udfylde i kolonne 5 (omlægningstidspunkt), hvis du har sat kryds i kolonne 

4. 

 

Kolonne 5: Omlægningstidspunkt 

Du skal anføre dato og år for, hvornår du planlægger, at de enkelte husdyrtyper skal be-

gynde omlægning. Omlægningsdatoen skal indberettes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 

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 Land-

brugs- og Fiskeristyrelsen, kun kan ændres, hvis både den først indberettede dato og den 

nye dato ligger frem i tiden i forhold til ændringstidspunktet. 

 

Du skal ikke udfylde i kolonne 5, hvis du ud for en enkelt husdyrtype har sat kryds i ko-

lonne 3 eller 4. 

 

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 fremgår af bilag 2, om du skal angive antal årsdyr eller antal produ-

cerede dyr.  

  

Kolonne 7: Afhorning af kalve 

Hvis du ønsker at anmelde afhorning af kalve i det indeværende år, skal du sætte kryds 

her. Krydset erstatter en anmeldelse, som du ellers skulle sende til Landbrugs- og Fiske-

ristyrelsen. Du skal opfylde betingelserne for afhorning af kalve, som fremgår af økologi-

vejledningen, afsnit 15.10 ”Operative indgreb – halekupering, afhorning m.m.”. 

 
Kolonne 8: CHR-nummer for hver husdyrtype 

Du skal kun udfylde denne kolonne, hvis du allerede har en husdyrbesætning.  
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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 husdyretype. 

 

Kolonne 9: Besætningsnummer 

Du skal kun udfylde denne kolonne, hvis du allerede har en besætning. 

 

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 på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside. 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 5.4 Samtidig omlægning 
Ved samtidig omlægning får du mulighed for at sælge økologiske produkter fra bedrift 24 

måneder efter, at du begyndte omlægning af bedriften. 

 

Du kan læse mere om samtidig omlægning i økologivejledningen, afsnit 12.5. ”Samtidig 

omlægning”. 

 

Det er en forudsætning, at alle produktionsarealer, græsarealer og besætninger omlæg-

ges fra dag 1.  

 

Hvis du ønsker at omlægge bedriften efter reglerne for samtidig omlægning, skal du i 

rubrik 5.4 anføre den dato (år, måned), hvor du begynder den samtidige omlægning.  

Denne dato skal svare til det omlægningstidspunkt, som du anfører ud for produktions-

arealerne i rubrik 5.2, kolonne 4. 

 

Under omlægningstidspunkt for husdyr i rubrik 5.3, kolonne 5, skal du ligeledes skrive 

samme dato anført i 5.4.  

 

Vedrørende husdyrtyper er det vigtigt, at være opmærksom på, at uanset længden af 

omlægningstid oplyst i tabel 12.1 i Økologivejledningen, kan der først sælges økologiske 

produkter fra en bedrift 24 måneder, efter omlægningens start. 

https://chr.fvst.dk/chri/faces/frontpage?Adf-Window-Id=w0&_afrLoop=249809424741000&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=e9g36xi7k_3&_afrRedirect=249809533548000
https://chr.fvst.dk/chri/faces/frontpage?Adf-Window-Id=w0&_afrLoop=249809424741000&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=e9g36xi7k_3&_afrRedirect=249809533548000
http://www.landbrugsindberetning.dk/
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Punkt 6. 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 genmodi-

ficerede afgrøder. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil herefter vurdere om omlægningsti-

den skal forlænges på det pågældende areal. Se også afsnit 6.2 ”Forlænget omlægnings-

tid” i økologivejledningen. 

 

Punkt 7. 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, udendørsløbegårde, staldbygninger og lokaler til op-

bevaring af planter, vegetabilske produkter, animalske produkter, råmaterialer og andre 

input. Læs mere om dette i økologivejledningens afsnit 3.4 ”Definition af en produktions-

enhed”. 

 

Markkort 

Du skal vedlægge markkort over egne og tilforpagtede arealer. Markkortene skal omfatte 

alle dyrkede og ikke-dyrkede arealer. For den enkelte mark skal du anføre et marknum-

mer samt markskel (vej, sti, hegn m.m.). 

  

Skitser 

Du skal vedlægge kortskitser over stalde, opbevaringssteder for gødning, foder, afhøste-

de afgrøder samt eventuelle forarbejdningslokaler.  

 

Punkt 8-9-10. Underskrift og erklæring 
Husk, at underskrive. 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 i økologiloven, lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 

2011 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 Landbrugs- og Fiske-

ristyrelsens økologivejledning samt løbende meddelelser om økologisk jordbrug udsendt 

af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Al materiale kan findes på Landbrugs- og Fiskeristyrel-

sens hjemmeside. 

  

Har bedriften flere ejere, skal ansøgningen underskrives af alle ejerne. I selskaber, inte-

ressentskaber og andre juridiske enheder er det den eller de tegningsberettigede, som 

skal underskrive. 

 

Punkt 11. Konsulentens underskrift 
Omlægningsplanen punkt 5 skal attesteres af en økologikonsulent, som er godkendt af 

SEGES, Økologi (tidligere Videncenter for Landbrug). Økologikonsulentens underskrift er 

en jordbrugsfaglig accept af planen for omlægningen af hele din jordbrugsbedrifts jordtil-

liggende, herunder tilforpagtede arealer og planen for omlægning af husdyrproduktion. 

  

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 om-

lægningsdatoer for marker og dyr passe sammen, således at det er muligt at overholde 

fodringsreglerne. 
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Underskriften i dette felt betragtes som en accept af, at konsulenten har godkendt indbe-

retningen om økologisk jordbrugsproduktion i Fællesskemaet. 

 

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

SEGES, Økologi, kan attestere økologiske omlægningsplaner: 

 
https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/omlaegning-til-oekologisk-

drift/sider/startside.aspx 

 

 

3 Årlig indberetning for økologer 
 
Alle autoriserede økologer skal hvert år senest den 21. april indsende en indberetning af 

alle bedriftens arealer og husdyr. Du skal hvert år anvende Fællesskemaet til at indberet-

te økologisk jordbrugsproduktion – marker og husdyr. 

 

3.1 Ændringer du skal indberette i løbet af året 
Det er ikke nok, at du meddeler ændringer mundtligt ved Landbrugs- og Fiskeristyrelsens 

økologikontrol.  

 

Ændringer på økologisk drevet areal skal straks indberettes i Landbrugs- og Fiskeristyrel-

sens Tast selv-service. 

 

Find nyeste Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion på Landbrugs- og Fiskeristyrel-

sens hjemmeside. 

 

Arealer, som du køber eller forpagter efter 21. april, skal indberettes i Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsens Tast selv - service. Indberetning skal ske inden omlægningstidspunktet, 

hvilket også fremgår af Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, som du finder på 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

 

Køb af husdyr, der repræsenterer en ændring på 50 % eller derover i forhold til det nu-

værende antal husdyr eller køb af ny husdyrtype, skal straks indberettes i Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsens Tast selv-service. 

 

I afsnit 29 i Økologivejledningen kan du læse, hvilke andre ændringer Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen der skal indberettes. 

 

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

som økologiske. 

 

  

4 Landbrugs- og Fiskeristyrelsens generelle 

retningslinjer for registrering af oplysninger 
 

4.1 Oplysninger i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen indhenter en række oplysninger om din virksomhed til 

brug for kontrol og administration af de regler, der er henlagt til Landbrugs- og Fiskeri-

styrelsen (se også vejledningerne for omlægningstilskud og miljøbetinget tilskud). Oplys-

ningerne anvendes for at fastlægge, om reglerne overholdes i din virksomhed, og ved 

behandling af ansøgninger om lovpligtig godkendelse, registrering, autorisation eller lig-

nende. 

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/omlaegning-til-oekologisk-drift/sider/startside.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/omlaegning-til-oekologisk-drift/sider/startside.aspx
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/#c5462
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/#c5462
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4.2 Indhentning af oplysninger 
De fleste oplysninger indhentes, når der indsendes pligtige indberetninger, ansøgning om 

tilladelser, autorisationer, godkendelser m.m. I forbindelse med Landbrugs- og Fiskeri-

styrelsen kontrolbesøg på virksomheden kan der også indhentes oplysninger.  

 

I visse tilfælde er det obligatorisk at aflevere oplysningerne til Landbrugs- og Fiskeristy-

relsen. Det kan medføre sanktioner, hvis Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ikke modtager 

oplysningerne rettidigt, modtager dem ufuldstændigt eller slet ikke modtager oplysnin-

gerne. Konsekvenser af denne karakter vil tydeligt fremgå af skemaet og vejledningens 

øvrige punkter. 

 

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

get i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 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 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har registreret om 

virksomheden ved at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsen skriftligt eller telefonisk. 

 

Du kan rette spørgsmål til rigtigheden af de oplysninger, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

har registreret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen retter forkerte oplysninger og underretter 

andre myndigheder, der måtte have modtaget de forkerte oplysninger. Hvis Landbrugs- 

og Fiskeristyrelsen ikke kan rette oplysningerne, vil styrelsen vejlede om, hvordan oplys-

ningerne kan rettes.  

 

Du har mulighed for at klage over Landbrugs- og Fiskeristyrelsen behandling af disse 

oplysninger. Dette kan ske til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Administrativ Jordbrugs-

kontrol, Storegade 2, 6440 Augustenborg, e-mail: jordbrugskontrol@lfst.dk eller til Data-

tilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk. 

 

mailto:jordbrugskontrol@lfst.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk.
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Bilag 1. Afgrødekoder  

(se opdateret liste i Fællesskemaet 2016) 
 

Her finder du listen over de afgrødekoder, som skal anvendes i Fællesskemaet og i Auto-

risationsansøgningen. 

  

Hvis du vælger at anvende din indberetning til Fællesskemaet fra sidste år, så skal du 

være opmærksom på, at nogle få afgrøder ikke kan konverteres til de nye koder. De er 

derfor anført med afgrødekode 998 ”Ukendt afgrøde”. Ikke anmeldte marker, der ikke 

var anmeldt tidligere, men som blev konstateret ved en fysisk kontrol, er ligeledes anført 

med afgrødekode 998. 

 

Kategorier 

Betegnelse Kan anmeldes på side 3 i kolonne  

Alm. afgrøder  6 A 

Øvrige afgrøder, som ikke er berettiget til Enkeltbetaling 7 Ø 

 

Nummersystemet 

Korn, oliefrø, bælgsæd til modenhed 1 – 99 

Markfrø 100 – 149 

Afgrøder til fabrik og foder til eget slæt 150 - 199 

Grovfoder, helsæd og græs 210 – 299 

Udyrket, arealer med særlige miljøordninger 300 – 399 

Grøntsager 400 – 499 

Gartneriafgrøder (planteskoleplanter, frugt og bær, vækstkulturer, specialkulturer), skov og 
andre trækulturer 

500 – 649 

Havefrø 650 - 670 

Øvrige afgrøder 900 - 910 

Efterafgrøder og udlæg 960 - 972 

 

Afgrødekoder 

Der anvendes de samme afgrødekoder, uanset om afgrøden dyrkes med eller uden ud-

læg. 

 

Afgrøde Afgrøden omfatter også  Kode Betegnelse 

Vårsæd til modenhed    

Vårbyg Maltbyg 1 A 

Vårhvede  2 A 

Vårhvede, brødhvede  6  

Havre  3 A 

Andre kornarter, vårsået 
Blandinger af korn, kanariefrø, hirse og 
andre blandinger af afgrøder 

4 A 

Anden bredbladet afgrøde 
Høst af frø/kerne fra anden bredbladet 
afgrøde f.eks. quinoa og boghvede 

50 A 

Majs til modenhed  5 A 

Korn + bælgsæd under 50 % bælgsæd Ærter-byg, havre-ærter 7 A 

Vintersæd til modenhed    

Vinterbyg  10 A 

Vinterhvede  11 A 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også  Kode Betegnelse 

Vinterhvede, brødhvede  13 A 

Vinterrug Stauderug 14 A 

Hybridrug  15 A 

Triticale Vintertriticale 16 A 

Andre kornarter, efterårssået 
Blandinger af korn, spelt, enkorn og 
emmer, andre blandinger af afgrøder 

17 A 

Oliefrø    

Vårraps  21 A 

Vinterraps  22 A 

Rybs  23 A 

Solsikke  24 A 

Sojabønner  25 A 

Gul sennep  180 A 

Anden oliefrøart  181 A 

Bælgsæd,    

Ærter 

Ærter til modenhed (foderærter, 
markærter, kogeærter) 
Ikke friske konsumærter  
(se kode 424). 

30 A 

Hestebønner  31 A 

Sødlupin Ikke bitterlupin 32 A 

Ærtehelsæd  215 A 

Bælgsæd, flerårig  35 A 

Bælgsæd, andre typer til modenhed  36 A 

Hør og hamp    

Oliehør Hør, men ikke spindhør (kode 41). 40 A 

Spindhør  41 A 

Hamp 
Der er særlige betingelser knyttet til 
denne afgrøde, se Vejledning om En-
keltbetaling 2012. 

42 A 

Frøgræs    

Rajgræsfrø, alm.  101 A 

Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt  102 A 

Rajgræsfrø, ital.  103 A 

Rajgræsfrø, ital. 1. års efterårsudlagt  104 A 

Rajgræs, hybrid  116 A 

Rajgræs, efterårsudl., hybrid  117 A 

Timothefrø Knoldrottehale 105 A 

Hundegræsfrø  106 A 

Engsvingelfrø  107 A 

Rødsvingelfrø Fåresvingel 108 A 

Rajsvingelfrø  109 A 

Svingelfrø, stivbladet  110 A 

Svingelfrø, strand  111 A 

Engrapgræsfrø (marktype)  112 A 

Engrapgræsfrø (plænetype)  113 A 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også  Kode Betegnelse 

Rapgræsfrø, alm.  114 A 

Hvenefrø alm. og krybende  115 A 

Andet markfrø    

Kløverfrø Rød- og hvidkløverfrø samt alsikke 120 A 

Græsmarksbælgplanter Lucerne, sneglebælg m.fl. 121 A 

Kommenfrø  122 A 

Valmuefrø  123 A 

Spinatfrø  124 A 

Bederoefrø Alle typer af bederoer 125 A 

Markfrø til udsæd, andre typer 
Alle typer som ikke er nævnt andet 
sted 

126 A 

Kartofler    

Kartofler, lægge 
Fremavlskartofler, opformering til egen 
avl 

150 A 

Kartofler, stivelse Kun til stivelsesproduktion 151 A 

Kartofler, spise Konsumkartofler 152 A 

Kartofler, andre  
Bagekartofler, samt alle former for 
industrikartofler undtagen til stivelses-
produktion, herunder kartofler til chips 

153 A 

Rodfrugter til fabrik    

Roer til fabrik Sukkerroer, fabriksroer 160 A 

Cikorierødder Ikke til salatproduktion 161 A 

Andre industriafgr., herunder rodfrugter 
Alle industriafgrøder, der ikke er nævnt 
andre steder, herunder rodfrugter 

162 A 

Helsæd, vår Korn, majs og ærter   

Vårbyg, helsæd  210 A 

Vårhvede, helsæd  211 A 

Havre, helsæd  212 A 

Blandkorn, vårsået, helsæd Alle blandinger 213 A 

Korn og bælgsæd, helsæd,  
under 50 pct. bælgsæd 

Ærter-byg, havre-ærter 214 A 

Ærtehelsæd  215 A 

Silomajs 
Fodermajs, kolbemajs, men ikke suk-
kermajs (se kode 423) 

216 A 

Helsæd, vinter Korn, majs og ærter   

Vinterbyg, helsæd  220 A 

Vinterhvede, helsæd  221 A 

Vinterrug, helsæd Stauderug 222 A 

Vintertriticale, helsæd  223 A 

Blandkorn, efterårssået helsæd Alle blandinger af afgrøder 224 A 

Korn, grønkorn    

Vårkorn, grønkorn  230 A 

Korn og bælgsæd, grønkorn u. 50 % 
bælgsæd 

Ærter-byg, havre-ærter  
Uanset bælgplanteandel 

234 A 

Vinterkorn, grønkorn  235 A 

Græs, permanent    

Permanent græs, meget lavt udbytte  250 A 

Permanent græs, lavt udbytte  251 A 



VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA - AUTORISATION TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION 

 

 

 

16 

Afgrøde Afgrøden omfatter også  Kode Betegnelse 

Permanent græs, normalt udbytte  252 A 

Permanent græs, under 50 % kløver  255 A 

Permanent græs, over 50 % kløver  256 A 

Permanent græs, uden kløver  257 A 

Permanent græs, ø-støtte 

Arealer med permanent græs med 
ringe indhold af græs, men som er 
afgræsset. Støtteberettiget i forbindel-
se med ø-støtte men ikke under ord-
ningen Enkeltbetaling. 

258 Ø 

Permanent græs, fabrik, over 6 tons  259 A 

Permanent græs til fabrik  272 A 

Permanent lucerne til fabrik  273 A 

Permanent lucerne over 25 % græs, til 
fabrik 

 274 A 

Permanent rullegræs  275 A 

Permanent græs og kløver uden norm Pleje af permanent græs 276 A 

Permanent kløver til fabrik  277 A 

Permanent lucerne og lucernegræs over 
50 % lucerne 

 278 A 

Permanent kløvergræs til fabrik  279 A 

Græsmarksplanter, omdrift    

Græs under 50 % kløver, ekstremt lavt 
udbytte 

Lucerne, vikke og andre græsmarks-
bælgplanter 

266 A 

Græs under 50 % kløver, meget lavt 
udbytte 

Lucerne, vikke og andre græsmarks-
bælgplanter 

267 A 

Græs under 50 % kløver, lavt udbytte 
Lucerne, vikke og andre græsmarks-
bælgplanter 

268 A 

Kløvergræs, under 50 % kløver  
(omdrift) 

Lucerne, vikke og andre græsmarks-
bælgplanter 

260 A 

Kløvergræs, over 50 % kløver (omdrift)  261 A 

Lucerne, lucernegræs, over 50 %  

lucerne (omdrift) 
 262 A 

Græs uden kløvergræs (omdrift)  263 A 

Græs, slæt før vårsået afgrøde 
Ved slæt af ital. rajgræs forud for høst 
af frø 

265 A 

Græs, rullegræs (omdrift)  269 A 

Græs til udegrise  270 A 

Græs og kløvergræs uden norm  264 A 

Græs til fabrik (omdrift)  170 A 

Lucerne, slæt Inkl. slæt til eget foder 171 A 

Lucerne, over 25 % græs til slæt Inkl. slæt til eget foder 172 A 

Kløver til slæt Inkl. slæt til eget foder 173 A 

Kløvergræs til fabrik  174 A 

Andre foderafgrøder    

Fodersukkerroer 
Fodersukkerroer, bederoer, runkelroer, 
foderbeder.  

Ikke fabriksroer (se kode 160). 

280 A 

Kålroer Turnips, kålrabi 281 A 

Fodermarvkål  282 A 

Fodergulerødder Kun hvide og lysegule sorter 283 A 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også  Kode Betegnelse 

Udyrkede arealer    

Udyrkede landbrugsarealer 
Landbrugsarealer, som ikke dyrkes. Må 
ikke afgræsses, slæt er dog tilladt. 

310 A 

Rekreative formål 
Arealer, som anvendes til andre formål 
end landbrug, herunder arealer til 
vildtpleje og jagt. Ikke støtteberettiget. 

271 Ø 

Tagetes, sygdomssanerende plante  579 A 

Randzoneordningen med forhøjet kvælstofkvote   

Randzoneordning uden udtagning 

Skal anvendes til randzoneordning med 
forhøjet kvælstofkvote. Gælder også i 
kombination med et miljøtilsagn uden 

udtagningsforpligtelse 

340 A, Ø 

Randzoneordning med udtagning 

Skal anvendes til randzoneordning med 
forhøjet kvælstofkvote i kombination 
med et miljøtilsagn med udtagnings-
forpligtelse 

341 A, Ø 

 

Arealer med tilsagn under miljøordningerne, visse  

projekter og arealer med tilsagn fra Naturstyrelsen 
Afgrøde Afgrøden omfatter også Kode Beteg-

nelse 
Tilsagns-
type 
 

Arealer med tilsagn under miljøordningerne: 

Miljøgræs med N-kvote. MVJ-tilsagn 2003-2005 350 A 11 

Miljøgræs  

MVJ-tilsagn (80 N) 

Maks. 80 kg N/ha 
253 A 4, 5 

Miljøgræs 
MVJ-tilsagn (0 N) 

Ingen gødningstilførsel 

254 A 

4, 5, 9, 11, 
13, 16, 40, 

45, 50, 51, 
52, 54, 55 

Særlige afgrødekoder for arealer med tilsagn under miljøordningerne eller arealer med miljøtilsagn under 
Miljøministeriet: 

Perm. græs, ø-støtte Arealer med permanent græs med ringe 
indhold af græs, men som er afgræsset. 
Støtteberettiget i forbindelse med ø-
støtte, men ikke under ordningen En-
keltbetaling. 

258 Ø - 

Skovrejsning på tidligere 
landbrugsjord 1 

Arealer med tilsagn fra Naturstyrelsen 
før 2007 samt tilsagn i neutralområder i 

2007 og 2008. 

311 A, Ø 7 

20-årig udtagning Kun arealer med tilsagn om støtte fra 
Amt/Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

312 A, Ø 7, 8 

20-årig udtagning 
med skov 

Kun arealer med tilsagn om støtte fra 
Amt/Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

313 A, Ø 7 

Miljøgræs med udtagning Kun arealer med miljøtilsagn om støtte 

fra Amt/Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
315 A, Ø 11 

Vådområder med udtagning Kun arealer med miljøtilsagn eller VMP 
III-tilsagn om drift af vådområder med 
støtte fra Amt/Landbrugs- og Fiskeristy-
relsen 

317 A, Ø 13, 16 

MVJ ej udtagning, ej land-
brugsjord 

Kun arealer, der har karakter af natur-
arealer, og som har miljøtilsagn eller 
VMP III-tilsagn om drift af vådområder 

med støtte fra Amt/Landbrugs- og Fi-
skeristyrelsen 

318 A, Ø 

4, 5, 9, 11, 

12, 13, 16, 

40, 45, 50, 
51, 52, 54 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også Kode Beteg-
nelse 

Tilsagns-
type 
 

MVJ udtagning, ej land-
brugsjord 

Kun arealer, der har karakter af natur-
arealer og er med miljøtilsagn eller VMP 
III-tilsagn om drift af vådområder med 
støtte fra Amt/Landbrugs- og Fiskeristy-
relsen 

319 A, Ø 
7, 8, 11, 
13, 16, 41, 
50, 51 

Braklagte randzoner  Kun arealer med miljøtilsagn om støtte 
fra Amt/Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

320 A, Ø 41 

Miljøtiltag, ej landbrugsare-
aler  

Arealer uden tilsagn, som er omfattet af 
et projekt, der er led i gennemførelsen 
af Natura 2000- og vandramme-

direktiverne. 

321 A, Ø  

 
 

Afgrøde Afgrøden omfatter også Kode Betegnelse 

Grøntsager på friland    

Asier  400 A 

Asparges  401 A 

Bladselleri  402 A 

Blomkål  403 A 

Broccoli  404 A 

Courgette, squash  405 A 

Grønkål  406 A 

Gulerod  407 A 

Hvidkål  408 A 

Kinakål  409 A 

Knoldselleri  410 A 

Løg  411 A 

Pastinak  412 A 

Rodpersille  413 A 

Porre  415 A 

Rosenkål  416 A 

Rødbede  417 A 

Rødkål  418 A 

Salat  420 A 

Savoykål, spidskål  421 A 

Spinat  422 A 

Sukkermajs  423 A 

Ærter, konsum Dybfrostærter, konservesærter, friske 
konsumærter (bælgærter) 

424 A 

Jordskokker, konsum  429 A 

Grøntsager, andre Alle grøntsager, som ikke er nævnt 
andet sted 

450 A 

Krydderurter    

Bladpersille (krusbladet og glatbladet) 430 A 

Purløg  431 A 

Krydderurter, støtteberetti-
gede 

Timian, basilikum, merian, oregano, 
melisse, mynte, rosmarin, salvie og 
safran 

432 A 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også Kode Betegnelse 

Krydderurter, andre Krydderurter, som ikke er omfattet af 
afgrødekoderne 430, 431 og 432 

433 Ø 

Medicinplanter    

Solhat  440 A Ø 

Medicinplanter, en- og to-
årige 

 
448 A 

Medicinplanter, stauder og 
vedplanter 

 
449 A Ø 

Havefrø    

Chrysanthemum Garland, 
frø 

Kun en- og toårige arter af  
Chrysanthemum 

650 A 

Dildfrø  651 A 

Kinesisk kålfrø  652 A 

Karsefrø  653 A 

Roquettefrø  654 A 

Radisfrø  655 A 

Bladbedefrø, rødbedefrø  656 A 

Grønkålfrø  657 A 

Gulerodsfrø  658 A 

Kålfrø (hvid- og rødkål) Alle arter af kål, undtagen kinesisk kål, 
grønkål 

659 A 

Persillefrø Bladpersille (krusbladet og glatbladet) 
og rodpersille 

660 A 

Kørvelfrø  661 A 

Majroefrø  662 A 

Pastinakfrø  663 A 

Skorzonerrodfrø  664 A 

Havrerodfrø  665 A 

Purløgfrø  666 A 

Timianfrø  667 A 

Blomsterfrø  668 A 

Andet havefrø  669 A 

Planteskoleplanter og 
væksthuse 

   

Buske og træer Kun udplantningsplanter til videresalg 
er støtteberettiget 

500 A, Ø 

Stauder Kun udplantningsplanter til videresalg 
er støtteberettiget 

501 A, Ø 

Blomsterløg  502 A 

En- og toårige planter En- og toårige planter, som ikke er 
nævnt andet sted 

503 A 

Solbær, stiklingeopforme-
ring 

 
504 A 

Ribs, stiklingeopformering  505 A 

Stikkelsbær, stiklingeop-
formering 

 
506 A 

Hindbær, stiklingeopforme-

ring 

 
507 A 

Tyttebær, tranebær og an-
dre af slægten Vaccinium 

 
508 A 

Kvæde  509 A 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også Kode Betegnelse 

Tomater Åbent system 540 A 

Agurker Åbent system 541 A 

Salat Åbent system 542 A 

Andre grøntsager Åbent system. En- og toårige arter 543 A 

Snitblomster og snitgrønt Åbent system. En- og toårige arter 544 A 

Potteplanter Åbent system. Kun udplantningsplanter 
til videresalg er støtteberettigede 

545 A, Ø 

Planteskolekulturer (stauder 

og vedplanter) 

Stauder og vedplanter. Stiklinge-

opformering, inkl. skovtræer til salg til 
udplantning. Kun udplantningsplanter til 
videresalg er støtteberettigede 

547 A 

Småplanter (1-årige) Udplantningsplanter, stiklinger 
En- og toårige arter samt stauder 

548 A 

Lukket system 1 (1-årige) Kulturer i lukket system 
En- og toårige samt stauder 

549 A 

Lukket system 2 (stauder 

og vedplanter) 

Kulturer i lukket system – vedplanter 

Kun udplantningsplanter til videresalg 
er støtteberettigede 

550 A, Ø 

Containerplads 1 (frugtbu-
ske) 

Potter og containere med frugtbuske 
(friland) 

560 A 

Containerplads 2 (1-årige) Potter og containere. En- og toårige 
arter samt stauder (friland) 

561 A 

Containerplads 3 (stader og 
vedplanter) 

Potter og containere med vedplanter 
bortset fra frugtbuske (friland). Kun 

udplantningsplanter til videresalg er 

støtteberettigede 

562 A, Ø 

Svampe, champignon Alle typer svampe 563 A 

Humle  570 A 

Frugt og bær    

Melon Alle typer 510 A 

Græskar  511 A 

Rabarber  512 A 

Jordbær  513 A 

Solbær  514 A 

Ribs  515 A 

Stikkelsbær  516 A 

Brombær Morbær, loganbær  
Stiklingeopformering 

517 A 

Hindbær  518 A 

Blåbær  519 A 

Surkirsebær uden under-
vækst af græs 

 
520 A 

Surkirsebær med under-
vækst af græs 

 
521 A 

Sødkirsebær uden under-
vækst af græs 

 
524 A 

Sødkirsebær med under-
vækst af græs 

 
525 A 

Anden buskfrugt Arter som ikke er nævnt ovenfor 

Aronia, samt blandede kulturer med 
støtteberettiget buskfrugt 

532 A 

Blomme uden undervækst 
af græs 

 
522 A 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også Kode Betegnelse 

Blomme med undervækst af 
græs 

 
523 A 

Hyld  526 A 

Hassel  527 A 

Æbler  528 A 

Pærer  529 A 

Vindrue  530 A 

Spisedruer  536 A 

Rønnebær  533 A 

Hyben  534 A 

Mispel  535 A 

Blandet støtteberettiget 
frugt 

 
539 A 

Anden træfrugt Arter som ikke er nævnt ovenfor  531 A 

Trækulturer    

Skovdrift, alm  580 Ø 

Nyplantning i skov med 
træhøjde under 3 meter 

 
581 Ø 

Pyntegrønt, økologisk Pyntegrønt på landbrugsjord. Anvendes 
på økologiske arealer med juletræer, 
hvor den økologiske produktion udeluk-
kende er pyntegrønt, idet træerne ikke i 
hele levetiden har været i et økologisk 

system. Der skal opnås en særlig di-

spensation for at kunne sælge økologisk 
pyntegrønt fra træerne. 

582 Ø 

Juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt på landbrugs-
jord 

583 Ø 

Juletræer og pyntegrønt i 
fredskov 

Juletræer og pyntegrønt i fredskov 
584 Ø 

Skovrejsning på tidligere 
landbrugsjord 1 

Arealer med skovtilplantning med til-
sagn om tilskud til skovrejsning fra 

Naturstyrelsen fra før 2007 samt tilsagn 
i neutralområder i 2007 og 2008. 

311 A, Ø 

Skovrejsning på tidligere 
landbrugsjord 3 

Arealer med skovtilplantning med til-
sagn fra Naturstyrelsen fra 2009. End-
videre skovtilplantning med tilsagn i 

2007 eller 2008 for så vidt angår skov-
rejsningsområde. 

587 A, Ø 

Statslig skovrejsning  588 A, Ø 

Bæredygtig skovdrift Arealer med tilsagn om tilskud til bære-
dygtig skovdrift (særlig drift). 

589 Ø 

Energiafgrøder og anden 
særlig produktion 

   

Lavskov Arealer, tilplantet med skovtræer med 

en omdriftstid på højst 10 år 
591 A 

Pil Træer med en omdriftstid på højst 10 
år (lavskov) 

592 A 

Poppel Træer med en omdriftstid på højst 10 
år (lavskov) 

593 A 

El Træer med en omdriftstid på højst 10 

år (lavskov) 
594 A 

Elefantgræs  596 A, Ø 

Rørgræs Rørflen, rødt kanariegræs 597 A, Ø 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også Kode Betegnelse 

Sorrel  598 A 

Øvrige arealer*    

Øvrige afgrøder 
Afgrøder, som ikke er nævnt andet 

sted. 
900 Ø 

Lysåbne arealer, fredskovs-
pligtige 

 903 Ø 

Åbne arealer i skov  904 Ø 

Anden anvendelse på til-
sagnsarealer 

Tilsagnsarealer, hvorpå der er opført 
landbrugsbygninger eller som er over-
gået til natur. 

905 Ø 

Afmeldte arealer  906 Ø 

 
*Bemærk, at der anvendes andre afgrødekoder, hvis der er miljøtilsagn på disse arealer. 

 

 

Koder for udlæg og efterafgrøder 

Disse afgrødekoder skal anvendes til beregning af gødningskvote i gødningsplanlægnin-

gen i Fælleskemaet og må ikke anvendes i markplanen. 

 

Efterafgrøde og udlæg 
Afgrøden omfatter også 

Kommentar 
Kode 

Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn 
o.l. høstet i maj/juni 

 960 

Græs, udlæg/efterslæt efter hel-

sæd/tidlig frøgræs eller vinterbyg hø-

stet senest 1. august 

 961 

Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig 
frøgræs 

 962 

Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter 

grønkorn o.l. høstet i maj/juni 
 963 

Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter hel-
sæd høstet senest 1. august 

 964 

Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn  965 

Græs/kløvergræs til fabrik, efterslæt 

efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni 
 966 

Pligtige efterafgrøder  968 

Frivillige efterafgrøder 
Ordning om tillæg til kvælstof-
kvoten 

969 

Udlæg og efterafgrøder til grøngødning  970 

Efterafgrøder til randzoneordningen  971 

Mellemafgrøder  972 

Ukendt afgrøde  998 

Ugyldig afgrødekode  999 
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Bilag 2. Husdyrkoder 
 

Liste over koder til indberetning af husdyr på økologiske bedrifter 

 

 

Dyretype Kode Dyretype Kode 

Tung 
race 

Årsko uden opdræt, malkekvæg 1201 Slagtekyllinger, stk. produceret 3281 

Årsopdræt (småkalve, 0 – 6 mdr. 
gamle) 

1202 Høns, årshøner 3102 

Årsopdræt - kvier/stude  
(6 mdr. – kælvning (28 mdr.)/ 
slagtning) 

1203 
Hønniker, stk. produceret 
Konsumæg 
Rugeæg 

 
3111 
3112 

Tyrekalve (0 – 6 mdr.), 
stk. produceret 

1204 
Kalkuner, tunge hunner,  
stk. produceret 

3301 

Ungtyre (6 mdr. til slagtning, 440 
kg), stk. produceret 

1205 
Kalkuner, tunge hanner,  
stk. produceret 

3302 

Avlstyre 1206 Ænder, stk. produceret 3500 

Jersey 

Årsko uden opdræt, malkekvæg 1231 Gæs, stk. produceret 3400 

Årsopdræt (småkalve, 0 – 6 mdr. 
gamle) 

1232 
Struds, voksne årsdyr 4701 

Struds, opdræt, stk. produceret 4702 

Årsopdræt - kvier/stude (6 mdr. – 
kælvning (28 mdr.)/ slagtning) 

1233 

Heste, årsdyr 

1 voksen årshest < 300 kg 
1 voksen årshest, 300 – 500 kg 
1 voksen årshest, 500 - 700 kg 
1 voksen årshest >700 kg 

 

1101 
1102 
1103 
1104 

Tyrekalve (0 – 6 mdr.), 
stk. produceret 

1234 
Får, 1 moderdyr med afkom 
(Handyr til avl, væddere og 

bukke er inkluderet) 

1300 

Ungtyre (6 mdr. til slagtning, 328 
kg), stk. produceret 

1235 

Geder, 1 moderdyr med afkom 
(Handyr til avl, væddere og 
bukke er inkluderet) 
Mohairgeder 

Kødgeder 
Malkegeder 

 
1401 
1402 

1403 

Avlstyr (1 årsdyr) 1236 Dådyr med afkom, årsdyr 2102 

Ammekøer uden opdræt, årsdyr 
Årsammeko < 400 kg 
Årsammeko 400 – 600 kg 

Årsammeko > 600 kg 

 
1241 
1242 

1243 

Krondyr med afkom, årsdyr 2101 

Årsso med smågrise til fravænning 1501 
Smågrise, fravænning – 31 kg, 
stk. produceret 

1511 

Andre dyr 
(Denne kode skal kun anvendes ved dyre-

typer, som ikke er nævnt i skemaet) 

9999 
Slagtesvin, 31 – 105 kg,  
stk. produceret 

1512 

 

 

Det fremgår af tabellen først i bilag 2, om du skal indberette dyretypen som producerede 

dyr (stk.) eller årsdyr. Antal årsdyr beregnes således: 

 

Udregningsmodel, se afsnit 14.3 i Vejledning om økologiske jordbrugsproduktion. 
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Bilag 3. Kontaktinformationer 
 

Autorisation til økologi  

 

Administrativ Jordbrugskontrol 

Team Økologiadministration 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen  

Storegade 2 

6440 Augustenborg 

Tlf.: 33 95 80 00 

www.lfst.dk 

E-post: jordbrugskontrol@lfst.dk 

 

 

Tilskudsordninger for økologer 

 

Økologisk Arealtilskud 

 

Arealtilskud 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen  

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Tlf.: 33 95 80 00 

www.lfst.dk 

E-post: arealtilskud@lfst.dk 

 

 

Forarbejdning af fødevarer 

www.foedevarestyrelsen.dk 

Tlf. 72 27 69 00 

E-mail: fvst@fvst.dk 

 

FødevareNordjylland 

Sofiendalsvej 90 

9200 Aalborg SV 

 

FødevareMidtjylland 

Sønderskovvej 5 

8520 Lystrup 

  

Rosenholmvej 15 

7400 Herning 

 

FødevareSydjylland 

Tysklandsvej 7 

7100 Vejle 

  

Høgevej 25 

6705 Esbjerg Ø 

 

FødevareSjælland/Fyn 

Gl. Banegårdsplads 8 

4220 Korsør 

 

FødevareKøbenhavn 

Stationsparken 31 

2600 Glostrup 

  

Munch Petersens Vej 8 

3700 Rønne



VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA - AUTORISATION TIL ØKOLOGISK JORDBRUGSPRODUKTION 

 

 

 

25 

 



 

 

 

 

 

 

Miljø- og Fødevareministeriet 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Tlf. +45 33 95 80 00 

mail@lfst.dk 

www.lfst.dk 


