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Vejledning til udfyldelse af skemaet til hjemmeproduceret udsæd 
 
Hvornår skal skemaet bruges? 

Skemaet skal kun bruges, når du ønsker at lave en produktion af hjemmeproduceret udsæd m.v. på basis af ikke-
økologisk ubejdset udsæd til eget brug. 
 
Hvad må afgrøden bruges til? 

Afgrøden kan kun anvendes som økologisk udsæd på egne arealer. Til al anden anvendelse vil afgrøden have 
status af ikke-økologisk. 
 
Hvor meget ikke-økologisk udsæd må der indkøbes? 

Der kan kun indkøbes ikke-økologisk udsæd til et areal, der modsvarer det areal, hvor den hjemmeproduce-
rede udsæd skal anvendes. 
 
Hvornår er der parallelavl? 

Du skal være opmærksom på, at der er parallelavl, hvis der samtidig med dyrkning af eget udsæd, dyrkes 
samme art på arealer, der ikke er påbegyndt omlægning. 
 
Eksempel på anmeldelse af ikke-økologiske læggekartofler 

I 2016 skal der produceres egne læggekartofler, af sorten Ditta, til brug på 10 ha i 2017. Det skal regnes ud hvor 
mange kg kartofler der skal indkøbes og anmeldes i 2016, for at dække behovet i 2017. 
 
A. Udfyld: Forventet areal, der skal tilsås med hjemmeproduceret udsæd: 10 ha 
B. Udfyld: Forventet udsædsmængde: 3000 kg/ha 

C. Udsædsmængde, i alt: 30000 kg (Udregning: (A x B) = C) 
D. Udfyld: Forventet udbytte af hjemmeproduceret udsæd pr. ha: 22000 kg 

E. Areal til produktion af hjemmeproduceret udsæd: 1,36 ha (Udregning: (C:D = E)) 
F. Udfyld: Indkøb af ikke-økologisk udsæd og vegetativt formeringsmateriale til produktion af hjemmeproduce-

ret udsæd pr. ha: 3000 kg 
G. Beregnet indkøb af ikke-økologisk frø, udsæd og vegetativt formeringsmateriale i alt: 4090,91 kg (Udreg-

ning: (F x E) = G) 
H. Udfyld: Det faktiske indkøb af ikke-økologisk frø, udsæd og vegetativt formeringsmateriale i alt: 4100 kg 

(afrunding af beregning i felt G) 
 
Felterne C, E og G udfyldes automatisk. 
 
Eksempel på udfyldelse af skemaet 

Felterne vil med eksemplet ovenfor, skulle udfyldes som vist herunder. Skemaet udfyldes elektronisk i Word. 
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Indsendelse af skemaet 

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 
 
Bemærk 

Du modtager ikke svar på din anmeldelse, og det er dit ansvar at anmeldelsen er udfyldt korrekt. Indsender 
du anmeldelsen pr. mail til jordbrugskontrol@lbst.dk vil du dog få et autosvar fra postkassen om, at din mail 
er modtaget. 
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