
 

 

 

Oversigt over kommende regler for fodring i økologisk produktion 
6. maj 2020 

 

Brug af 
omlægningsfoder 

– egen 
produktion 

Brug af 
omlægningsfoder 

– andres 
produktion 

Brug af egne 
afgrøder fra 1-års 

omlægningsmarker 
Selvforsyning Grovfoder 

Brug af 5% ikke-
økologisk 

proteinfoder 

Kvæg  
(og andre 
drøvtyggere) 

100 % 
25 % 

 

Højst 20 % af det 
samlede gennemsnitlige 

foderforbrug 

60 % 
 

Øges til 70 % fra 
2023 

Mindst 60 % 
(50 % for mælke-

producerende dyr i 
højst tre måneder i 

begyndelsen af 
laktationen) 

Ikke muligt 

Svin 100 % 25 % 
Højst 20 % af det 

samlede gennemsnitlige 
foderforbrug 

30 % 
Grovfoder skal indgå 

i den daglige 
foderration 

Kun når det ikke er til 
rådighed i økologisk 

form og alene til 
anvendelsen til fodring 
af smågrise på op til  
35 kg og den højeste 
procentdel, beregnet i 
tørstof, ikke overstiger 

5 % 

Fjerkræ 100 % 25 % 
Højst 20 % af det 

samlede gennemsnitlige 
foderforbrug 

30 % 
Grovfoder skal indgå 

i den daglige 
foderration 

Kun når det ikke er til 
rådighed i økologisk 

form og alene til 
anvendelsen til fodring 
af ungfjerkræ og den 
højeste procentdel, 

beregnet i tørstof, ikke 
overstiger 5 % 

Hjorte 100 % 25 % 
Højst 20 % af det 

samlede gennemsnitlige 
foderforbrug. 

60 % 
 

Øges til 70 % fra 
2023 

Mindst 60 % 
(50 % for mælke-

producerende dyr i 
højst tre måneder i 

begyndelsen af 
laktationen) 

Ikke muligt 

Kaniner 100 % 25 % 
Højst 20 % af det 

samlede gennemsnitlige 
foderforbrug 

70 % 
Mindst 60 % 

 
Ikke muligt 

Heste 100 % 25 % 
Højst 20 % af det 

samlede gennemsnitlige 
foderforbrug 

60 % 

 

Øges til 70 % fra 
2023 

Mindst 60 % 

(50 % for mælke-
producerende dyr i 
højst tre måneder i 

begyndelsen af 
laktationen) 

Ikke muligt 

 
Ændring ift. 
nu 

- 

 
Reduktion fra 30 % 

til 25 % 
 
 

- 

 
Er generelt øget – 
nu eller fra 2023 

 

- 

Uændret for de fleste 
dyr.  

 
For svin og fjerkræ 

begrænses 
anvendelsen til unge 

dyr. 

 


