
Vejledning i at udfylde: ”Anerkendelse af omlægningsperioden med tilbagevirkende kraft (AOTK) med lejet græsningsret” 

 Ved udfyldelse af blanketten vælges: 

 Jeg udfylder blanketten på egne vegne 

 Jeg udfylder blanketten på vegne af en anden, som jeg har fuldmagt fra 

 

1. Oplysninger 

Hvis du selv udfylder blanketten på egne vegne, oplyses her: 

 Certificeringsnummer 

 Ansøgers oplysninger: navn, adresse, tlf. nr. og E-mail  

 CVR. nr. 

 P-nr. 

 

Hvis blanketten udfyldes på vegne af en anden, som jeg har fuldmagt fra oplyses også: 

 

 Konsulentens/fuldmagtshavers oplysninger 

 

2. Skema  

Her vælges, hvilken type areal der ansøges for: 

 Naturområder eller Landbrugsarealer 

 Landdistriktsprogram 

 

Naturområder eller Landbrugsarealer kan f.eks. være §3 arealer eller natura 2000, hvor der ikke er tilført 

sprøjtemidler som ikke er tilladt i den økologiske produktion. Det kan også være fredede arealer eller 

arealer som altid har tilhørt den økologiske bedrift, men ikke tidligere har været indberettet.   

 

 

 



Landdistriktsprogram er landbrugsarealer med gyldigt miljøtilsagn, - herunder pleje af græs (PLG).  

 

- Angiv længere nede skemaet, hvilken type areal der er tale om.  

 

Anfør om ansøgningen udfyldes på baggrund af en økologikontrol. 

 

Derudover angives om den lejet græsningsret er for en flerårig periode samt udløbsdato for græsningsaftalen.  

 

Angiv informationer om, hvilke mark/marker der ansøges om. Har du mere en mark tryk på ikonet  

”Tilføj”. Vigtigt – husk at tilføje dato for overtagelse/forpagtning samt dato for omlægningens 

påbegyndelse. 

 

 

Søger du på flere forskellige typer kan der tilføjes nyt skema. 

 

3. Erklæring på at der ikke er tilført midler som ikke er tilladt i den økologiske produktion 

 

For officielt landdistriktsprogram:  

Erklæring fra de ejer(e)/forpagter(e) der har haft råderet over arealet i den angivne periode, hvor arealet har været omfattet af et 

landdistriktsprogram. 

For Natura og Landbrugsarealer: 

Erklæring fra de ejer(e)/forpagter(e) om at der, i de tre år forud for ansøgningen, ikke er blevet anvendt produkter eller stoffer, som ikke er tilladt 

til anvendelse i den økologiske produktion. 

 

 

Såfremt der har været flere ejer i den ansøgte periode skal disse også udfylde erklæringen. 

 

 

 

 

 

 



4. Anden relevant dokumentation 

Her vælges imellem: 

 Der udføres fysisk kontrol af en anden offentlig myndighed 

 Der udføres ikke fysisk kontrol af en anden offentlig myndighed 

 

5. Bemærkninger 

Her kan tilføres øvrige bemærkninger. 

 

6. Erklæring  

Her erklæres, at de indtastede oplysninger er korrekte. 

 

7. Fuldmagtsgiver 

Påfør her E-mailadresse på den/dem som skal underskrive blanketten. 

De vil modtage en mail, hvor de skal godkende den indsendte blanket med NemID/MitID. 

Blanketten skal underskrives senest indenfor 30 dage eller slettes blanketten og denne skal udfyldes på ny. 

 

8. Opsummering 

Her tjekkes om alle informationer i blanketten er korrekte. Tryk derefter på ”send”. 

Blanketten vil efter at de fuldmagtsgivende parter, har godkendt med NemID/MitID, blive sendt digitalt til jordbrugskontrol.  

 

 


