
Succes med omlægning –
godt fra start

Og regler hører med – ”tag dem” før de tager dig

v/Claus Østergaard, ØkologiRådgivning Danmark





Omlægning

Hele bedriften inden 4 år

Alle marker 

Husdyr 

Gårdspladser

Markveje 

Levende hegn og naturarealer



Ikke krav til omlægning
Bortforpagtede arealer

Bortforpagtede bygninger

Skovarealer

Køkken- og prydhaver

Heste

Husdyrhold til eget brug



Hvornår er det ikke længere hobbydyr ?

2 køer med tilhørende kalve eller 4 stykker andet kvæg 
4 heste eller ponyer med tilhørende føl. 
2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, eller 
10 får med lam. 
10 geder med kid. 
5 hjorte med kid. 
10 strudse med unger. 
30 stk. fjerkræ. 
5 slagtekaniner med unger. 

Hobbydyr som hunde, katte m.v. kan ikke omlægges



Omlægning marker

Anvendelse 

Måneder efter omlægning Eget brug Salg

0 - 12 mdr.  Høst
(1-årige afgrøder såning efter omlægning) 

Max. 20 % til foder
(Kun bælgsæd/kløvergræs/græs)

Fremavl med kontrakt

12 - 24 mdr.  Høst 100 % til foder Max. 30 % til foder 
Fremavl med kontrakt

24 - 36 mdr.  Såning
(undtagen flerårige foderafgrøder)

100 % til foder Foder, konsum, fremavl, grønsager
(Kun 1-årige afgrøder)

Høst 36- mdr. Høst Flerårige afgrøder
(Frugt, bær og pyntegrønt)



Parallelavl

Ikke samme afgrøde på konventionelt dyrkede og økologisk dyrkede marker



Såsæd
Brug den økologiske frødatabase

- En effektiv søgemaskine på adressen: 

https://asp-plant.dlbr.dk/applikationer/oekosortsdb/index.asp

- Find  udsæd til rådighed

- Find skemaer om anmeldelse/ansøgning, 

hvis behov for ikke-øko udsæd

- Find informationer om regler med mere

- Gem følgesedler eller sæk med såsæd til kontrol

https://asp-plant.dlbr.dk/applikationer/oekosortsdb/index.asp


Gødning til økologer



Gødning til økologer



Gødning til økologer



Gødning til økologer



Gødning til økologer



Mulighed for mere end 50 N/ha
- Sædskifte

- 20 % med bælgplanter 

- Efterafgrøder 2 år efter kløvergræs

- Efterafgrøder 1 år efter bælgplanter/kløverudlæg



Andre gødninger og jordforbedringer

Kalium: Patentkali (jordprøver), Kalivinasse, Protamylasse

Fosfor: Biogrow, pillerede hønsegødninger

Mikronæringsstoffer: Konstateret behov (konsulenterklæring)

Kalk: Jordforbedring ingen begrænsninger

Hvor findes det: Gødningskatalog Økologisk Landsforening:

http://okologi.dk/landbrug/viden/goedningskataloget

http://okologi.dk/landbrug/viden/goedningskataloget


Omlægning husdyr

Art/produkt Omlægningstid

Kvæg 1 år og ¾ af levetid

Får, geder, svin og hjorte 6 måneder

Levekyllinger (inden 3 dage) 6 uger

Slagtekyllinger (inden 3 dage) 10 uger

Bier 1 år

Mælk 6 måneder



Fodring og udeforhold

Art/produkt Øko foder Ikke øko foder Grovfoder Afgræsning

Drøvtyggere Min. 99 % 1 % 
(Urter, krydderier, melasse)

60 % 15/4 – 1/11
(ikke tyre> 12 mdr.)

Svin Min. 95 % 5 %
(Proteinfoder)

Dagligt 15/4 – 1/11
(ikke slagtesvin)

Fjerkræ Min. 95 % 5 % 
(Proteinfoder, fiskemel)

Dagligt Hele året 
(Kun udeareal)



Styr på administrationen
her går det ofte galt!

1. Kommunikation: Fortæl NAER (jordbrugskontrol) hvad 
du laver (indberetning af produktion/anmeldelse af 
ændringer)

2. Dokumentation (logbog og bilag)

3. Diverse forhold vedr. husdyr: afgræsning, manglende 
strøelse, forkert opstaldning

4. Manglende skema B 1 ved overførsel husdyrgødning

5. Afgrøder solgt med forkert status



Sanktioner
Indskærpelse

Påbud eller forbud

Bøde

Politianmeldelse

Økologiautorisation trukket tilbage



Tilskud

Det samlede tilskud (kr./ha) ved omlægning til økologi ud over grundbetaling 

År fra omlægning 1-2 år 3-5 år Mere end 5 år

Basistilskud 870 870 870

Tillæg nedsat N 500 500 500

Tillæg omlægning 1200 0 0

I alt 2570 1370 1370

Tillæg frugt/bær 4000 4000 4000



Tak for opmærksomheden


