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Høringssvar til udkast til bekendtgørelsen om økologisk jordbrugsproduktion m.v.
J.nr. 2021-12130-000001

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at give følgende bemærkninger til udkastet til ny
økologibekendtgørelse:
§6: Ifølge stk. 1 skal der oplyses om en omlægningsplan, hvis der er enheder der planlægges
omlagt efter 2 år. Konsekvenserne af lovteksten er uklare for os, men vi ønsker så vidt muligt at
bevare de nuværende muligheder for at færdiggøre bedriftens fulde omlægning inden udgangen af
det 4. kalenderår efter begyndt omlægning, jf. Økologibekendtgørelsens (nr. 1316 af 19/11/2018)
§11, stk. 1.
§11, punkt 7: Vi forventer, at hestehold kan registreres som selskabsdyr og at
indberetningskravene i artiklen erstatter den nuværende hesteordning, og at de bedrifter der i dag
er tilknyttet hesteordningen fremover, vil skulle indberette under denne bestemmelse.
§16: Vi bakker op om kravet om 20% bælgafgrøder i sædskiftet. Vi vil opfordre til, at
beregningsgrundlaget tydeliggøres, idet den foreslåede formulering rejser tvivl om, hvorvidt de 20%
bælgafgrøder skal beregnes på baggrund af bedriftens samlede omdriftsareal eller det samlede
omdriftsareal plus arealet med efterafgrøder. Det bør også tydeliggøres, at bælgplantekravene kan
opfyldes via mellem- og efterafgrøder såvel som hovedafgrøder. Vi mener at dette kan tydeliggøres
ved f.eks. følgende tilpasning:
§16. På en økologisk bedrift skal der i sædskiftet indgå bælgafgrøder, enten som hoved-, mellemeller efterafgrøder, som svarer til 20% af bedriftens omdriftsareal.
Derudover vil vi opfordre til, at andelen af arter fra ærteblomstfamilien i stk. 2, punkt 3 opgøres i
frøantal (15-20%) og ikke i frøvægt, for at imødekomme de allerede optimerede græsblandinger.
§ 17: Vi bakker op om kravet om 50% kulstoflagrende afgrøder, men vil også her opfordre til, at
beregningsgrundlaget tydeliggøres. Vi foreslår følgende tilpasning:
§17. På en økologisk bedrift skal der dyrkes kulstoflagrende afgrøder svarende til 50% af bedriftens
samlede indberettede areal.
Derudover vil vi opfordre til at inkludere kløver- og lucernefrø i §17, stk. 2 (1):
1) Græs, græsblandinger, kløver- og lucernefrø.
Det bør også tydeliggøres, eventuelt i vejledningstekst, at frøgræs marker betragtes som
græsmarker og dermed som kulstofopbyggende.
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§16 og 17: Vi opfordrer til, at der etableres en dispensationsmulighed for § 16 og 17 for de mindste
bedrifter. Vi foreslår, at kravene alene skal gøres gældende for bedrifter der er en del af
gødningsregistret og dermed indberetter minimum 10 ha i omdrift. Væksthusproduktion bør
ligeledes undtages kravene. Derudover er det ønskeligt, særligt i forhold til mindre bedrifter, at
sædskiftekravene kan opfyldes over en årrække evt. som en ”opsparingskonto”, og ikke kun for
hvert enkelt år.
Derudover vil vi opfordre til, at der tages hensyn til producenter der dyrker afgrøder på 1-årigt
lejede arealer, og at kravene i §16 og 17 kan håndteres enten på bedriften der udlejer jorden eller
på bedriften der lejer jorden. Dette kunne formuleres som følger:
Virksomheder der helt eller delvist, dyrker grønsager eller andre 1-årige afgrøder på 1-årigt lejede
arealer, kan koble forpligtigelsen til 20% bælgafgrøder/50% kulstoflagrende afgrøder med den
virksomhed der udlejer arealet.
§22, stk. 2. Teksten i punkt 2 og 3 er enslydende.
§25. Vi har formentlig EU's bedst beplantede hønsegårde, og vi vil opfordre til, at de gældende
krav, fra bek.nr. 1316 af 19/11/2018, til beplantning i hønsegårdene og til tomgangsperiode
videreføres. Hvis dette ikke er muligt, vil vi opfordre til, at det i Økologivejledningen tydeliggøres, at
man ved overholdelse af de nuværende beplantningskrav og tomgangslængde også overholder de
nye regler. Eventuelt som det gode eksempel på, hvordan beplantningskrav og
tomgangsperiodekrav kan overholdes.
Den aktuelle formulering af §25 forekommer at være overflødig, idet der alene henvises til
forordningsteksten, og det er vores opfattelse, at den artikel der henvises til i forordningen,
omhandler fjernelse af plantemateriale fra hønsegårdene for at sikre kontinuerlig vækst i
vegetationen.
§26. I forhold til overgangsordningen for hønnikeproduktionen er det helt afgørende, at de
producenter der har produceret økologiske hønniker i overensstemmelse med den gældende
økologibekendtgørelse omfattes af overgangsordningen, og kan fortsætte med den nuværende
belægningsgrad og det nuværende produktionssystem i overgangsperioden.
§34, stk. 2. I forhold til oplysningskravene til den kommende husdyrdatabase vil vi opfordre til, at
der i forbindelse med krav om opstaldningsadresse suppleres med krav om besætningsnummer fra
CHR, og at data fra medicinlogbogen oplyses sammen med dyrenes sundhedsstatus.
For øvrige forhold henviser vi til de indsendte bemærkningerne fra Innovationscenter for Økologisk
Landbrug.

Lars Holdensen
Chefkonsulent
Økologi
D +45 3339 4007
M +45 2178 8633
E lho@lf.dk

