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Startede med en ide om at bruge naturens egne ressourcer I production af fødevarer, 

f.eks. Husdyrgødning, sædskifte. I stedet for kunstgødning og kemi. 

Østrig Rudolf Steiner  – At være et med naturen – naturens kræfter 1900

1962: Rachel Carson’s bog "Stille forår" – om effekten af pesticider på nature

I Danmark I  60érne og 70érne på privat basis I regi af Økologisk Landsforening ØL

1987: Den førest danske lovgivning om økologi og logo

1991: Første EU forordning , Rådets forordning (EEC) No 2092/91

2009: Revideret økologiforordning, Kommissionens forordning

(EC) No 834/2007 and Regulation (EC) No 889/2008

2010: Nyt EU logo – det grønne blad.

2021 ny økologiforordning

History of Organic Farming
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Økologiens Historie
Fra private standarder til europæisk og dansk lov



Facts om økologi

Det røde Ø-mærke har eksisteret siden 1989

Statsligt kontrolmærke. 

98 % af befolkningen kender det.

8 ud af 10 forbrugere har tillid til Ø-mærket.

Ca. 3500 økologiske bedrifter i Danmark

1.000 af dem er kommet til indenfor de seneste 2 år.

Økologi udgør ca. 10 % af landbrugsarealet i Danmark.

100 % kontrol af økologer

Alle økologer får ét årligt kontrolbesøg om året.

Der udtages ca. 5 % af økologerne til en stikprøvekontrol.

Alle økologer får tildelt et autorisationsnummer

Nummeret er et identitets-nr. for økologer.
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Ét mærke i Danmark - Det røde ø-mærke for statskontrolleret økologi
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• Indført i 1989 som garanti for kontrol af danske myndigheder

• Økologi er et beskyttet varemærke i Danmark

• Må ikke bruges i forbindelse med ikke-økologiske varer

• Bio er tilsvarende beskyttet i andre europæiske lande

• Det grønne EU mærke betyder at en vare er produceret og kontrolleret efter EU´s 
økologiforordning. Frivilligt mærke for andre varer end fødevarer.
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• Det røde Ø er anerkendt garanti for økologiske træer også i Tyskland

• Ligesom BÖLW , hvortil hører Biokreis, Bioland, Demeter und Naturland.

• I tyskland oprerers med retningslinjer for økologisk skovbrug – Naturland og FSC

• (Richtlinien ökologischer Waldnutzung zertifizierte Weihnachtsbäume)



Grundlæggende værdier i økologien

▪ Ingen kemiske input som pesticer

▪ Minimere input som kunstige gødningsstoffer – øge selvforsyning

▪ Brug af sædskifte og kompost til at levere næring

▪ Ingen kunstgødning

▪ Ingen GMO 

▪ Arbejde med naturens sammenhænge, biodiversitet, økologiske kredsløb mv.

▪ Klima bliver fremover også en vigtig faktor.
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Økologikontrol I Danmark

▪ 5 lokale kontorer for økologikontrol:   Randers, Herning, Kolding, 
Odense, Ringsted

▪ 2  centrale enheder Augustenborg og København

▪ Kontaktudvalget for økologisk jordbrusproduktion rådgiver
landbrugsstyrelsen I spørgsmål om  økologi, og økologiske juletræer.
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Omlægning til økologi

▪ Ansøgning om autorisation til LBST, underskrevet af konsulent.

▪ Omlægningsperiode for flerårige afgrøder er tre år. 

▪ Samme regler for alle flerårige afgrøder.

▪ Ved planting af flerårige afgrøder I økologisk omlagt jord er afgrøden økologisk ved
høst-
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Ansøgning om samtidig drift – forbindelse med ansøgning om autorisation

▪ Mulighed for samtidig drift – at have en ikke økologisk samtidig produktion

▪ Parallelavl ikke tilladt – dvs. ikke mulighed for samme art I begge enheder

▪ Men f.eks. økologisk normannsgran og ikke økologisk anden art er mulig.

▪ To cvr numre er mulig.
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Regler om adskillelse og dokumentation

▪ Det er grundlæggende at det skal være muligt at kontrollere økologisk produktion

▪ Adskillelse og dokumentation

▪ Kontrol af bilag og anvendte produkter. 

▪ Hegn og synlig skiltning

▪ Korrekt mærkning ved håndtering, transport og handel

▪ Separate regnskaber ,ved samtidig drift.

▪ Skærpede krav ved to cvr numre
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Omlægning af eksisterende plantager
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▪ Omlægning af eksisterende plantager ikke mulig.

▪ Omlægning af pyntegrønt er mulig, omlægningstid tre år.

▪ I Tyskland er der andre regler, her er omlægning af eksisterende plantager mulig
ved nyomlægning, men kun én gang.

▪ Reglerne er løbende drøftet I kontaktudvalget og erhvervet star fast på nuværende
regler.



Krav til etablering af nye økologiske juletræsplantager

▪ Småplanter skal være økologiske, ingen mulighed for dispensation

▪ Småplanter skal produceres af økologiske frø, hvis de er tilgængelige

▪ Kontroller frødatabasen.

▪ Import af økologiske træer fra EU er mulig
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Muligheder for renholdelse 

▪ Herbicider er ikke en mulighed

▪ Papir eller plast er tilladt – hvis det fjernes igen!

▪ Bionedbrydelig plast?

▪ Træfiber? – papir uden lim eller tilsætningsstoffer

▪ Økologiske underafgrøder

▪ Agræsning med økologiske dyr – eller kortvarigt med ikke-økologiske dyr.
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Muligheder for plantebeskyttelse 

bilag 2. Produkter der I særlige tilfælde
Kan bruges til plantebeskyttelse.

Bivoks, ferromoner, pyrethriner, 
Repellanter – fårefedt, 
Mikroorganismer, spinosad.
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Muligheder for gødning

Sædskifte, grøngødning, øko-husdyrgødning.

Hvis ikke tilstrækkeligt – undtagelsesvist
supplere med ikke-økologisk gødning, 
som fremgår af bilag 1.

Op til 170 kg. total N / ha.

Op til 50 kg. / ha ikke økologisk gødning
Uden at dokumentere behov.
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Bilag 1.
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Afgasset biomasse.

Tørv

Komposteret eller forgæret biomasse

Træaske

Råfosfat

m.fl.
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Andre muligheder for dyrkning?

Produktion i Danmark efter tyske regler er ikke mulig

Andre produktioner må ikke forveksles med økologi



Dyrkning af juletræer i potter

▪ Regler om økologisk vækstmedie, der kan sammenlignes med økologisk jord

▪ Ny økologiforordning 2021, økologisk dyrkning I væksthuse i afgrænsede bede (potter) 
ikke længere mulig efter 2021

▪ Undtaget produkter hvor potten følger helt frem til forbrugeren.
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Spørgsmål
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Kontakt.

jordbrugskontrol@lbst.dk



Tak for i dag!


