
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 
1. Klik på Vis 
2. Vælg Gitterlinjer 
og/eller Hjælpelinjer 
 
Tip: Alt + F9 for hurtig visning 
af hjælpelinjer 

Tips: 
For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 
differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 
underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

Få mest muligt ud af dit kontrolbesøg 

   
 29. november 2017,  

 Marianne Christensen, 
Økologikontrollør 
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Landbrugsstyrelsen - Økologikontrollen 
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    Hvem er vi? 
 
Vi er ca. 130 jordbrugskontrollører fra fem lokale afdelinger i 
Ringsted, Odense, Kolding, Herning og Randers.  
 
 
Økologikontrollen: 
•  Autorisationskontrol - Den første kontrol 
•  Årlig kontrol 
•  Stikprøvekontrol - Uanmeldt 
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    Det overordnede formål med økologikontrollen  

•  Sikre forbrugernes tillid til økologiske produkter 
 
•  Alle økologiske bedrifter får hvert år mindst ét kontrolbesøg 

•  Sikre at økologireglerne overholdes 

 



Hvordan foregår kontrollen?  
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Hvad kontrollerer vi?  
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     Hele bedriften, herunder: 
•  Marker og skel  
•  Dyr og deres forhold 
•  Opbevaring af foder, udsæd, høst mv. 
•  Bilag. Alt ind- og udgående landbruget 
 
 
Vi vejleder MEGET gerne om vores regler. 
 



Bilagskontrollen - Dagsorden 
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Dokumentationskrav til regnskabet 
Indgående produkter 
•  Dato 
•  Hvor produktet kommer fra 
•  Produktets navn 
•  Økologisk status 
•  Mængde og brug af det 
•  Fuldstændig indholdsdeklaration 

Udgående produkter 
•  Dato 
•  Modtagere 
•  Produktets navn 
•  Økologisk status 
•  Mængde 

Dokumentationskrav til produktionen 
Planteavl 
•  Indkøb af såsæd, frø og plantemateriale, evt. 

sække og frøposer (økologisk status) 
•  Kvitteringer for overførsel af husdyrgødning, 

både i udnyttet - og total N 
•  Salg af afgrøder (opgørelse af seneste høst) 
•  Ajourført logbog for planteavl 

Husdyr 
•  Ajourført logbog for husdyr (fx ud- og indbinding 

af dyr, dato for anbringelse af dyr i sygeboks eller 
-sti) 

•  Ajourført besætningsliste 
•  Ajourført medicinlogbog (fx hvilke dyr, der er 

behandlet, sygdom, medicin, tilbageholdelsestid, 
omlægningsdatoer mv.) 

•  Foderplan og foderopgørelse for alle dyr i alle 
perioder 

•  Indkøb af foder, tilskudsfoder og mineraler 
(økologisk status, GMO status mv.) 

•  Indkøb og salg af dyr  
•  Salg af mælk, kød og æg 

Generelt 
•  Eventuelle leje- og forpagtningskontrakter 
•  Andet relevant materiale for bedriftens produktion 

  



Hyppigst	konstaterede	overtrædelser	
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    Overtrædelser	af	økologireglerne		

•  Staldforhold		

•  Dyrevelfærd	

•  Manglende	bilag		

•  Logbogsføring	

•  Manglende	adgang	til	græsning	for	kvæg		

Kontrollerede forhold  
Utilstrækkelig adgang til bekvem liggeplads af 
tilstrækkelig størrelse med tilstrækkelig tør strøelse 
(kvæg)  

31  

Kalve over 1 uge gamle er opstaldet i enkeltboks 
(kvæg)  

20  

Ikke tilstrækkelig adgang til græsning (kvæg)  19  
Manglende eller utilstrækkeligt bilag/regnskab 
(tværgående)  

18  

Utilstrækkelig adgang til frisk drikkevand (kvæg)  18  

Utilstrækkelig dokumentation for afgivelse eller 
modtagelse af kvælstof (tværgående)  

15  

Strømførende tråde m.v. i stald (kvæg)  15  
Dyr og/eller produkter fra husdyrproduktionen er 
solgt med forkert status (tværgående)  

14  

Manglende genomlægning efter start på 4. 
behandling (kvæg)  

14  

Manglende elle mangelfuld årlig indberetning 
(tværgående)  

13  

Manglende anmeldelse/ansøgning ved brug af ikke-
økologisk materiale (planteavl)  

13  

Manglende tilladelse til anvendelse af ikke-
økologiske frø mv. (planteavl)  

13  

Medicinlogbog (tværgående)  12  
Manglende/ufuldstændig husdyrlogbog 
(tværgående)  

10  

Manglende dyrlæge/behandling (kvæg)  9  
For små sengebåse (kvæg)  9  
Utilstrækkeligt ly og læ i vinterperioden for 
udegående dyr (kvæg)  

8  

Der er indsat dyr med specifikke sygdomme eller 
sundhedsproblemer (kvæg)  

8  

Der er fodret med ikke-økologisk ikke-tilladt foder af 
landbrugsoprindelse (kvæg)  

7  

Kalves suttebehov er ikke opfyldt (kvæg)  7  
Total overtrædelser i top 20  273  
Overtrædelser i alt  529  
Antal bedrifter med overtrædelser (% af de 
kontrollerede bedrifter)  

302 (12 %)  

Antal kontrollerede økologiske bedrifter  2.510  



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 
Niveau 1 = Tekst 20 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 20 pkt. 
Niveau 3 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 18 pkt. 
 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 
SHIFT + TAB 

 
Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  
listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  
2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 
4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 
 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 
filen, så det slår igennem på alle sider  

Her finder I nyttig viden 

•  Landbrugsstyrelsen – Økologi 
 

http://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/  
•  Økologivejledningen 
•  Skemaer og blanketter mm. 
 

 
•  Den økologiske frødatabase 
 

 Husk at tilmeld jer vores nyhedsbrev 



Tak for nu 
 
 


