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Hvorfor ny økologiforordning?

• Kommissionen ville have økologiregler baseret på de 
økologiske principper

• Kontrolfrekvens efter risikobaseret vurdering

• Mere fokus på produktet - indføre en pesticidtærskelværdi 
for økologiske produkter

• Importerede varer skal være produceret efter EU´s 
økologiregler

• Øget harmonisering



Forhandlingerne

• Medlemslandene ville beholde det vi kender i dag og indfase 
strammere regler mere trinvist

• Medlemslandene var uenige ift. om kontrollen skulle være 
mere risikobaseret 

• Medlemslandene var uenige om indførelse af en 
pesticidtærskelværdi

• De fleste medlemslande ønskede at importerede varer skal 
være produceret efter EU´s økologiregler

• Ny forordning blev vedtaget i maj 2018 (basisforordning)



Resultat af forhandlingerne

• Medlemslandene ville beholde det vi kender i dag og Strammere 
regler for brug af undtagelser indfases mere trinvist

• Medlemslandene var uenige ift. om kontrollen skulle være 
risikobaseret. Årlig kontrol fastholdes – mulighed for at fravige 
fysisk kontrol hvert andet år for visse lavrisikoproducenter 

• Medlemslandene var uenige om indførelse af en tærskelværdi. 
De lande, der har en økologitærskelværdi kan fastholde denne 
indtil 2025

• De fleste medlemslande ønskede at importerede varer skal være 
produceret direkte efter EU´s økologiregler

• Ny forordning vedtaget i maj 2018 (basisforordning)
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Mere grundlæggende forskelle

Nu

• Årlig kontrol

• Detailhandel (FVST)

• Import – ækvivalens

• Database for frø

• -

Efter 2021

• Årlig verificering 

• Omfattes af økologikontrol

• Import – identiske regler 

• Database (system) for husdyr, frø og 
akvakulturyngel (udfasning)

• Positivliste for desinfektionsmidler

• Adgang til gruppecertificering

• Udvidet anvendelsesområde (salt)



Særligt for planteavl

• Adgang til at bruge heterogent 
materiale (populationer)

• På sigt økologisk forædling 

• Væksthusproduktion i bundjord 

• Flere detailregler endnu ikke 
fastlagt, fx formentligt slut med 
generelle dispensationer til brug af 
ikke-økologiske frø

• Lægger op til udfasning af brug af 
ikke-økologiske frø fra  2035.



Særligt for kvæg

• Medicin og tilbageholdelsestid

• Slutfedning på stald forbydes

• Selvforsyning øges til 70% fra 2023

• Flere detailregler endnu ikke 
fastlagt, fx arealkrav 

• Der skal gives tilladelse til at 
indsætte ikke-økologiske dyr

• Lægger op til fuld udfasning af brug 
af ikke-økologiske dyr fra 2035.



Særligt for grise

• Brug af 5% ikke-økologisk foder kun 
til unge dyr (op til 35 kg) og til 2026

• Selvforsyning øges til 30%

• Flere detailregler endnu ikke 
fastlagt, fx arealkrav 

• Der skal gives tilladelse til at 
indsætte ikke-økologiske dyr

• Lægger op til fuld udfasning af brug 
af ikke-økologiske dyr fra 2035.



Særligt for fjerkræ

• Brug af 5% ikke-økologisk foder kun til 
unge dyr og til 2026

• Selvforsyning øges til 30%
• Veranda er ikke en del af stalden (eller 

af udearealet)
• Flere detailregler endnu ikke fastlagt, 

fx arealkrav til hønniker og forældredyr
• Myndighederne skal beslutte, om der 

tillades at indsætte 3 dage gamle ikke-
økologiske kyllinger

• Lægger op til mulig fuld udfasning af 
brug af ikke-økologiske dyr fra 2035.



Følg med frem til 2021
På Landbrugsstyrelsens hjemmeside:
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/lovstof/

Findes kommende EU-lovgivning fra 2021.
Her findes link til basisforordningen, og efterhånden som der vedtages 
detailregler lægges de på samme sted.

Der foregår konsultation af flere forslag til detailregler på Kommissionens 
hjemmeside: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say_en

Tak for opmærksomheden
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