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Høring om udkast til bekendtgørelse om økologisk 
jordbrugsproduktion m.v.  
 

NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring: 

 Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. 

 

Bemærkninger sendes til euogerhverv@naturerhverv.dk senest den 16. januar 2017 med 

angivelse af j. nr. 16-6022-000004. 

 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til Rikke Hansen på via 

ovenstående e-mailadresse eller tlf. nr.: 33 95 80 00. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter 

høringsfristens udløb. 

 

Baggrunden for bekendtgørelsen er, at antallet af bekendtgørelser af hensyn til borgere, 

virksomheder og organisationer bør begrænses. NaturErhvervstyrelsen har derfor 

sammenskrevet fem bekendtgørelser med produktionsreglerne på økologiområdet1, som 

NaturErhvervstyrelsen er ansvarlig for.  

 

Om bekendtgørelsen 

For at bekendtgørelsen skal blive så overskuelig og så ensartet med anden lovgivning på Miljø- 

og Fødevareministeriets område som muligt, er alle de bestemmelser, som direkte er afskrift fra 

forordninger, taget ud af den samlede bekendtgørelse. Derudover er der ryddet op i gentagelser, 

henvisninger til anden lovgivning, mv. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at 

bekendtgørelsen skal læses i sammenhæng med økologiloven og forordningerne på området. I 

øvrigt gøres opmærksom på at ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion”, opdateres 

samtidig med bekendtgørelsen. Den opdaterede vejledning vil være tilgængelig senest 1. marts 

2017, når bekendtgørelsen træder i kraft. 

 

Den 1. april 2016 blev der offentliggjort ”retningslinjer” for økologisk kaninproduktion i 

ovennævnte vejledning. Det indføres der nu bestemmelser om i bekendtgørelsen.  

 

                                                             
1 Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. (nr. 306 af 29. marts 2016), bekendtgørelse om 

registrering i database for økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale (nr. 308 af 29. marts 2016), 

bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger (nr. 307 af 29. marts 2016), 

bekendtgørelse om produktion af økologiske formeringsdyr til høns og deres centralopdræt (nr. 488 af 8. 

maj 2014) og bekendtgørelse om anvendelse af økologikontrolmærket (Ø-mærket) på økologiske 

jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood (nr. 1053 af 6. september 2010). 
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Der er samtidig indført specifikke regler for økologiske hjortedyr for at sikre, at økologireglerne 

tager hensyn til hjortedyrs artsspecifikke behov, og så der kan sanktioneres for overtrædelse 

heraf. De nye bestemmelser om kaniner og hjorte er pålagt strafansvar. 

 

Der er forslået ændring af udmøntningen af reglerne for økologisk biavl, der indebærer, at der 

nu sættes en frist for indberetning af økologisk biavl til 10. april pga. manuel sagsbehandling. 

Biavleren skal nu angive placeringen af bigårde med koordinater, som skal godkendes af 

NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen forventer at offentliggøre et midlertidigt kort i 

starten af 2017 med oplysninger om, hvor placering af bigårde forventes at kunne godkendes. 

Det midlertidige kort vil være baseret på oplysninger fra 2016, og det er derfor nødvendigt at 

lave et opdateret kort efter ansøgningsfristen for fællesskemaet udløber i april. Når det nye 

endelige kort er offentliggjort, vil NaturErhvervstyrelsen afgøre, om koordinaterne for 

placeringen af bigårdene godkendes eller afvises. Hvis ikke placeringen godkendes, så har 

biavleren 5 hverdage til at indsende nye koordinater, som ligger inden for de på det nye kort 

angivne godkendte områder.  

 

Endelig indeholder bekendtgørelsesudkastet forslag til ændring af reglerne om 

tomgangsperioden for økologiske fjerkræ.  Aarhus Universitet har udarbejdet en rapport, hvor 

konklusionen er, at det er muligt at reducere tomgangsperioden til 2-3 uger, hvis der stilles 

øgede krav til beplantningen, så arealerne bliver mere attraktive for hønsene, så de bruger hele 

udearealet, og derved reducerer slid. Det har på den baggrund været overvejet, hvorvidt 

tomgangsperioden skal fastsættes til 2 eller 3 uger. NaturErhvervstyrelsen foreslår 2 uger, idet 

der samtidig stilles krav om, at 70 pct. af udearealet skal være beplantet, heraf 50 pct. med træer 

og/eller buske. Samtidig vil der være krav om, at mindst 20 pct. af udearealet har et bunddække. 

Disse krav kan gøre udearealerne mere attraktive for hønsene. For slagtekyllinger indføres der 

tilsvarende vegetationskrav og tomgangsperioden reduceres fra 3 til 2 uger mellem hvert hold 

fjerkræ. 

 

Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 

Overstående ændringer har været forelagt Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering med 

henblik på en vurdering af de administrative konsekvenser. De vurderer, at 

bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervet på under 4 mio. 

kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere. De erhvervsøkonomiske 

konsekvensvurderinger af bekendtgørelsen er vedlagt. 

 

Forholdet til EU-retten 

Der er hovedsagelig tale om en sammenskrivning af allerede gældende bestemmelser og ikke 

implementering af en EU-retsakt. NaturErhvervstyrelsen har således vurderet, at der ikke med 

bekendtgørelsesudkastet er tale om overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtelser.   

 

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte liste.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Rikke Hansen 

Fuldmægtig, Cand. Jur. 

EU & Erhverv 


