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Din Økologierklæring for økologisk jordbrugsproduktion  
Autorisationsnummer: 715074 

 

Sammen med dette brev har du fået din Økologierklæring for økologisk jordbrugsproduktion i 2021. 

Økologierklæringen1 er en erklæring, som dokumenterer din økologiske produktion, og indeholder en oversigt over 

dine marker, afgrøder og husdyr mm. 

 

Økologierklæringen ligger også i Fødevareministeriets Tast-selv service www.lbst.dk/tastselv. Når du logger ind, kan 

du hente Økologierklæringen under ”Oversigter og Breve”. 

 

Husk at tjekke oplysningerne i Økologierklæringen 

Økologierklæringen er baseret på de oplysninger, du har givet i forbindelse med din årlige indberetning i 

Fællesskemaet 2021. Hvis der er fejl i disse, skal du rette oplysningerne i Fællesskemaet i Fødevareministeriets Tast 

selv. 

 

Økologierklæringens gyldighed 

Økologierklæringen er gyldig, indtil Landbrugsstyrelsen udsteder en ny. Vi udsteder en ny Økologierklæring, når vi 

har sagsbehandlet og accepteret nye oplysninger, du giver i Fællesskemaet og de øvrige indberetningsskemaer til 

økologi2. Vi udsteder også en ny Økologierklæring, hvis vi i forbindelse med anden sagsbehandling ændrer i 

oplysninger om dine marker, afgrøder og husdyr.   

 

Du kan altid hente den nyeste udgave af din Økologierklæring i Fødevareministeriets Tast-selv eller på 

https://oekologierklaeringen.naturerhverv.dk/ hvor alle danske økologers erklæringer kan fremsøges.  

 

Du kan bruge Økologierklæringen som dokumentation 

Hvis du vil sælge dine produkter som økologiske, skal du dokumentere deres status og oprindelse. Her kan du bruge 

Økologierklæringen sammen med en økologistatuserklæring og din sidste økologikontrolrapport.  

 

Du kan finde økologistatuserklæringen på vores hjemmeside www.lbst.dk.  

 

Har du spørgsmål? 

Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller jordbrugskontrol@lbst.dk. 

 

Venlig hilsen 

Jordbrugskontrol 

Landbrugsstyrelsen 

Kriminalforsorgen 
Strandgade 100 
1401 København K 
              
              
              
              
              

http://www.lbst.dk/tastselv
http://www.lbst.dk/
mailto:jordbrugskontrol@lbst.dk


 

Side 2/2 
 
Journalnummer: 21-0084693 

_______________________ 

 
1Økologierklæringen er udstedt på grundlag af artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007 og forordning 

(EF) nr. 889/2008. Den nævnte erhvervsdrivende har accepteret myndighedernes kontrol af sine aktiviteter og 

opfylder kravene i de nævnte forordninger. 

 
2Med den årlige indberetning menes de indberettede økologioplysninger i Fællesskemaet og de øvrige 

indberetningsskemaer til økologi. 


