
Når du er ny økolog eller søger om autorisation til økologisk drift for din bedrift, så skal alle de dyr, der 
er på bedriften, indberettes til økologi-kontrollen – uanset hvor mange der er. Hver dyreart og antal dyr 
indberettes for sig. Sker der ændringer efterfølgende, skal det oplyses hvert år i økologiindberetningen til 
Landbrugsstyrelsen.

Selvom det f.eks. kun er 5 høns, så er det vigtigt, at økologikontrollen ved, at de er på bedriften, når de 
kommer på besøg – særligt af hensyn til smittebeskyttelse.

HUSDYRHOLD TIL EGET BRUG
Alle de dyr/dyrearter, du har, hvor alle produkter fra dyrene udelukkende anvendes i egen husholdning – 
behøver ikke at være omfattet af økologikontrol. Du kan vælge at registrere dem som ”husdyrhold til eget 
brug” og så skal økologikontrollen ikke se dokumentation for foder, afgræsning eller staldforhold. Der 
gælder samme regler for produktion til eget brug i køkkenhaven.

Antallet af dyr til eget brug må, som udgangspunkt ikke overstige de generelle grænser for erhvervsmæs-
sigt dyrehold i tabellen til højre, men kun hvis alle produkter som æg, kød eller mælk kan konsumeres 
i egen husholdning. For flere af dyrearterne er de nævnte størrelser dog ikke realistiske i en almindelig 
husholdning. Det er ikke tilladt at sælge dyr/produkter – hverken som konventionelle eller økologiske.

INGEN ØKOLOGISKE DYR AF SAMME ART 
Har du en økologisk malkekvægsbesætning – eller er påbegyndt omlægning af den – så kan du ikke have 
to slagtekalve eller ammekøer under ordningen til ”eget brug”. Der må ikke være økologiske og konven-
tionelle dyr af samme art på øko-bedriften. Du må derimod gerne have høns, kyllinger og kaniner til eget 
brug samtidig med en økologisk malkekvægsbesætning. 

SALG AF HESTE 
Forbuddet mod salg af dyr/produkter gælder ikke for ”selskabsdyr” som rideheste. 

KOM GODT I GANG MED HUSDYRHOLD  
TIL EGET FORBRUG PÅ ØKO-BEDRIFTEN

TOMMELFINGERREGLER
•  Alle dyr skal registreres hos økologikontrollen – bier, heste, kaniner,  

høns m.v.

•  Alle dyr skal fremgå af den årlige indberetning i Fællesskemaet

•  Husdyrhold til eget forbrug behøver ikke at være omfattet  
af økologikontrol/-regler

•  Det er ikke tilladt at sælge dyr/produkter – hverken som konventionelle 
eller økologiske.

VEJLEDENDE GRÆNSER FOR  
HUSDYRHOLD TIL EGET BRUG:

•  2 køer med tilhørende kalve  
(op til 6 måneder), eller 4 stykker 
andet kvæg

•  4 heste eller ponyer med tilhørende 
føl (op til 12 måneder)

•  2 søer med tilhørende smågrise  
(op til 40 kg)

•  15 producerede slagtesvin

•  10 moderfår med lam  
(op til 12 måneder)

•  10 modergeder med kid  
(op til 12 måneder)

•  5 hjortedyr med kalve.

•  30 stk. fjerkræ

•  5 kaniner med unger

•  2 bistader

Hobbydyr som hunde og katte er undtaget 
og kan ikke omlægges til økologi.
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KOM GODT I GANG MED HUSDYRHOLD  
TIL EGET FORBRUG PÅ ØKO-BEDRIFTEN

SALG AF ØKOLOGISKE PRODUKTER FRA MINDRE HUSDYRHOLD
Hvis du ønsker at sælge produkter fra bedriften, skal dyrene registreres med en omlægningsdato hos 
Landbrugsstyrelsens økologikontrol – uanset hvor få/mange dyr du har. Det er også muligt at ændre 
registrering undervejs. Har du f.eks. haft høns og æg til eget forbrug i en periode, er det muligt at 
indberette en ændring til styrelsen og påbegynde omlægning af hønseholdet. Produktionen bliver så 
omfattet af økologikontrol, og du skal dokumentere, at alle økologiregler er overholdt.

Hvis et husdyrhold til eget brug skal omlægges til økologisk produktion, så skal dyreholdet være indsat 
på bedriften inden udgangen af det 4. kalenderår, efter bedriften er begyndt omlægning. 

UDSAT OMLÆGNING AF HUSDYRHOLD
Når bedriften påbegynder omlægning, er der først krav om, at hele bedriften er omfattet af økologi-
reglerne efter udgangen af det fjerde kalenderår. Indtil da kan alle husdyrhold fortsætte som konven-
tionelle – med en registreret fremtidig omlægningsdato. Vær opmærksom på, at alle ændringer af 
omlægningsdatoer og husdyrhold skal indberettes til Landbrugsstyrelsen på forkant/frem i tiden.  
Det er ikke muligt at ændre datoer, når de er passeret.

Eksempel: Er bedriften påbegyndt omlægning (tilmeldt til økologi) den 1. september 2021, skal alle 
husdyrhold være påbegyndt omlægning til økologi senest fra den 31. december 2025, hvis de ikke 
udelukkende er til eget brug.

GØDNING FRA HUSDYRHOLD TIL EGET BRUG
Når du bruger gødningen fra dyrene på din egen bedrift, kan du betragte det som økologisk gødning. 
Vær opmærksom på, at gødningen fra heste (>4 stk.) under den særlige ”hesteordning” betragtes som 
konventionel gødning.

HUSK ALTID 

Registrering i CHR på 
Landbrugsindberetning.dk

LÆS F.EKS. OM:

Registrering af hobbyfjerkræhold  
på Landbrugsindberetning.dk 

Registrering af biavl  
Det Centrale BigårdsRegister 
på virk.dk
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