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Mange omlægningstjek i 2017 
Af Sandie Holm

Figur 1. Fordeling af bedriftstyper i omlægningstjekkene i 2017

Vi har igen i år haft mulighed for at tilbyde 
gratis omlægningstjek til alle interesserede 
konventionelle landmænd. Omlægnings-
tjekkene er finansieret af Fonden for Økolo-
gisk Landbrug. 
Vi har i perioden 1. januar til 1. oktober 
2017 udført 79 omlægningstjek, og forven-
ter at lave omkring 20 mere indtil årsskiftet. 
Figur 1 viser fordelingen af de forskellige 
bedriftstyper i omlægningstjekkene i 2017. 
Vi har primært lavet omlægningstjek på 
planteavlsbedrifter. Bedrifter med blandet 
drift er typisk deltidsbedrifter, hvor der både 
er planteavl og husdyrproduktion og de har 
udgjort ca. en tredjedel af omlægningstjek-
kene. Vi har udført omlægningstjek på 11 
bedrifter med frugt og/eller grønt, 5 hos 
mindre svineproducenter og 3 hos mælke-
producenter.   

Stor interesse fra større planteavlere
Omlægningstjekkene har i forhold til tidlige-
re år omfattet flere større planteavlsbedrif-
ter, omkring 24 bedrifter mellem ca. 100 og 
1200 ha. Det resulterer i at, vi indtil videre 
har lavet omlægningstjek på knap 10.000 
ha mod ca. 4500 ha i 2016.

Interessen har primært skyldtes høje øko-
logiske afgrødepriser sammenholdt med en 
faldende indtjening på de gængse konventi-
onelle afgrøder. Der har de seneste år været 
et stort boom i omlægning af husdyrproduk-
tionen, og det har medført stor efterspørg-
sel på foderafgrøder. Da der må fodres med 
op til 30 % indkøbt omlægningsfoder, har 
afsætningspriserne på omlægningsfoderaf-
grøder været høje, og givet mulighed for at 
øge indtjeningen allerede i omlægningspe-
rioden. 
En anden medvirkende faktor, er at Nordic 
Sugar for første gang valgte at satse på 
økologisk sukkerproduktion i Danmark. Fal-
dende priser på konventionelle sukkerroer 
og merpris på omlægningsroer gav stor in-
teresse for økologisk sukkerroedyrkning fra 
konventionelle sukkerroeavlere.  
For de mindre producenter er der stadig 
stor fokus på nicheproduktion og lokal af-
sætning, for hvilke den økologiske status er 
et must. Vi ser derfor stadig stor interesse 
fra mindre producenter af svin, fjerkræ, am-
mekøer, frugt, grønt og lignende.
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Effekter af omlægningstjek
Af hensyn til muligheden for at kunne søge 
nye økologitilskud, blev 71 % af omlæg-
ningstjekkene udført fra januar til april. 
Mange landmænd har derfor på nuværende 
tidspunkt taget stilling til om de vil omlægge 
til økologi i indeværende sæson. I figur 2 ses 
en opgørelse over hvor mange bedrifter, der 
har valgt at lægge om, valgt ikke at lægge 
om, og hvor mange der stadig er uafklarede. 

44 bedrifter, der har fået omlægningstjek i 
2017, har valgt at omlægge. Det svarer til 
56 % af alle omlægningstjekkene. Nogle af 
de større planteavlsbedrifter har kun lagt en 
del af bedriften om, men langt de fleste be-
drifter har omlagt hele produktionen. 
39 % af bedrifterne har valgt ikke at om-
lægge, mens 5 % af bedrifterne endnu ikke 
er afklarede. 

Opgørelsen er også blevet lavet med antal-
let af hektar, der er blevet omlagt, ikke om-
lagt eller stadig er uafklarede. Se figur 3.
Der er blevet omlagt 4152 ha til økologi på 
Sjælland, Sydhavsøerne og Bornholm, som 
følge af omlægningstjek i 2017. Det svarer 
til 42 % af det samlet antal hektar, der er 
blevet lavet omlægningstjek på i 2017. 

De senere år har denne parameter ligget 
omkring 30 %, så det vidner om at flere 
store planteavlsbedrifter har valgt at tage 
springet og lægge om til økologi allerede i 
år. 4386 ha er ikke blevet lagt om, og det 
svarer til 44 % af det samlet antal hektar. 
1401 hektar, svarende til 14 % af det sam-
lede antal hektar, er endnu uafklarede.

Figur 2. Status på omlægninger efter om-
lægningstjek i 2017 målt i antal bedrifter.

Figur 3. Status på omlægninger efter om-
lægningstjek i 2017 målt i antal hektar.
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