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ORGANICXSEEDS (OXS) KAN bruges til 
at afsøge markedet for økologisk frø og 
planteformeringsmateriale, og til at fin-
de kontaktoplysninger på forhandlere. 
Det er også her, du finder aktuelle dis-
pensationsmuligheder, ansøger om indi-
viduel tilladelse eller udfylder digital be-
kræftelse ved brug af ikke-økologisk frø 
og planteformeringsmateriale. Endelig 
kan du finde en oversigt over afgørelser 
og dokumentation for din bedrift. 

Opret dit eget login 
For at bruge platformen skal du tilmel-
de dig med dit autorisationsnummer 
og postnummer. Har du ikke modtaget 
autorisationsnummer, skal du skrive til 
jordbrugskontrol@lbst.dk

Nye dispensationstekster
Fra 2020 er der i nogle afgrøder ind-
ført ”Kategori 1”, som betyder, at der 
som udgangspunkt ikke gives dispensa-
tion. Dette gælder f.eks. for efterafgrø-
der. Flere afgrøder vil løbende blive om-
fattet af Kategori 1, efterhånden som 
udbuddet af økologiske frø vurderes at 
være tilstrækkeligt. Det, der tidligere 
hed ”Generel tilladelse”, hedder nu ”Til 
bekræftelse”, hvilket betyder, at anven-
delsen skal bekræftes. Vær opmærksom 

på, at der kan være krav om in-
dividuel tilladelse, selvom der 
ikke er økologisk materiale til 
rådighed. 

Udfyld digital bekræftelse
Tidligere blev frødatabasen 
brugt til at dokumentere, hvis 
man havde benyttet en generel 
tilladelse til at anvende ikke-
økologisk frø eller planteforme-
ringsmateriale. I OXS skal du 
udfylde en digital bekræftelse, 
hvor du skal angive sort, sorts-
gruppe, mængde, areal og an-
vendelsestidspunkt. Bekræftel-
sen skal udfyldes i forbindelse 
med købet, da det ikke er mu-
ligt at gøre, så snart købet er 
gennemført.

Individuel dispensation
Når der i OXS står ”Individu-
el tilladelse” ud for sortsgrup-
pen, kan du søge dispensation. 
Husk at søge i den rigtige sorts-
gruppe afhængig af formålet 
med anvendelsen. Ansøgnings-
muligheden fremkommer ud for 
sortsgruppen, når du er logget 
ind. I ansøgningen kan der væl-

ges fem typer begrundelser: 
1. Ingen tilgængelige sorter 
2. Kan ikke leveres i god tid 
3. Der er tilgængelige sorter - men du 

kan ikke anvende dem
4. Forsøg 
5. Hjemmeproduceret udsæd 

Hvis der er tilgængelige sorter, er det 
vigtigt, at du angiver en individuel be-
grundelse for, hvorfor de tilgængelige 
sorter ikke kan anvendes på din bedrift. 
Dette gælder også udenlandske varer.

Tidsbegrænsning på dispensationer
Du må først anvende ikke-økologisk frø 
og planteformeringsmateriale, når der er 
opnået dispensation. Landbrugsstyrel-
sen opfordrer til at søge ca. 4 uger inden 
anvendelse. Dispensationen er begræn-
set til indeværende sæson, og Land-
brugsstyrelsen definerer i udgangspunk-
tet vækstsæsonen ud fra de fire årstider. 
Sørg for at angive tidspunkt for anven-
delse i din ansøgning og skriv hvis du 
har brug for en dispensation, der rækker 
ud over vækstsæsonen. Hvis du ikke be-
nytter din dispensation, og sorten i mel-
lemtiden bliver tilgængelig økologisk, 
kan din dispensation bortfalde. Derfor 
skal du gemme oplysningerne om bestil-
lingstidspunktet.  

Kartoffelansøgninger senest 1. marts
Husk at søge dispensation inden d. 1. 
marts. Den nye dispensationspraksis be-
tyder, at der ikke kan fås dispensati-
on til den samme sort mere end to år i 
træk, og Landbrugsstyrelsen har lavet 
en varslingsliste. Der vil ske en løbende 
opstramning, så det bliver vanskeligere 
at opnå dispensation til at anvende ikke-
økologisk læggemateriale. 

Læs mere på LandbrugsInfo og Land-
brugsstyrelsens hjemmeside - herunder 
søgetips, særlig information om majsud-
sæd og kartofler m.v. ●

ORGANICXSEEDS ER DIN INDGANG  
TIL BESTILLING AF UDSÆD

 
Hvis du anvender ikke-økologiske frø og planteformeringsmateriale,  

skal du holde tungen lige i munden.

 
AF TOVE M. PEDERSEN, SEGES 
ØKOLOGI INNOVATION 

Husk at du SKAL søge dispensation eller indsende digital bekræftelse, inden du anvender 
ikke-økologisk udsæd. 
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