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Ændring af ny dispensationspraksis for læggekartofler til økologisk landbrug  

Landbrugsstyrelsen oplyser, at det i 2021 fortsat vil være muligt at indsende en ansøgning om individuel 
tilladelse til at anvende ikke-økologisk læggemateriale af spisekartofler, og at der først fra 2022 vil blive tale 
om ”Kategori 1”, hvor der i udgangspunktet ikke kan opnås dispensation. Dette er en ændring i forhold til 
tidligere udsendte faglige meddelelse fra Landbrugsstyrelsen.  
 
Landbrugsstyrelsen indførte i foråret 2020 en tidsfrist for ansøgninger om dispensation til brug af ikke-
økologisk læggemateriale, og en ny praksis for dispensationer trådte i kraft pr. 1. januar 2021. Dette betyder, 
at der fremover er begrænsede muligheder for at søge dispensation til brug af ikke-økologisk 
læggemateriale. 
 
Ansøgninger om dispensation til brug af ikke-økologisk læggemateriale skal være modtaget i 
Landbrugsstyrelsen senest 1. marts. Dispensation gives som udgangspunkt ikke herefter. Du kan indsende 
ansøgning om hjemmeproduceret læggemateriale efter 1. marts, og der kan, ligeledes undtagelsesvist, 
ansøges om dispensation efter 1. marts, hvis et parti er kasseret. 
 
Fra 2022 giver Landbrugsstyrelsen som udgangspunkt ikke dispensation til brug af ikke-økologisk 
læggemateriale, hvis der findes andre tilgængelige sorter under arten, dette gælder bl.a. for sortsgrupper 
med spisekartofler.  
  
Det vil ikke være muligt at opnå dispensation til at anvende den samme sort flere år i træk. 
Landbrugsstyrelsen har offentliggjort en varslingsliste, over sorter, hvor der er givet dispensation. På listen 
kan man se, hvornår dispensationsmuligheden for sorten udløber. Hvis sorten blev ansøgt i 2020, bliver den 
sat på varslingslisten, og i 2022 er det ikke længere muligt at få dispensation til sorten. 
 
Du kan ansøge om individuel dispensation til brug af ikke-økologisk læggemateriale for chips-, pommes frites 
og stivelseskartofler frem til 2025. Fra 2025 vil det kun være muligt at opnå dispensation, hvis der ikke findes 
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alternative tilgængelige sorter inden for samme sortsgruppe. Hvis alt økologisk læggemateriale, i en given 
sortsgruppe, er udsolgt jf. OrganicXseeds, vil det være muligt at søge om individuel tilladelse til at anvende 
ikke-økologisk, ubehandlet læggemateriale inden for den specifikke sortsgruppe. 
 
Du vil forsat kunne indkøbe ikke-økologisk læggemateriale til opformering af økologisk læggemateriale til 
næste års brug, dog udelukkende til egen avl. Husk, at anvendelsen af ikke-økologisk læggemateriale til 
opformering skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen. 
Husk også, at ansøge om dispensation inden du indkøber ikke-økologisk læggemateriale.  
 
 
Læs mere Læggekartofler til økologisk landbrug (landbrugsinfo.dk)  
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