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Frøblandinger til økologer

Økologiske landmænd skal være opmærksomme på de regler, der gælder i forbindelse med indkøb af frøblandinger til
græsmarker, vildt- og faunastriber, bi-venlige blomsterblandinger og efterafgrødeblandinger. Derudover beskriver
artiklen reglerne for �rmablandinger, gårdblandinger og frø som landmanden selv blander.
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Kløvergræsfrøblandinger til økologisk brug

Græsblandinger, der fremgår af OrganicXseeds, må anvendes i den økologiske produktion. Der �ndes både anbefalede kløvergræsblandinger og

specialblandinger til økologer. Det fremgår af OrganicXseeds, om blandingen består af 100 % økologisk frø, eller om der er tale om såkaldte

halvblandinger, som indeholder bestanddele af ikke-økologisk frø. 

Du kan anvende halvblandinger fra OrganicXseeds uden at søge om individuel tilladelse. Landbrugsstyrelsen godkender sammensætningen af

blandingerne inden de bliver oprettet i OrganicXseeds, og har derved givet tilladelse til, at blandingerne indeholder ikke-økologisk frø. 

Hvis du ønsker at bruge en græsblanding, der indeholder ikke-økologisk frø, og som ikke fremgår af OrganicXseeds, skal du søge om individuel

tilladelse til at bruge den.   

Læs mere om dispensationsansøgning i OrganicXseeds i "OrganicXseeds – den danske frødatabase”.

Økologiske frøblandinger til vildt, blomster, faunastriber og efterafgrøder

Vær opmærksom på reglerne i forbindelse med indkøb af frøblandinger til faunastriber, bi-venlige blomsterblandinger, vildtblandinger og

efterafgrødeblandinger – herunder også de nye muligheder for pligtige efterafgrøder med kvælstoffikserende arter. Disse frøblandinger

administreres alle efter samme princip som kløvergræsblandinger i henhold til økologireglerne og OrganicXseeds. 

https://www.landbrugsinfo.dk/
javascript:window.print()
https://www.organicxseeds.dk/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/e/9/2/planter_organicxseeds_den_danske_frodatabase


Frøblandinger, som på billedet her, der har andre formål end kløvergræsblandinger administreres efter samme regelsæt. Foto: Sven Hermansen, SEGES.

Herunder er en nærmere beskrivelse af reglerne for �rmablandinger, gårdblandinger og frø som landmanden selv blander. 

Firmablanding af frø til økologisk brug

Hvis et �rma laver en frøblanding af økologiske og ikke-økologiske frø og sælger til �ere landmænd, skal �rmaet sørge for, at der foreligger en

godkendelse af frøblandingen fra Landbrugsstyrelsen. Dette gælder, uanset om frøblandingen er oprettet i den økologiske frødatabase eller ej.

Landmænd, som vil bruge blandingen, behøver derfor ikke selv at søge om dispensation, selvom der indgår ikke-økologisk frø i den indkøbte

blanding. Men det er en forudsætning, at blandingen er godkendt af Landbrugsstyrelsen, og det kan derfor være en god idé at forhøre sig hos

�rmaet, der forhandler blandingen, hvis man er i tvivl.

Pligtige efterafgrøder med max 25 % kvælsto�kserende arter 

For at efterafgrødeblandingen skal kunne medregnes som pligtige efterafgrøder, skal det være en �rmablanding, som skal godkendes efter

reglerne ovenfor. Blandingen må højst indeholde 25 % kvælstoffikserende arter, beregnet ud fra frøantal. Den resterende del af blandingen skal

bestå af godkendte arter af efterafgrøder, dog ikke cikorie.

Følgende kvælstoffikserende arter må indgå i blandingen:

1. Alsikkekløver (Trifolium hybridum)

2. Blodkløver (Trifolium incarnatum)

3. Esparsette (Onobrychis viciifolia)

4. Gul rundbælg (Anthyllis vulneraria)

5. Gul stenkløver (Melilotus officinalis)

6. Hvidkløver (Trifolium repens)

7. Hvid stenkløver (Melilotus alba)

8. Kællingetand (Lotus corniculatus)

9. Lucerne (Medicago sativa)

10. Rødkløver (Trifolium pratense)

11. Vintervikke (Vicia villosa)

Læs mere om krav til dokumentation og kontrol: Gennemgang af ændrede regler for pligtige- og husdyrefterafgrøder i planperioden

2021/2022 (landbrugsinfo.dk)  

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/a/2/3/godskning_gennemgang_regler_pligtige_husdyrefterafgroder


Gårdblandinger af frø til økologisk brug – landmanden bestiller frø�rma til at lave
specialblanding

Hvis en landmand beder et �rma om at lave en specialblanding af økologiske og ikke-økologiske ubejdsede frø, skal der altid søges dispensation

hos Landbrugsstyrelsen. Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor der skulle søges efter de gældende dispensationstekster for de

sorter/arter, der indgår i blandingen. Det betyder, at selvom blandingen udelukkende består af økologiske frø og ikke-økologiske frø af arter med

klassi�kationen ”bekræftelse” i OrganicXseeds, så skal der stadig søges individuel dispensation hos Landbrugsstyrelsen for at få godkendt

blandingen. 

Dispensation gives efter følgende principper: 

Der skal være samme eller højere andel økologiske frø end i blandingerne i frødatabasen, hvis blandingen minder om en af disse.

Der kan accepteres en lavere andel økologiske frø i en blanding, hvis der er væsentlig forskel i forhold til sammensætningen i de blandinger,

der er i OrganicXseeds

Du skal godtgøre, at den ønskede blanding har egenskaber, der er nødvendige i dit konkrete tilfælde, og at blandingen ikke kan laves af økologiske

frø, der fremgår i OrganicXseeds.  

Landmanden blander selv frø til økologisk brug

Landmænd der selv vil blande indkøbte økologiske og ikke-økologiske ubejdsede frø skal følge de gældende dispensationstekster for de enkelte

arter i OrganicXseeds. Hvis afgrøden ikke høstes, skal økologiske frø altid anvendes, hvis der er økologiske frø til rådighed – der kan ikke opnås

dispensation til andre sorter. Hvis der indgår frø af en art, der ikke er oprettet i frødatabasen, skal der altid søges om dispensation hos

Landbrugsstyrelsen.

Pt. er det ikke muligt, at landmanden selv blander efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter som pligtige efterafgrøder.  
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