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Autorisationsbevis 

Økologisk jordbrugsproduktion 
 

Godis Grønt Aps   

Gevninge Bygade 36 B Gevninge    

4000 Roskilde  
 

CVR-nr.: 41076968 

P-nr.: 1025423204  

 

Autorisationsnummer:  1107149 
 

Landbrugsstyrelsen giver dig autorisation til at drive økologisk jordbrug. Din autorisation gælder alle mar-

ker og husdyr, der er omlagt eller under omlægning.  

 

Vi giver dig autorisationen i henhold til lovbekendtgørelse nr. 152 af 29. januar 2021 af økologiloven og be-

kendtgørelse nr. 1291 af 3. december 2019 om økologisk jordbrugsproduktion m.v., med senere ændringer. 

 

Du har pligt til at overholde de bestemmelser og regler, der gælder for økologisk jordbrugsproduktion. 

 

Din bedrift bliver underlagt kontrol i henhold til: 

 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af 

økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91, med senere ændringer. 

 Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestem-

melser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologi-

ske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol, med senere ændrin-

ger. 

 Lovbekendtgørelse nr. 152 af 29. januar 2021 af økologiloven.  

 

Du skal altid opbevare dit autorisationsbevis og andre breve fra os på bedriften. 

 

Hvis reglerne ikke bliver overholdt, kan vi trække din autorisation tilbage. 

 

Autoriseret siden: 1. marts 2021 

Sagsnr.: 21-71235/T-000267 

 

Udstedt den: 4. juni 2021 

Sted: Augustenborg 

 

Laura Hoffmann Roth 

Landbrugsstyrelsen                                                                

Jordbrugskontrol  

mailto:mail@naturerhverv.dk
http://www.naer.dk/


 

 

 

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion og nyheder om økologi 

 
I økologivejledningen kan du læse om de regler, der gælder for økologisk jordbrugsproduktion i Danmark1. 

Du finder den nyeste og gældende version på hjemmesiden www.lbst.dk >klik på ”Landbrug” >klik på 

”Økologi” >klik på ”Jordbrugsbedrifter” >klik på ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion”. 

 

Du kan finde nyheder om både økologi og opdatering af økologivejledningen på vores hjemmeside. Gå ind 

på www.lbst.dk >klik på ”Nyheder og presse” (øverst på siden) >klik på ”Nyheder” >vælg ”Økologi” og/eller 

”Økologi – regler og vejledning” >vælg evt. årstal/måned. 

 

Hvis du ønsker nyhedsbrevene sendt via e-mail, skal du tilmelde dig abonnementsordningen på vores 

hjemmeside: www.lbst.dk >klik på ”Nyheder og presse” >klik på ”Abonnér på nyheder >udfyld dit navn og 

din e-mailadresse og sæt hak ved ”Økologi” og/eller ”Økologi – regler og vejledning” >klik på ”Abonnér”. 

Du kan afmelde abonnementet igen via hjemmesiden. 

 

Hvis du ikke tilmelder dig den elektroniske udgave, vil du ikke modtage de nævnte nyheder. 

Landbrugsstyrelsen gør opmærksom på, at autoriserede producenter har pligt til at kende 

de gældende økologiregler. 

 

I den forbindelse gør vi dig også opmærksom på, at seneste udgave af økologivejledningen altid ligger på 

vores hjemmeside. Gå ind på www.lbst.dk >klik på ”Landbrug” >klik på ”Økologi” >klik på ”Jordbrugsbe-

drifter” >klik på ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion”.  

 

På hjemmesiden kan du også finde de blanketter, som er omtalt i vejledningen. 

  

                                                 
1  Reglerne findes i lovbekendtgørelse nr. 152 af 29. januar 2021 af økologiloven, bekendtgørelse nr. 1291 af 

3. december 2019 om økologisk jordbrugsproduktion m.v., Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. 
juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning 
(EØF) nr. 2092/91, med senere ændringer og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. sep-
tember 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og 
kontrol, med senere ændringer. 
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Certificate of Authorisation 

Organic Production 
  

Godis Grønt Aps   

Gevninge Bygade 36 B Gevninge    

4000 Roskilde  
 

CVR-No. (National Register of Companies): 41076968 

P-No. (Production site): 1025423204 

 

Authorisation No.: 1107149 
 

The Danish Agricultural Agency hereby confirms that you are a certified operator in accordance with na-

tional and EU organic legislation. Your certification applies to all land and livestock, which has been con-

verted or is subject to conversion. 

 

You are authorised pursuant to Act No. 152 of 29 January 2021 the Organic Law and Act No. 1291 of 3 De-

cember 2019 on organic agricultural production etc., with subsequent amendments. 

 

You are obliged to comply with the rules and regulations applicable to organic agricultural production. 

 

Your agricultural holding is subject to inspection under: 

 Council Regulation (EC) No. 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of or-

ganic products and repealing Regulation (EEC) No. 2092/91 with subsequent amendments. 

 Commission Regulation (EC) No. 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for 

the implementation of Council Regulation (EC) No. 834/2007 on organic production and labelling 

of organic products with regard to organic production, labelling and control. 

 The Organic Law Act No. 152 of 29 January 2021 

 

This certification and further correspondance from the Agency must be kept on the farm. 

If the national or EU organic legislation is not respected, the Danish Agricultural Agency can withdraw this 

authorisation. 

 

Certified since: March 1, 2021 

Ref. No.: 21-71235/T-000267 

 

Date of issue: June 4, 2021  
Place: Augustenborg 

 
Laura Hoffmann Roth 

The Danish Agricultural Agency                   

Area Control 
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