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Hvordan administreres kravet om økologisk 

forpagtning 
Historik 

Kommunalbestyrelsen har besluttet d. 17. juni 2020 (sag 170), at Holbæk Kommune 

skulle gå efter at blive Klimakommune Plus med blandt andre parameteret ”Økologi”. 

Under dette parameter var en af indsatserne, at kommunens forpagtede arealer drives 

økologisk. 

Selvom Klimakommune Plus-ordningen er nedlagt, har administrationen fortsat arbejdet 

henimod økologisk drift af kommunens arealer (dette er der tidligere orienteret om på 

polweb). 

Omkring årsskiftet 2021/2022 er der lavet forhandlinger med de forpagtere, hvis aftaler 

skulle fornys. Dertil kommer at de forpagtere, hvis aftaler udløber i de kommende år, har 

fået en orientering om, at de skal indstille sig på at omlægge til økologi på arealerne, 

hvis vil fortsætte forpagtningerne. 

Forskel på de forpagtede arealer 

Krav om overgang til økologisk drift af de bortforpagtede arealer omfatter kun de 

arealer, hvor der dyrkes afgrøder, og hvor der foregår en egentlig jordbearbejdning.  

Der har indtil nu være indført pesticidfri drift, men i forbindelse med fornyelse af 

kontrakterne stilles krav om at forpagter skal dyrke arealet økologisk og sørge for 

certificering.  

På de øvrige arealer, hvor forpagterne har aftaler om fx høslæt og afgræsning, stilles 

ikke krav om at forpagter skal være økologisk.  

Baggrunden for kun at stille krav om økologisk certificering på dyrkede arealer er, at på 

disse arealer sker der ikke en egentlig bearbejdning af jorden og der er i forvejen forbud 

mod at gøde og anvende pesticider el.lign. Det har ikke nogen betydning for et områdes 

naturtilstand, om landmanden/dyreholderen er økolog, så længe der ikke tilføres 

pesticider/gødning til arealerne. Desuden ville et krav om, at græsningsdyr skulle være 

økologiske, gøre det vanskeligt at finde egnede dyr til vores naturplejearealer. 

Notat 
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