Labøllegaard v/ Villy Rasmussen og Margith Bjerre
Labøllevej 21
Labølle
5471 Søndersø

Sagsnummer: 17-71240/K-004441
Dato: 24. april 2018

Kontrolrapport og høring efter årlig økologikontrol 2018
Autorisationsnummer: 1105080
Landbrugsstyrelsen har 18. april 2018 været på årlig økologikontrol på din økologiske jordbrugsbedrift.
Tilstede ved kontrollen var: Labøllegaard v/ Villy Rasmussen og Margith Bjerre
På kontrollen konstaterede vi, at alt ikke var i orden. Du har derfor mulighed for at komme med dine
bemærkninger, inden vi afgør sagen.
Konstateret på kontrollen:
Manglende eller mangelfuld årlig indberetning
Hvert år skal der indberettes oplysninger om bedriftens planteproduktion, husdyrproduktion,
græsningsrettigheder og ikke-økologiske dyr til eget brug. Oplysningerne skal indberettes i Fællesskemaet
via Fødevareministeriets Tast-selv service. (se note 1).
Der mangler indberetning af 25 høns.
Æggene bliver solgt som ikke økologiske ved stalddørssalg.
Hønsene bliver fodret økologisk og opfylder kravene til økologisk hønsehold.
Da det er indenfor udgangen af det 4. omlægningsår behøver hønsene ikke omlægning endnu men kan
indberettes som ikke økologisk hønsehold med mindre at det ønskes at omlægge dem med det samme.
Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger (høring)
Før vi afgør sagen, har du mulighed for at komme med yderligere oplysninger eller bemærkninger til
kontrollen.
Du skal sende dine bemærkninger til lokalafdelingen inden d. 08-05-2018 eller efter nærmere
aftale. Kontaktoplysningerne til lokalafdelingen er:
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Landbrugsstyrelsen Odense
Agerhatten 5F, 5220 Odense SØ
odense@lfst.dk
Tlf.: 72414797
Kontrollør: pke@lfst.dk
Kontrollør tlf.: 20900927
Du skal huske at oplyse sagsnummer: 17-71240/K-004441.
Efter fristens udløb vil vi afgøre sagen på baggrund af de oplysninger, vi har til rådighed.

Venlig hilsen

Peder Kjeldgaard Gravesen
Fysisk Jordbrugskontrol
Landbrugsstyrelsen Odense

Hjemmels- og vejledningshenvisninger
Note 1: Bekendtgørelse nr. 306 af 29. marts 2016 om økologisk jordbrugsproduktion, § 14, og 15.
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