
Jordbrugsfaglige medarbejdere til Økolo-
giadministrationen 
 
Har du en jordbrugsfaglig baggrund indenfor husdyr eller planter, og vil du være med til at 
fastholde og styrke Ø-mærkets høje troværdighed? Så er der nu flere ledige stillinger i 
Økologiadministrationen i Landbrugsstyrelsen. Du kommer til at arbejde i et team med 
dygtige og engagerede kolleger, og arbejdspladsen er smukt placeret ved Augustenborg 
Slot med fjorden som nærmeste nabo. 
 
Vi har masser af spændende arbejdsopgaver i Team Økologiadministration. Derfor har vi 
nu også brug for flere medarbejdere, som har interesse i at arbejde med 
kontrolsagsbehandling indenfor økologiområdet. Hvis du ønsker at være med til at styrke 
og videreudvikle på kontrollen med økologiske landbrug og virksomheder i Danmark, så er 
det lige nu, du skal gribe chancen for at få et rigtig godt og spændende job i vores 
økologiteam. Bemærk også, at arbejdspladsen er beliggende i de smukkeste omgivelser 
på Augustenborg Slot lige ned til Fjorden. 
 
Du har mulighed for at blive en del af enheden Jordbrugskontrol i Landbrugsstyrelsen, 
hvor der udover økologiadministration også løses opgaver i relation til kvælstof-
/gødningskontrol og krydsoverensstemmelse/konditionalitet. 
 
Dine opgaver og ansvarsområder 
Som medarbejder i Team Økologiadministration bidrager du til at få afklaret nogle af de 
mange faglige problemstillinger, som opstår i forbindelse med kontrollen ude på de 
økologiske bedrifter og den dertil hørende sagsbehandling. Da vi lige nu har brug for 
forstærkning på flere fagområder, kan du blive involveret i plante-/jordbrugsfaglig eller 
husdyrfaglig sagsbehandling alt efter dine kompetencer og interessefelter. 
 
Da Landbrugsstyrelsen er en stor og alsidig virksomhed, kan et job i 
Økologiadministrationen også føre til andre spændende udfordringer og funktioner i 
styrelsens øvrige enheder. 
 
I Økologiadministrationen er vi dagligt i kontakt med landbrugere, økologer, virksomheder, 
kontrollører og konsulenter om ansøgninger, dispensationer, import, eksport, 
markedsføring, vejledning om regler og overtrædelsessager. 
 
Det betyder, at du kommer til at: 
 
 

• Behandle sager om overtrædelse af økologireglerne konstateret på den fysiske 
kontrol. Alle kontrolsager bliver sagsbehandlet i Økologiadministrationen for at sikre 
mest mulig ensartethed i håndtering af overtrædelserne i hele landet. 

• Afklare specifikke faglige spørgsmål og yde sparring til kolleger og interessenter. 
• Bidrage aktivt med din faglige viden i teamet. Det kan f.eks. være indenfor 

økologisk jordbrug, gødning, planteavl, husdyrhold, brugen af økologisk 



planteformeringsmateriale, plantebeskyttelse og/eller omlægning til økologisk 
produktion. 

Derudover kan du på lidt længere sigt blive involveret i: 
 
 

• At udarbejde instrukser og vejledninger i forhold til gældende lovgivning og 
lovgivningsændringer indenfor økologiområdet. 

• Tværgående projekter, som skal bidrage til mere effektiv og målrettet kontrol samt 
meningsfuld og praksisnær implementering af bestemmelserne i det økologiske 
regelsæt. 

Velkommen til team Økologiadministration – din nye arbejdsplads 
Økologiadministrationen er med til at fastholde økologiens høje troværdighed, og vi 
arbejder løbende med at udvikle og forbedre kontrollen. Et af vores primære mål er at 
forebygge overtrædelser af økologireglerne ved hele tiden at blive bedre til at informere og 
vejlede om reglerne. Teamet består af ca. 28 medarbejdere, hvoraf omkring halvdelen har 
en jordbrugsakademisk baggrund. Hertil kommer kompetencer indenfor administration, 
jordbrugsteknologi, veterinærvidenskab, sociologi og jura. 
 
Selvstændig profil med gode samarbejdsevner 
Du har en kandidatgrad indenfor jordbrug eller naturvidenskab, eller du er f.eks. uddannet 
jordbrugsteknolog med interesse og viden indenfor planteavl eller husdyrhold. Det vigtigste 
er, at du har både lyst og energi til at arbejde med god forvaltning i en politisk styret 
organisation. Du kan lide at samarbejde med forskellige faggrupper for derved at opnå den 
bedst mulige opgaveløsning. 
 
Du har interesse for landbrugserhvervet og for den økologiske produktionsmetode, og hvis 
det er dig, der bliver ansat, kan du kan se frem til at skulle begå dig i et inspirerende fagligt 
miljø, hvor omgangstonen er åben og fri, og hvor der er rum til dialog og udvikling. Du får 
dermed også rig mulighed for at sætte dine faglige kompetencer i spil sammen med de 
øvrige faggrupper. Erfaring med offentlig administration er naturligvis en fordel, men viljen 
og evnen til at lære vægter højere. 
 
Du er energisk og nysgerrig af natur, og du har mod på at sætte dig ind i nye, relevante 
fagsystemer og sagsområder, og du ønsker at bidrage til den bedst mulige fælles 
opgaveløsning både internt i teamet, i enheden og i styrelsen som helhed. 
 
Du arbejder struktureret og systematisk, og du har sans for kvalitet både i helheden og i 
detaljen. 
 
Sidst, men ikke mindst, har du stor lyst til at arbejde sammen med dine kolleger om at nå 
målene i en enhed med et højt aktivitetsniveau, hvor vi har travlt på den gode måde. 
 
Ansættelsesvilkår 
Du vil blive ansat som fuldmægtig i henhold til gældende overenskomst mellem 
Finansministeriet og AC eller som jordbrugsteknolog i henhold til cirkulære om 



organisationsaftale for Jordbrugsteknologer. 
 
Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende 
institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Augustenborg Slot 3, 6440 
Augustenborg. 
 
Stillingerne, der er fuldtidsstillinger, ønskes besat pr. 1. august 2022. 
 
Kontakt 
Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamleder Maria Kjær 
Elsner på telefon 22609306. 
 
Du kan læse mere om Landbrugsstyrelsen på vores hjemmeside www.LBST.dk 
 
Ansøgning 
Søg stillingerne ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer 
online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”søg stilling”) senest mandag den 6. juni 2022. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 16. og 17. juni 2022 i Augustenborg. 
 

www.LBST.dk

