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Krydsoverensstemm
Kontrol af
krydsoverensstemmelse hos
husdyrproducenter
Reglerne om krydsoverensstemmelse har stor betydning for,
om du modtager din fulde landbrugsstøtte. Denne pjece giver dig et overblik over krydsoverensstemmelseskontrollen,
og hvordan du skal håndtere forløbet, hvis myndighederne
finder en overtrædelse.

SÅDAN VURDERES OVERTRÆDELSEN
Det er NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen og kommunerne, der
kontrollerer de krydsoverensstemmelseskrav, som omhandler husdyr.
Hvis kontrolmyndigheden finder
en overtrædelse af reglerne om
krydsoverensstemmelse, vurderer
de den i forhold til overtrædelsens
• alvor
• omfang
• varighed.
Hvert af de tre kriterier får en karakter fra 1-4. Den samlede karakter er med til at afgøre, hvor meget
støtten reduceres.
Hvis overtrædelsen karakteriseres
som en mindre overtrædelse, og
kravet har fastlagt en bagatelgræn-

2 Krydsoverensstemmelse

se, får du ikke reduceret støtten.
Men det kræver, at du bringer forholdet i orden inden seks måneder
fra kontroldatoen. Det vil fremgå af
kontrolrapporten, om der er en bagatelgrænse for din overtrædelse.
Den ansvarlige kontrolmyndighed
vurderer også, om din overtrædelse
er uagtsom eller forsætlig – det vil
sige, om du har overtrådt kravet
ved et uheld eller helt bevidst. Støttereduktionen er væsentligt større,
hvis der er tale om en forsætlig
overtrædelse.
Hvis det er anden gang, du overtræder det samme krav, så er der
tale om en gentagelse, og det fører
også til en større reduktion.

melse
HVORNÅR BLIVER DU KONTROLLERET?
Kontrol af krydsoverensstemmelseskravene foretages i forbindelse
med
• dyrevelfærdskontrollen
(5 %-kontrol)
• krydsoverensstemmelses
kontrollen

• veterinærkontrollen på slagteriet
• landevejskontrollen af dyretransporter.
• anden kontrol, planlagt til andre formål.

NÅR DU FÅR KONTROLBESØG
Hvis kontrollen foregår på din bedrift, har du pligt til give kontrolløren adgang og pligt til at yde den
nødvendige bistand for at kontrollen kan gennemføres.
Under kontrolbesøget gennemgår
kontrolløren de forhold, der skal
kontrolleres. Når besøget er slut, får
du enten udleveret en kontrolrapport, eller du får den tilsendt senere.
I rapporten beskrives alle overtrædelser – inklusiv overtrædelserne
af krydsoverensstemmelseskra-

vene. Efter endt kontrolbesøg beder
kontrolløren dig om at skrive under
på, at du har haft kontrolbesøg og
eventuelt har modtaget kontrolrapporten. Kontrolløren må ikke udtale
sig om, hvorvidt du kan forvente en
reduktion i din landbrugsstøtte, eller om størrelsen af denne.
Hvis kontrollen er foretaget af veterinærkontrollen på slagteriet, modtager du et brev med kontrolresultatet fra Fødevarestyrelsen og ikke
en egentlig kontrolrapport.
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HVIS DU HAR
OVERTRÅDT ET KRAV
Hvis myndighederne vurderer, at du
har overtrådt et krav, kan du både
få en national sanktion, fordi du har
overtrådt lovgivningen, og du kan
blive trukket i landbrugsstøtte, hvis
kravet er omfattet af krydsoverensstemmelse.
Den nationale sanktion består af en
en indskærpelse, et påbud eller
en bøde, eksempelvis ved overtrædelse af dyreværnsloven.
En indskærpelse betyder, at myndighederne gør dig opmærksom
på, at du overtræder bestemte regler, og at du skal bringe forholdet
i orden, mens et påbud konkret
pålægger dig at udføre bestemte
handlinger.
En bøde gives enten administrativt
eller af politiet efter en politianmeldelse.
Uanset hvilken sanktion myndigheden pålægger dig, vil du ofte have
mulighed for at klage eller indbringe sagen for domstolene, hvis du
mener, afgørelsen er forkert. Det er
dog oftest ikke muligt at klage over
en indskærpelse.

4 Krydsoverensstemmelse

melse
Samtidig med at du får en indskærpelse, et påbud eller en bøde
risikerer du en støttereduktion, hvis
du har overtrådt et krav omfattet af krydsoverensstemmelse. Du
modtager et brev om dette fra
den ansvarlige kontrolmyndighed,
f.eks. NaturErhvervstyrelsen eller
Fødevarestyrelsen. I brevet giver de
dig en tidsfrist til at komme med
dine bemærkninger til kontrolresultatet. Dine bemærkninger har
både betydning for spørgsmålet
om krydsoverensstemmelse og for
om du risikerer en indskærpelse, et
påbud eller en bøde.
Hvis du er uenig i kontrolresultatet,
er det en god idé at kontakte din
rådgiver, så I sammen kan vurdere
kontrolrapporten eller brevet. Hvis
overtrædelsen kan føre til en reduktion af støtten, kan du se det ved,
at der i kontrolrapporten/brevet
står, at
”... der er mulighed for
overtrædelse af krydsover
ensstemmelse, hvilket vil
blive indberettet til NaturEr
hvervstyrelsen”.

Hvis du vil klage
Er du uenig i en afgørelse, kan
du vælge at gå til domstolene
og få en dommers afgørelse
af sagen.
Ofte skal du påklage sagen
i det administrative system,
inden du kan gå til domstolene. Hvis du lader sagen gå
til domstolene, vil retten tage
stilling til, om du har overtrådt
reglerne, og hvad sanktionen
skal være.
Rettens afgørelse kan have betydning for din krydsoverensstemmelsessag, da en frikendelse kan betyde, at din
landbrugsstøtte ikke skal
reduceres.
Hvis du bliver frikendt i retten, skal du selv gøre Natur
Erhvervstyrelsen opmærksom
på sagens udfald, idet de
ikke automatisk bliver informeret om dette.
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Sag afsluttet

Bøde/politianmeldelse

Sag afs

Ingen overtrædelser

Kontrolrapport

Overtrædelse(r)

Overtrædelse af
nationale regler

Indsend bemærkninger
til kontrolresultatet

Kontrolmyndighed
færdiggør rapport
Overtrædelse af
krydsoverensstemmelseskrav

Indsendes til
NaturErhvervstyrelsen

Enig i afg

NaturErhver
træffer af

Uenig i af

Overblik
over dine muligheder
I denne figur kan du få et overblik over forløbet i
en sag – hele vejen gennem systemet. De orange
bokse angiver, hvor i forløbet du har mulighed for
at erklære dig uenig i myndighedernes afgørelse.
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Indsend

sluttet

Sag afsluttet

gørelse

Enig i afgørelse

rvstyrelsen
fgørelse

fgørelse

Afgørelse ændres

d klage

Sag vurderes på ny i
NaturErhvervstyrelsen
Afgørelse fastholdes

Indsend kommentarer til
NaturErhvervstyrelsens
vurdering

Klagecentret træffer
endelig afgørelse
Sagen kan eventuelt
indbringes for domstolen
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HVIS DU ER UENIG I KONTROLRESULTATET
Hvis du vil indsende dine bemærkninger til kontrolrapporten eller
brevet fra kontrolmyndigheden,
er det vigtigt, at din besvarelse er
grundig og velformuleret, og at du
vedlægger dokumentation, hvis det
er muligt.
Overhold tidsfristen og kommenter
på alle dele af myndighedernes vurdering, herunder
• hvilket krav, der er overtrådt
• overtrædelsens alvor, omfang
og varighed (karaktererne)
• hvorvidt overtrædelsen er uagtsom eller forsætlig.
Du skal også huske at påpege, hvis
der er formildende omstændigheder. Det kan f.eks. være dødsfald,
brand, naturkatastrofe eller udbrud
af smitsom sygdom i besætningen.
Hvis dine bemærkninger medfører,
at kontrolmyndigheden ændrer vurderingen, vil du få det nye kontrolresultat tilsendt.

Tjekliste
til bemærkninger:
√√ Giv kommentar til, hvilket krav der er overtrådt
√√ Giv kommentar til overtrædelsens alvor, omfang og varighed (karaktererne)
√√ Giv kommentar til, hvorvidt overtrædelsen er
uagtsom eller forsætlig
√√ Oplys om formildende
omstændigheder. Vedlæg dokumentation
√√ Vær opmærksom på
tidsfristen.

FØDEVAREERHVERV TRÆFFER AFGØRELSE
Når tidsfristen for dine bemærkninger er passeret, træffer den
ansvarlige kontrolmyndighed sin
endelige afgørelse. Hvis kontrolmyndigheden fortsat vurderer, at
der foreligger en overtrædelse af
krydsoverensstemmelseskravene,
bliver den færdige kontrolrapport
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indsendt til NaturErhvervstyrelsen
sammen med dine bemærkninger.
Herefter træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om en eventuel reduktion af din landbrugsstøtte. Hvis
udbetalingstidspunktet for landbrugsstøtten kommer, inden der er
truffet afgørelse i din krydsoverens-

melse
stemmelsessag, vil du få din fulde
støtte udbetalt. Træffer NaturErhvervstyrelsen efterfølgende afgø-

relse om, at din landbrugsstøtte
skal reduceres, vil du modtage et
tilbagebetalingskrav.

DU KAN KLAGE OVER FØDEVAREERHVERVS
AFGØRELSE
Hvis du er uenig i NaturErhvervstyrelsens afgørelse, kan du klage til
Fødevareministeriets Klagecenter.
I afgørelsen fra NaturErhvervstyrelsen fremgår det, hvor du skal sende
klagen hen samt en tidsfrist. Tidsfristen vil være fire uger fra den dato,
hvor du modtog NaturErhvervstyrelsens afgørelse. Overskrider du
tidsfristen, vil din klage blive afvist,
og din sag er afsluttet.
Hvis du skriver en klage, er det vigtigt at fremføre alle dine argumenter og kommentere på alle forhold
vedr. myndighedens vurdering af
overtrædelsen, herunder både alvor, omfang og varighed, samt andre, relevante forhold. Få eventuelt
din rådgiver til at hjælpe dig med
at udarbejde klagen.
Når NaturErhvervstyrelsen modtager din klage, vil de vurdere din sag
på ny.
Hvis NaturErhvervstyrelsen fastholder afgørelsen, vil din klage og

deres vurdering blive videresendt til
Klagecentret. Klagecentret sender
NaturErhvervstyrelsens vurdering
til dig og giver dig en tidsfrist til
at indsende dine kommentarer til
denne vurdering.
Gennemgå derefter NaturErhverv
styrelsens vurdering sammen med
din rådgiver, og kommenter på de
dele af vurderingen, som I ikke er
enige i.
Når Klagecentret har modtaget
dine kommentarer, træffer de den
endelige afgørelse. Den afgørelse
kan du ikke klage over.
Hvis du er uenig i Klagecentrets afgørelse, kan du vælge at indbringe
sagen for domstolene.
Mener du, at sagen er principiel,
kan du anmode Landbrug & Fødevarer om at føre din sag som en
principsag.
Kontakt din rådgiver eller dit rådgivningscenter for at få mere information om dette.
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ET EKSEMPEL
Landmand Hansen får
besøg af en kontrollør,
der skal foretage dyrevelfærdskontrol i hans
kvægbesætning >>
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Landmand Hansen er kontrolløren behjælpelig gennem hele
kontrolforløbet. Efter endt kontrol
skriver Landmand Hansen under
på, at han har haft et kontrolbesøg og har modtaget kontrolrapporten.
Et par dage senere modtager
han et brev fra Fødevarestyrelsen. I dette brev oplyser Fødevarestyrelsen, at han har overtrådt
krydsoverensstemmelseskrav 3.5
og 3.18, hvilket indberettes til
NaturErhvervstyrelsen.
Landmand Hansen er ikke enig i
Fødevarestyrelsens vurdering af
overtrædelsens alvor, omfang og
varighed. Han tager kontakt til
sin konsulent, og i samarbejde
udarbejder de hans bemærkninger til kontrolrapporten.
Landmand Hansen indsender
disse til Fødevarestyrelsen, og
modtager et par uger senere et
nyt brev, hvor Fødevarestyrelsen
afviser at ændre på karaktererne,
og hvor Fødevarestyrelsen oplyser, at sagen nu er indsendt til
NaturErhvervstyrelsen.
Et stykke tid senere modtager
han brev fra NaturErhvervstyrelsen, hvor der står, at hans
landbrugsstøtte bliver reduceret
med 3 pct., hvilket svarer til ca.
10.000 kr. Han er uenig og ønsker at klage.

Landmand Hansen og hans konsulent udarbejder i samarbejde
klagen til NaturErhvervstyrelsen
og sender den afsted. Efter et par
måneder får Landmand Hansen
brev fra Fødevareministeriets
Klagecenter. Klagecentret har nu
modtaget klagen fra NaturErhvervstyrelsen vedlagt Natur
Erhvervstyrelsens indstilling i
sagen. NaturErhvervstyrelsen indstiller, at afgørelsen fastholdes,
da de mener, at den er korrekt.
Landmand Hansen tager igen
kontakt til sin konsulent, og sammen læser de NaturErhvervstyrelsens indstilling grundigt igennem. De synes, at indstillingen
beskriver de faktuelle forhold
upræcist, og at reglerne er fortolket meget hårdt. De sender derfor kommentarer til Klagecentret,
hvor dette påpeges.
Efter endnu et par måneder modtager Landmand Hansen Klagecentrets afgørelse. Klagecentret
giver NaturErhvervstyrelsen medhold i sagen. Landmand Hansen
er stadig ikke enig, og overvejer nu, om han skal gå videre til
domstolene.
Eksemplet viser et forløb
gennem systemet for at il
lustrere landmandens mu
ligheder. Det er naturligvis
ikke altid tilfældet, at man
’går hele vejen’.
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Hvor kan jeg få hjælp?
• Tag kontakt til din lokale rådgiver eller dit rådgivningscenter. Find din lokale ekspert på:
www.landbrugsinfo.dk/krydsoverensstemmelse
• Søg på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: www.ferv.fvm.dk
• Har du brug for at læse mere om krydsoverensstemmelse, kan du finde materiale på:
www.landbrugsinfo.dk/krydsoverensstemmelse

Kontakt til FødevareErhverv
• Hvis du ønsker at tale med NaturErhvervstyrelsen om din sag, kan du kontakte kontrolkontoret
på tlf. 3395 8801 eller på mail: kontrol@ferv.dk

© Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion og Videncentret for Landbrug , maj 2010; rev. februar 2012
Tekst: Helene Odgaard, Maria Skovager Østergaard, Per Olsen, Landbrug & Fødevarer
Niels-Peder Nielsen, Videncenter for Svineproduktion; Bettina Nielsen, Peter Stamp Enemark, Rasmus Klim Christensen,
Videncentret for Landbrug
Redaktion: Kirsten Marstal, Videncentret for Landbrug
Layout: Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug
Grafik: Henrik Svith, Videncentret for Landbrug
Fotos: Jens Tønnesen, DLM; Jan B. Rasmussen; Torkild S. Birkmose

Agro Food Park 15		
Skejby			
8000 Århus N

T +45 8740 5000
F +45 8740 5010

E vfl@vfl.dk
W www. vfl.dk

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

E info@lf.dk
W www.lf.dk

Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3		
1609 København V		

