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NaturErhvervstyrelsen 

Att: Nina Berglund 

Krydsoverensstemmelseskontoret 

Nyropsgade 30 

1790 København V 

 

Sendt per mail til: nibe@naturerhverv.dk, jsw@naturerhverv.dk og krydsoverensstem-

melse@naturerhverv.dk  

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til ”Vejledning om kontrol 

med krydsoverensstemmelse 2012” 

 

Landbrug & Fødevarer har gennem 2011 afgivet en række mere specifikke og detaljerede be-

mærkninger til forskellige dele af Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Vi er glade 

for den dialog, der har været omkring disse input og håber at NaturErhvervstyrelsen vil overveje 

disse ændringsforslag i denne og kommende vejledninger. 

 

Landbrug og Fødevarers specifikke kommentarer fremgår af nedenstående tabel. 

 

Side Krav/afsnit Kommentar 

10 ”Fokusom-

råder i 2012” 

I afsnittet ”Indberetning med forsæt” står der, at der ved forsætvurderin-

gen kan tages hensyn til overtrædelsens væsentlighed. Væsentlighed er 

ikke normalt en parameter ved en forsætvurdering. Det er dog fint, hvis 

vejledningsteksten kan lægges til grund for at anskue mindre væsentlige 

overtrædelser som ikke forsætlige. 

Vejledningsteksten skal ikke forstås således, at en mindre væsentlig 

overtrædelse ikke er forsætlig, da det er korrekt, at væsentlighedskriteriet 

ikke er en del af forsætsvurderingen. Væsentligheden udspringer af EU-

retten, hvorefter der skal tages hensyn til både alvor, omfang, varighed 

og hyppighed, jf. artikel 23, stk. 1, i RFO 73/2009. 

 

Afsnittet om forsæt er rettet til, så der ingen tvivl burde være herom. 

25 A 2.1 Generelt mener Landbrug & Fødevarer ikke, at en generel orientering om 

reglerne til lodsejerne uden direkte angivelse af den genstand, som reg-

len omhandler, fx et vandløb eller en indsatsplan for bekæmpelse af 

kæmpebjørneklo kan være grundlag for at statuere forsæt. Der skal fore-

ligge en konkret indskærpelse.  

En indskærpelse skal være konkret, hvilket der også er indført et mere 

specifikt eksempel på i fodnoten. Det er derfor en konkret vurdering af 

indholdet af disse skriftlige henvendelser, der skal tages stilling til. 

 

Desuden synes teksten vedrørende forsætvurderingen at være en skær-

pelse. Tidligere stod der, at ”I særlige tilfælde vil anden direkte kommuni-

kation mellem landbrugeren og myndigheden kunne godtgøre, at land-

brugeren er bekendt med overtrædelsen og dens betydning”. Det er nu 

slettet og erstattet med et punkt, der ikke er begrænset til særlige tilfæl-

de. 

mailto:nibe@naturerhverv.dk
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Afsnittet vedrørende ”i særlige tilfælde kan anden kommunikation mellem 

landbruger og kontrolmyndighed…” er indsat i en fodnote, da NaturEr-

hvervstyrelsen har skærpet kravet om skriftlighed på grund af bevisbyr-

den i forbindelse med forsæt. Det er ikke udelukket, at anden kommuni-

kation kan lægges til grund for forsæt, da det altid vil være en konkret 

vurdering. 

 

Endvidere giver punktopstillingen risiko for endnu en opstramning, idet 

den tidligere tekst gav udtryk for, at der både skulle en tidligere skriftlig 

information om reglen og en meget klar objektiv overtrædelse til for at 

statuere forsæt. Opstillingen i punktform, hvor det første punkt og det an-

det punkt ikke logisk kan være kumulative indikerer, at det tredje punkt 

heller ikke er. Dette er ikke hensigtsmæssigt. Landbrug & Fødevarer me-

ner derfor det er vigtigt, at dette forhold præciseres i teksten. 

Krydsoverensstemmelseskontoret har ændret på teksten i afsnittet, så 

det skulle stå klart, at der er 2 led i forbindelse med kontorets vurdering 

af en forsætlig overtrædelse i forbindelse med KO. Der skal være tale om 

forsæt efter det almindelige nationale strafferetlige begreb, men fordi der 

i EU-retten henvises til, at der også skal tages hensyn til alvor, omfang, 

varighed og hyppighed, jf. artikel 23, stk. 1, i RFO 73/2009, er det nød-

vendigt også at se på det objektivt. Dermed kommer kriteriet om klar ob-

jektiv overtrædelse som et tillæg til den forsætlige overtrædelse. 

26-28 A 2.3.2 og 

2.3.3 

Landbrug & Fødevarer tillader sig at gentage, at de skærpelser der kom i 

sidste års vejledning vedrørende gentagne overtrædelser og forsætlig-

hed ikke er hensigtsmæssige. 

Det er nødvendige ændringer, der er foretaget pga. ændret fortolkning af 

EU-bestemmelserne. Det kan anskues således, at der tidligere har været 

en lempeligere fortolkning end den egentlige hensigt.  

33 A 3.1 Under punkt 10 er følgende formulering tilføjet: ”og orienter landbrugeren 

om svaret.”  Som udgangspunkt menes der vel, at ”kontrolmyndigheden 

skal orientere landbruger om deres bemærkninger til landbrugerens hø-

ringssvar”, som det er uddybet på side 43. Dette kunne godt formuleres 

mere tydeligt under punkt 10.  

Der er ændret i teksten, så det nævnte forslag er medtaget. 

 

Set med landbrugerens øjne er det en god ting at være så oplyst om pro-

cessen vedrørende en krydsoverensstemmelsessag som muligt, derfor 

er det positivt, at de ovennævnte bemærkninger er blevet tilføjet i vejled-

ningen. 

38 A 3.5 Det er godt, at afsnittet om ejendomme beliggende i to kommuners om-

råde er blevet suppleret med et eksempel. Det virker dog som en ganske 

tung administrativ praksis. Mon det kan gøres smartere? 

Krydsoverensstemmelseskontoret finder, at den nuværende administrati-

onspraksis ikke kan være anderledes. Det er NaturErhvervstyrelsens an-

svar at sørge for, at arealerne kontrolleres uanset deres beliggenhed, og 

dette sikres bedst i pågældende situation ved, at NaturErhvervstyrelsen 

videreformidler kontakten til den/de kommuner, hvor produktionsenheden 

er beliggende.  
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Desuden er det helt klart en fordel for landbrugeren, hvis kommunerne 

kontrollerer en ejendom, der er beliggende i flere kommuner sammen. 

Denne ændring er derfor velkommen. 

53 K 1.1 I Karnovs lovsamling vedrørende Miljøbeskyttelsesloven står der i note 

343 vedrørende Miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1, at ”Bestemmelsen 

omfatter ikke landbrugets almindelige spredning af sædvanlige gød-

ningsstoffer, bortset fra som hidtil slam.”  Dette bør tages til efterretning i 

formuleringen af krav 1.1. 

Der er tilføjet en bemærkning om, at kravet ikke omfatter landbrugets al-

mindelige spredning af sædvanlige gødningsstoffer, bortset fra slam. 

77 K 1.10 Der er tilføjet et nyt krav om overdækning af markstakke. Overdækning 

af kompost er begrundet i begrænsning af tab af ammoniak. Der må der-

for protesteres mod, at kravet medtages, med mindre kravet kan begrun-

des ud fra de nævnte bestemmelser i Nitratdirektivet. 

Når husdyrgødning lægges i markstak har det været komposteret i op til 

3-4 måneder forinden. Når markstakken flyttes fra  stald til mark, vil der 

inden for det første stykke tid være en større omsætning med risiko for 

tab, hvorfor stakken bør overdækkes med vandtæt materiale straks efter 

udlægning, dvs. samme dag. Det er klart at det største N-tab forekommer 

ved ammoniakfordampning, men at der også kan forekomme udsivning 

fra markstakken.  

Ved at overdække stakken mindskes risikoen for udvaskning. Der skal 

ifølge nitratdirektivet indføres krav til dette, som nævnt står i BILAG II un-

der KODEKS(ER) FOR GODT LANDMANDSKAB A 5) ”Kapaciteten af 

opbevaringsanlæg for husdyrgødning og opførelse af sådanne anlæg, 

herunder foranstaltninger til at undgå vandforurening som følge af at væ-

sker, der indeholder husdyrgødning og safter fra oplagret plantemateria-

le, såsom ensilage, siver eller løber ned i grund- eller overfladevandet ”. 

Kommissionen har desuden fokus på at mindske tab fra markstakke. 

 

Desuden er kravet skærpet i forhold til bekendtgørelsen, der ikke inde-

holder krav om overdækning umiddelbart efter udlægning. Vurderingen 

af overtrædelsen af denne del af kravet er også unuanceret, da en over-

trædelse automatisk udløser karakteren 4 for overtrædelse af kravet.  

Ordlyden i kravet er ændret fra ”umiddelbart” til ”straks”, så den er i over-

ensstemmelse med bestemmelsen i § 10, stk. 2, som stipulerer, at fast 

gødning skal overdækkes straks efter udlægning. I  § 3 stk. 14 er kom-

post defineret som dybstrøelse, og i stk. 13 er dybstrøelse defineret som 

fast gødning.  

Karakterskemaet er justeret, så der gives 3 for oplag af kompost der ikke 

overdækket, men hvor der ikke konstateres saftafløb. 

 

Ligeledes må det påpeges, at formuleringen, ”Til overdækning bør benyt-

tes plastfolie eller en tæt presenning”, ikke er i overensstemmelse med 

den pågældende formulering i bekendtgørelsen, hvor der i §9 stk. 1 

nævnes ”kompostdug eller lufttæt materiale”.  

I den vejledende tekst under ’Bemærkninger’ står  der ”bør” benyttes 
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plastfolie eller tæt presenning og ikke ”skal”, hvorfor det ikke er til hinder 

for at benytte kompostdug eller lufttæt materiale. Det er fra Videnscente-

ret for landbrug oplyst, at landmænd i praksis kun benytter sig af presen-

ninger eller andet vandtæt materiale, hvorfor ændringen ikke vil have be-

tydning for den enkelte landmand. 

 

Teksten vedrørende gødningsmåtten fra kalve- og svinehytter er ikke i 

overensstemmelse med formuleringerne i Miljøstyrelsens vejledning om 

kompost, der kan findes på deres hjemmeside på følgende link: 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgoednin

g/Vejledning_etablering.htm . Her står der, at ”Gødningsmåtten under 

kalve- og svinehytter kan tilsvarende kompostlignende dybstrøelse 

opbevares i markstak forudsat stakken overdækkes.” 

Teksten er i overensstemmelse med betydningen af ordlyden i MST’s 

vejledning omkring kalve- og svinehytter, da begrebet ”tilsvarende kom-

postlignende dybstrøelse” henviser til følgende definition af kompostlig-

nende dybstrøelse i de forrige afsnit. ”Dybstrøelse, der har ligget i en 

stald i 3-4 måneder i gennemsnit, er oftest så kompostlignende, at det 

kan opbevares i marken.” Afsnittet indledes desuden med af fastslå at 

”Som hovedregel skal fast husdyrgødning (inkl. dybstrøelse) opbevares i 

en mødding med fast bund og afløb.” 

 

Definitionen af ”opbevaring i marken” er ny og virker for snæver. Det må 

antages, at bestemmelsen gælder opbevaring på jord til forskel fra beton 

eller lignende. 

Opbevaring i marken definerer, at markstakken skal opbevares ”i mar-

ken” som anført i bekendtgørelsen, hvor der efterfølgende vil være plan-

tevækst til at optage efterladte næringsstoffer og ikke på udyrket  jord 

ved siden af stalden. 

 

I øvrigt er det vigtigt at bemærke, at i forbindelse med udbringning, skal 

komposten heller ikke overdækkes. 

Det er korrekt, at en midlertidig opbevaring af dybstrøelse/kompost på 

marken i op til en uge i forbindelse med udspredning ikke betragtes som 

en egentlig oplagring i forbindelse med § 11 stk. 1, og er derfor ikke om-

fattet af krav om overdækning. Der er tilføjet en note om denne undtagel-

se under ’Bemærkninger’ i kravet. 

79 K 1.11 Landbrug & Fødevarer mener det bør undersøges, hvorvidt der er EU-

hjemmel til at stille krav til opbevaring af ikke-saftgivende ensilage (jf. 

fodnote 23) under dette krydsoverensstemmelseskrav. 

Det er kun ikke-saftgivende ensilage, der må opbevares i markstak. Op-

bevaring af ensilage på en ensilageplads kan derved godt medføre saft-

afløb, hvor randbelægningen er vigtig for at konstatere og imødegå tab til 

omgivelserne. Men selvom ensilagepladsen kun anvendes til ikke-

saftgivende ensilage, vil opbevaring på samme areal år efter år medføre 

risiko for forurening fra ensilagespild via overfladeafstrømning fra plad-

sen fra bl.a. ensilagerester, dermed kan der ske en forurening af det 

nedsivne vand nær pladsen. Hvis der etableres en ensilageplads til op-

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgoedning/Vejledning_etablering.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgoedning/Vejledning_etablering.htm
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bevaring af ikke-saftgivende ensilering, skal denne derfor opfylde samme 

krav svarende til bestemmelserne for møddinger med randbelægning, 

dvs. fast bund og afløb. Det kan tilføjes, at hvis ikke-saftgivende ensilage 

opbevares i marken, anvendes typisk forskellige arealer år efter år, hvor-

for forureningsrisikoen er betydelig mindre. 

 

Bestemmelsen har baggrund i BILAG II under KODEKS(ER) FOR GODT 

LANDMANDSKAB A 5) Kapaciteten af opbevaringsanlæg for husdyr-

gødning og opførelse af sådanne anlæg, herunder foranstaltninger til at 

undgå vandforurening som følge af at væsker, der indeholder husdyr-

gødning og safter fra oplagret plantemateriale, såsom ensilage, siver el-

ler løber ned i grund- eller overfladevandet.  

84 K 1.14 § 24 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 indeholder 

alene krav, der har til formål at begrænse fordampning af flydende hus-

dyrgødning.  

 

Under henvisning til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand 

mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (Nitrat-

direktivet), har Landbrug & Fødevarer umiddelbart svært ved at se, at til-

tag for at begrænse fordampning er relevante i den sammenhæng. Helt 

konkret står der i direktivets bilag II, A. 6), at der skal være et nationalt 

kodeks for fremgangsmåder for ”tilførsel af både kunstgødning og hus-

dyrgødning, herunder hyppighed, og ensartethed i forbindelse med 

spredning, således at udvaskningen af næringssalte i vandet holdes på 

et acceptabelt niveau.” Fordampning nævnes altså ikke i den sammen-

hæng. 

 

Samme problemstilling gør sig gældende for det allerede eksisterende 

delkrav 1, der henviser til § 24 stk. 2 i samme bekendtgørelse. 

 

Landbrug & Fødevarer vil derfor opfordre til, at der laves en undersøgel-

se af, hvorvidt der i EU-lovgivningen er direkte hjemmel til at have kryds-

overensstemmelse på disse forhold. 

Det er klart, at nedfældning og slangeudlægningen mindsker ammoniak-

fordampningen, men samtidig giver denne form for udbringning  en ens-

artet spredning af husdyrgødning. Dermed er det korrekt at der skal hen-

vises til BILAG II, KODEKS(ER) FOR GODT LANDMANDSKAB, A 6) 

Fremgangsmåder for tilførsel af både kunstgødning og husdyrgødning, 

herunder hyppighed, og ensartethed i forbindelse med spredning, såle-

des at udvaskningen af næringssalte i vandet holdes på et acceptabelt 

niveau. 

 

Det er samtidig klart, at vælger jordbruger at benytte andre udbringnings-

teknikker optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste skal det ikke have 

konsekvenser i forbindelse med KO. 

88 K 1.16 Landbrug & Fødevarer har i 2010 og 2011 været i dialog med Fødevare-

Erhverv (nu NaturErhvervstyrelsen) omkring udformningen af karakter-

skemaet for krav 1.16 om 2 meter bræmmer langs naturlige eller højt 
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målsatte vandløb og søer. 

 

Dialogen har særligt haft fokus på at skabe mere proportionalitet i den 

måde overtrædelser vurderes på. Det fremgår af FødevareErhvervs hø-

ringssvar til Landbrug & Fødevarer den 28. februar 2011, at ”Fødevare-

Erhverv kan orientere om, at der i efteråret 2011skal foretages en årligt 

tilbagevendende revision af Vejledning om kontrol med krydsoverens-

stemmelse,og at FødevareErhverv ved denne lejlighed vil revidere krav 

1.16, herunder tage LFs bemærkninger til efterretning.” Landbrug & Fø-

devarer er derfor skuffet over at konstatere, at der ikke er foreslået yder-

ligere ændringer til det pågældende karakterskema. Vi er meget villige til  

snarest at indgå i en fornyet dialog med NaturErhvervstyrelsen om de 

ændringsforslag vi tidligere har diskuteret. 

NaturErhvervstyrelsen beklager, at revideringen af krav 1.16 ikke er gen-

optaget. NaturErhvervstyrelsen er fortsat åben over for en dialog med LF 

omkring emnet i det nye år. 

93 K 1.18 NaturErhvervstyrelsen bemærker, at muligheden for at indberette baga-

telovertrædelser er taget ud af bedømmelsesskemaet, så der sanktione-

res efter de nationale regler. Hvad menes der med, at der sanktioneres 

efter de nationale regler? 

 

Landbrug & Fødevarer kan ikke se, at det skulle være nødvendigt at æn-

dre på bagatelgrænsen. 

Ved at fjerne bagatelgrænsen følger alvorskaraktererne de samme 

grænser for hvornår der er sket overtrædelse som fastsat efter sanktio-

nering af de nationale regler – dvs for krav 1.18 skal der ikke indberettes 

når det drejer sig om mængder af afsat husdyrgødning der er mindre end 

1500 kg N. For krav 1.22  skal der ikke indberettes hvis der mangler min-

dre end 1,5 ha udbringningsareal. Selv om muligheden for indberetning 

af en bagatel fjernes, er der fortsat via den nationale lovgivning en mini-

mumsgrænse der sikrer, at  landbrugeren først indberettes for en over-

trædelse når antallet af kg N/hektarer overskrider en vis grænse. Det er 

NaturErhvervstyrelsens vurdering, at ændringen medfører en lettelse for 

landbrugeren, idet  landbrugeren vil undgå indberetning af bagatelover-

trædelser, der alligevel ikke kan rettes op på, og derved en efterfølgende 

risiko for støttenedsættelse ved gentagne overtrædelser af kravet.  

97 K 1.22 Se kommentarerne til krav 1.18. 

Do. 

137 K 2.5 B Der er sket en ændring af karakterskemaet. For besætninger med højest 

30 dyr er vurderingen af alvor ændret fra at være procentvis til et absolut 

antal dyr. Dette er helt klart en fordel for de helt små besætninger, men 

for besætninger med eksempelvis 30 dyr udgør ændringen en skærpel-

se. 

 

For en besætning på 30 dyr ville skillelinien mellem karaktererne 2,3 og 4 

i den gamle vejledning være henholdsvis 6, 15 og >15 dyr. I den nye vej-

ledning er skillelinien for en besætning på 30 dyr ændret til 5, 10 og >10 

dyr. 
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Fødevarestyrelsen medgiver LF, at det er korrekt, at jo tættere besæt-

ningen er på de 30 dyr, jo hårdere vil vurderingen af alvor være for be-

sætninger med højst 30 dyr. Der er i vurderingen for alvor indført en ned-

re grænse, som betyder, at der skal være fejl på minimum 3 dyr, før der 

sker en KO-indberetning, når der er tale om besætninger med højst 30 

dyr. Idet vurderingen for alvor er ændret fra at være procentvis til et ab-

solut antal dyr, har Fødevarestyrelsen skærpet vurderingen for at undgå, 

at meget små besætninger bliver vurderet for mildt.  Skillelinjen for en 

besætning på 30 dyr i den nye vejledning er derfor 3-5, 10 og >10 dyr. 

 

Det er godt, at procentsatserne for vurderingen af alvor i besætninger 

med mere end 30 dyr er blevet justeret opad, ligesom det er hensigts-

mæssigt, at bundgrænsen for at give karakteren 2 er justeret opad for al-

le besætningsstørrelser. 

144 K 2.10 Landbrug & Fødevarer kan ikke se nødvendigheden af at indføre et eks-

tra delkrav under krav 2.10. 

Det ekstra delkrav er indført for at forordning 999/2001 art. 15 bliver kor-

rekt gennemført i dansk lovgivning. NaturErhvervstyrelsen har i 2011 

gennemgået en del KO-krav, herunder også krav 2.10, i forbindelse med 

"Projekt Bedre Kontrol" og påpeget ,at der var behov for dette ekstra del-

krav. Fødevarestyrelsen er enig i NaturErhvervstyrelsens vurdering 

og har derfor indført delkravet i krav 2.10. 

191 K 2.33 Det er glædeligt, at krav 2.33 ophæves. 

193 K 3.1-3.45 Landbrug & Fødevarer har i 2011 kigget nærmere på dyrevelfærdskra-

vene og har på den baggrund foreslået en række ændringer af disse 

krav. Forslagene blev fremsendt til FødevareErhverv (nu NaturEr-

hvervstyrelsen) den 17. august 2011. Disse forslag skal ses som et sup-

plement til de konkrete kommentarer der er indarbejdet i dette hørings-

svar. Landbrug & Fødevarer er glade for den åbne dialog der har været 

omkring de fremsendte forslag. Dog skal det bemærkes, at vi havde hå-

bet, at det var muligt at nå en smule længere i forhold til udformningen af 

vejledningen for 2012. Vi ser frem til en fortsat dialog omkring udformnin-

gen af vejledningen for 2013. 

Flere af de foreslåede ændringer er meget principielle og kan af alene 

den grund ikke hastes igennem men fordrer grundige overvejelser. Pro-

cessen er i gang, men det kan ikke loves at alle forslagene bliver færdig-

bearbejdet inden den kommende udgave af vejledningen. 

193-

195 

A 5.3 I begyndelsen af afsnit 5.3 vedr. dyrevelfærd er nævnt nogle generelle 

betragtninger: 

  

På side 194 er nævnt i forhold til kontrollen på slagterier og samlesteder, 

at kontrollen vurderes ud fra den aktuelle leverance, men der står ikke 

angivet noget om hvor stor en andel der må være tale om og om det føl-

ger angivelserne i teksten ovenfor, hvor det nævnes at karakteren 2 gi-

ves, når det er op til 10 % af dyrene der er påvirket. Tilsvarende der an-

ført procentangivelser for karaktererne 3 og 4. 

Det 2. punkt skal udformes således: 

 For øvrige krav gives som udgangspunkt karakteren 2 og kun i 
det omfang det giver mening - fx hvis en meget stor del af en le-
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verance er omfattet af overtrædelsen - følges angivelsen i be-
dømmelsesskemaet for det pågældende krav.  

 

På side 195 er definitionen på begrebet dyregruppe slettet. Men ordet 

optræder stadig i teksten. Der mangler derfor en forklaring eller henvis-

ning til; at dyregruppe nu er defineret under hvert bedømmelsespunkt. 

Definitionen af dyregruppe står på side 202 under omfang. Det slettede 

afsnit beskrev hvilke dyr der var omfattet af de forskellige velfærdskrav, 

men da afsnittet ofte blev forvekslet med den egentlige definition af dy-

regrupper (s. 202)  og dermed gav anledning til misforståelser,  blev af-

snittet slettet. 

198 K 3.3 Landbrug & Fødevarer sætter pris på, at der er blevet indført en bagatel-

grænse på dette krav, så det stemmer overens med det tilsvarende krav 

2.24. 

 

Under eksempler på bedømmelse af alvor er nævnt: ” at optegnel-

ser/dokumenter kan ”skaffes til veje” betyder ikke, at oplysninger-

ne/dokumenterne skal kunne rekonstrueres, men at de midlertidigt ligger 

hos fx revisoren, og at de kan rekvireres derfra. I sådanne tilfælde anses 

forholdet for at være en bagatel, hvis oplysningerne/dokumenterne i øv-

rigt er tilfredsstillende.” Burde dette ikke anføres i bedømmelsesskema-

ets første kolonne (bagatelgrænsen) også.    

Det hører ikke hjemme i skemaet. Skemaet angiver hvordan en bagatel 

skal vægtes. Forholdet vedrørende ”udstationerede” optegnelser er blot 

et eksempel på, hvad vi betragter som en bagatel. 

244 K 3.42 Næsten alle sohold benytter inseminering af søerne. Derfor er der kun 

behov for duftorner i besætningerne. I mange besætninger er der derfor 

kun 3-5 orner, som er opstaldet i hver sin sti. Hvis en af disse orner 

går i en sti, der er for lille, svarer det hurtigt til 20% af ornerne. Det 

medfører, at karakteren for omfang bliver 3. Landbrug & Fødevarer gen-

tager derfor ønsket om, at grænserne for omfang ændres. 

Drøftes i Fødevarestyrelsen. 

249 K 4.1-4.12 I forhold til GLM-kravene generelt, henvises der til Landbrug & Fødeva-

rers henvendelse til NaturErhvervstyrelsen den 11. oktober 2011 vedrø-

rende forenkling af støttebetingelserne i Enkelbetalingsordningen.  

 

Herunder henledes opmærksomheden ikke mindst på Landbrug & Føde-

varers kommentar omkring problemerne med at udføre vintergræsning i 

det nuværende regelsæt. Landbrug & Fødevarer ser ikke, at der er sket 

ændringer i vejledningen på dette punkt. 

Krydsoverensstemmelseskontoret  vil henvise til Landbrugsstøttekonto-

ret, som vil svare på jeres henvendelse af 11. oktober 2011. 

251 K 4.1.4 Under bemærkningerne til bedømmelsen af delkrav 4 nævnes det, at ved 

overtrædelse på flere delarealer summeres delarealerne, og der afgives 

en samlet karakter for omfang. Landbrug & Fødevarer mener, at denne 

summering bør ske indenfor den enkelte mark i stedet for på bedriftsni-

veau. Når der er sket en summering indenfor de forskellige marker sam-

menlignes markerne, og overtrædelsen bedømmes efter den mark, der 

har den største overtrædelse. 
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Den nuværende bedømmelsesform beholdes. 

Bestemmelsen er uændret fra tidligere år og kravet har meget få over-

trædelser. Hvis overtrædelserne skal summeres på markniveau, bliver 

det også nødvendigt at justere de fastsatte arealstørrelser i alvorskriteriet 

i bedømmelsesskemaet i nedadgående retning for at opretholde det nu-

værende bedømmelsesniveau.  

255 K 4.5 Hvad menes der med ”andre permanente landbrugsarealer med græs”? 

Vi må ikke komme i den situation, at naturarealer skal slås. Det er ikke 

det, der er intentionen med kravet. ”Andre permanente landbrugsarealer” 

kunne jo også være pil og frugtplantager med græs i bunden. Det er vel 

ikke disse arealer, der menes her? 

Betegnelsen ”andre landbrugsarealer med permanent græs” er uheldig 

og vil blive ændret i den kommende GLM-bekendtgørelse. Tankegangen 

er, at slånings-/plejekravet også gælder på græsarealer, hvor plante-

dækket indeholder mindre end 50 % græs og foderplanter.  

259 K 4.8 Det er uklart hvordan omfang skal vurderes ved en overtrædelse af dette 

krav. Omfanget beregnes som en procentdel af beskyttelseszonens ud-

strækning. Begrebet udstrækning er uklart og kan tolkes på flere forskel-

lige måder. Derfor bør det præciseres. 

NaturErhvervstyrelsen har i lyset af overnævnte bemærkninger justeret 

på den vejledende tekst til kravet og vurderingsskemaet, således at kra-

vet er blevet mere entydigt.  

260 K 4.9 Fortolkningen af kravet er så restriktiv, at man stort set opfordrer alle til at 

sprøjte alle marker blot ved den mindste mistanke om, at der kan være 

flyvehavre. I et år som 2011 skete der fremspiring i løbet af april-maj pga. 

tørkesprækker i jorden. Det kan ingen forudsige, og derfor kan man være 

uheldig at løbe ind i det maksimale antal point uden at det er dårligt 

landmandskab. I sådanne situationer må det være muligt at formilde, hvis 

der er gjort en indsats med lugning, men det kan være umuligt at luge det 

hele væk, hvis der er en stor bestand. 

 

Det bør være sådan, at har man brugt et flyvehavre-middel, så skal det 

udløse laveste karakter, eller slet ingen. Der står, at det er en formilden-

de omstændighed, men det går ikke igen i karakterskemaet. 

Det er korrekt, at vejret har stor indflydelse på flyvehavrens vækstbetin-

gelser, og at tørken i april-maj 2011 betød større fremspiring. Men hvis 

sprøjtning ikke er mulig pga. det sene tidspunkt på foråret, så er det sta-

dig muligt at fjerne flyvehavreplanterne ved fx lugning eller anden meka-

nisk bekæmpelse, hvor det fjernede materiale bortskaffes. 

  

Ved kontrollen tages der hensyn til, om der er forsøgt bekæmpelse eller 

ej, og dette afspejles også af bedømmelsesskemaet. Karakterer 3 gives 

for udbredt flyvehavre, hvor der er forsøgt bekæmpelse med godkendt 

sprøjtemiddel eller lugning. Det vil altså sige, at det er lige meget hvilken 

metode, der er brugt. Forsøget på bekæmpelse tæller positivt under alle 

omstændigheder. Karakteren 4 gives kun, hvis der ikke er forsøgt be-

kæmpelse af nogen art eller forsøget på bekæmpelsen ikke kan doku-

menteres. 
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Der gives kun karakter for frøbærende flyvehavreplanter, der med sik-

kerhed kan konstateres at være flyvehavre. Er der tvivl om udbredelsens 

størrelse, vil denne tvivl altid komme landbrugeren til gode. 

263 K 4.10 Det er positivt, der er sket en præcisering af at, der først skal sanktione-

res når planten har smidt sine frø. Det noteres at der fremover skal tælles 

planter til karaktergivningen frem for at vurdere populationsstørrelser i 

m2.  

 

Der er tilsyneladende samtidig sket en væsentlig skærpelse af sanktione-

ringen, som det dog er meget vanskeligt at forstå begrundelsen for, da 

lovgivningen ikke er ændret. 

 

Bagatelgrænsen er fjernet og laveste karakter for alvor, karakteren 2, gi-

ves nu for forekomst af en enkelt plante, der har smidt sine frø. Da karak-

teren for omfang og varighed følger karakteren for alvor giver det en 

samlet karakter på 6 og således en sanktion på 1 % på baggrund af en 

enkelt forekomst. Hidtil har der været en bagatel for populationer på 0 – 5 

m2 

 

I lysåbne bestande af bjørneklo kan der forekomme 1 – 3 planter/10 m2. 

I tætte bestande helt op til 20 planter/m2 (kilde: http://www.giant-

alien.dk/pdf/Danish%20manual_web.pdf) 

 

Hvis der tages udgangspunkt i en bestandsstørrelse på 1 – 3 planter/ 10 

m2 svarer dette til en bagatel på indtil 1½ plante. 

 

Ligeledes er proportionaliteten mellem overtrædelse og sanktionering 

steget for øvrige overtrædelser. 

 

Karakter 2 3 4 

Før  5 – 20 m2 20 – 100 

m2 

> 100 m2 

Nu 1 plante 2 – 5 plan-

ter 

> 5 planter 

Før svarede 

det med en 

bestandsstør-

relse på (1 )– 

3 pl/10m2 til 

( ½  - ) 1½ 

plante – (2 - 

) 6 planter 

(2 - ) 6 – 

(10) 30 

planter 

> (10 - ) 

30 planter 

 

Selv med laveste tæthed medfører den nye vejledning samme sanktion 

for halvt så store populationer som hidtil. 

For spredte enkelt forekomster er skærpelsen væsentlig (f.eks. medfører 

6 spredte planter mod en samlet population på ca. 20 m2 at karakteren 

ændres fra 6 til 12 eller 1 % til 5 %). 

 

Det kan tiltrædes, at det er fornuftigt at tælle planter idet dette kan gøre 

http://www.giant-alien.dk/pdf/Danish%20manual_web.pdf
http://www.giant-alien.dk/pdf/Danish%20manual_web.pdf


Side 11 af 12 

 

  

Side Krav/afsnit Kommentar 

administrationen og forståelse heraf lettere. Dette bør dog ikke medføre 

en samtidig væsentlig skærpelse, som kan få særlig stor betydning ved 

spredte enkeltforekomster. 

 

Frø fra kæmpe-bjørneklo kan hvile i jorden i flere år og planten har en 

vegetativ fase på normalt 3 – 5 år, hvor den ikke nødvendigvis er så let at 

opdage. På eksempelvis meget store ejendomme og ejendomme med 

ekstensive arealer kan der forekomme enkeltforekomster af kæmpe-

bjørneklo planter, der ikke opdages selv med en aktiv indsats, herunder 

panikskud fra bekæmpede planter. Disse kan indenfor en kort periode 

vokse op til det reproduktive stadie uden at det opdages. Planten kan 

sprede sine frø allerede i august. Af hensyn til proportionaliteten bør ba-

gatelgrænsen derfor fastholdes.   

 

Tabellen rummer en stavefejl og en sætning fra den eksisterende vejled-

ning, som skal fjernes. 

I lyset af høringssvaret er bedømmelsesskemaet blevet ændret således 

at der skal konstateres 1-5 planter for at få karakteren 2, 6-10 for karak-

teren 3 og over 10 planter for at få karakteren 4.   

 

Kontrollen med overtrædelse af kravet bliver i 2012 mere enkel. De 

kommunale medarbejdere skal fremover kun konstatere, om der er plan-

ter, der har frigivet frø, og hvor mange planter det i givet fald drejer sig 

om. Hidtil har kontrollen været baseret på opmåling af arealet med plan-

ter i reproduktiv stand. Både opmålingen og vurderingen af reproduktiv 

stand kan være forbundet med vanskeligheder.  

 

At der ikke er nogen bagatelovertrædelse skyldes, at en enkelt plante der 

frigør sine frø fra en eller flere blomsterstande i gennemsnit smider 

20.000 frø til omgivelserne, hvilket vurderes til at have en væsentlig be-

tydning for kravet. Få planter kan sprede op til 100.000 frø til omgivelser-

ne. Afhængig af hvor denne frigivelse af frø finder sted, værst langs fx 

vandløb, har så stor en mængde frø meget stor betydning på plantens 

potentielle spredning.  

264 4.11 Landbrug & Fødevarer har ved flere lejligheder påpeget de problemer 

der er vedrørende delkrav 4. Blandt andet har kommunerne en meget va-

rieret administrationspraksis på området, og det er tvivlsomt om der i det 

hele taget er hjemmel til at indføre delkrav 4, da det ikke er nævnt i be-

kendtgørelsen om vandforsyning. Landbrug & Fødevarer er ved at få la-

vet en juridisk udredning om det pågældende krav, der vil belyse en ræk-

ke af de problematikker kravet indeholder. Landbrug & Fødevarer håber, 

at NaturErhvervstyrelsen på den baggrund snarest vil indgå i en dialog 

med Landbrug & Fødevarer om, hvorledes disse problemer kan løses i 

vejledningen for 2012. 

NaturErhvevstyrelsen kan oplyse, at styrelsen agter at indsatte en speci-

fik hjemmel i den kommende GLM- bekendtgørelse for krav 4.11, delkrav 

4.  
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Med venlig hilsen 
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