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1780 København V 

 

 

Bidrag vedr. Ekstern høring: Retteblad til Vejledning om kontrol med 

krydsoverensstemmelse 2014 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at give en tilbagemelding på de 

foreslåede ændringer vedrørende krav 2.2. 

 

Landbrug & Fødevarer opfatter det umiddelbart som en stramning, at man fremover vil 

opgøre antallet af for sene indberetninger for hele kontrolåret (dog i år fra 15. september 

2014) i stedet for som nu, hvor kontrollen kun omfatter de hændelser, der kan 

kontrolleres på datoen for den fysiske kontrol.  

 

Landbrug & Fødevarer har noteret sig, at baggrunden for ændringen ikke er konstaterede 

sundhedsrisici eller problemer med sporbarheden som følge af det hidtidige 

administration, og der har os bekendt ikke været kritik fra Kommissionens side af den 

danske forvaltning.  Landbrug & Fødevarer mener derfor, at der er tale om en 

unødvendig stramning af reglerne, der alene bør indføres, hvis baggrunden havde været 

konstaterede problemer med det formål, som de bagvedliggende regler vedrørende 

registreringer skal tilgodese. Ændringen er forårsaget af en udtalelse fra Revisionsretten. Hvis 

styrelsen foranlediget af Revisionsrettens konstatering mener, at administreringen af 

kravet skal ændres, finder Landbrug & Fødevarer, at styrelsen først bør søge den 

nuværende håndtering afklaret via Kommissionen.  Landbrug & Fødevarer anser det for 

meget vidtgående i forhold til revisionsrettens beføjelser, at en udtalelse fra Revisionsretten får den 

foreslåede virkning. Revisionsrettens opgave er, at efterprøve lovligheden og den formelle 

rigtighed af indtægter og udgifter og sikre sig, at  den økonomiske forvaltning har været forsvarlig, 

og på området har der netop  ikke været sået tvivl om forsvarligheden af den hidtidigere forvaltning.  

Under overskriften ”Bedømmelse”, på side 3 i det fremsendte retteblad er det tilføjet, at 

manglende registreringer af dødsfald og slagtninger kan give træk i støtten. Landbrug & 

Fødevarer kan ikke umiddelbart se, at slagtning er særskilt nævnt i forordningen, og 

savner begrundelse for, hvorfor slagtning nu er medtaget som begreb? Landbrug & 

Fødevarer vil gerne have vished for, at der ikke er tale om en  udvidelse i forhold til 

forordningen, men at det fortsat er de samme manglende registreringer, der kan give 

træk i støtten. (I forordning nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for 

identifikation og registrering af kvæg m.v., artikel 7, stk. 1, står der, at alle brugere skal 

indberette flytninger, fødsler og dødsfald til myndighederne inden den fastsatte frist (7 

dage)) 
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Der bliver foreslået en procentvis vurdering både for små og for store bedrifter, men kun 

en minimumsgrænse vedrørende små bedrifter (mindst 5, 3 og 2 indberetninger). Det er 

væsentligt at sikre proportionaliteten i vurderingen af alle overtrædelser.  

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte mig på telefon eller e-mail, hvis 

ovenstående giver anledning til spørgsmål. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Helle Guldbrandt Lachmann 

 

EU’s Landbrugspolitik 

 

 


