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NaturErhvervstyrelsen 

Center for Landbrug 

Nyropsgade30 

1780 København V 

Bidrag vedrørende Projekt A: Vækst- og nabotjek af miljøregulering og kontrol af 

primærjordbruget, samt Projekt B: Vækst- og nabotjek af krydsoverensstemmelse (KO) på 

miljø- og GLM-området – NaturErhvervstyrelsens sagsnr. 14-8025-000151 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til projektbeskrivelserne. 

Nogle af nedenstående kommentarer vil være tilkendegivelser, som Landbrug & Fødevarer allerede 

har fremført ved tidligere lejligheder. Vi har i dette svar sammenfattet det, der for Landbrug & 

Fødevarer er særligt vigtigt at medtage i projekterne. 

 

Kommentarer vedr. opgavebeskrivelse A: Vækst- og nabotjek af miljøregulering og kontrol af 

primærjordbruget 

Landbrug & Fødevarer kan konstatere, at fokus i projektet vedrører kvælstof og fosfor. Det er 

naturligvis forståeligt, hvis man af ressourcemæssige hensyn starter med at se på de nævnte 

emner. Landbrug & Fødevarer mener imidlertid, at landeundersøgelsen af regulering også bør 

involvere en kortlægning af udvalgte emner i forhold til miljøgodkendelser. Analysen bør også 

specifikt indeholde en kortlægning af oplysninger vedrørende:  

 Specifik ammoniakregulering 

 Luftregulering 

 Harmoniregler 

 BAT-regler 

 

Landbrug & Fødevarer anbefaler i øvrigt, at man arbejder med udledning og overskud – da normer 

er for snævert. NaturErhvervstyrelsen skal i den forbindelse være opmærksom på, at 

”afgrødenormsystem” ikke nødvendigvis findes tilsvarende i de valgte lande. 

 

For at skabe det mest retvisende billede anbefaler Landbrug & Fødevarer, at man udover 

dataindsamling hos relevante myndigheder, også sørger for inddragelse af den enkelte landbruger 

og/eller deres organisationer. Det er vigtigt, at man kommer i dialog med landmænd, så man får 

indtryk af, hvordan landmandens drift og hverdag er påvirket. Ellers bliver det et ensidigt 

myndighedsperspektiv.  

 

Landbrug & Fødevarer kan tiltræde valget af lande, der skal indgå i nabotjekket, men mener fortsat, 

at man med fordel også kunne inddrage UK. 

   

Landbrug & Fødevarer finder, at der i projektbeskrivelsen mangler noget om jordens evne til at 

tilbageholde kvælstof. NaturErhvervstyrelsen har jo sat et stort projekt i gang med 

retentionskortlægning.  
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Der mangler også en kortlægning af incitamenter for landmanden til at gøre miljøfremmende tiltag. I 

en række lande belønnes landmanden for at udlægge randzoner, anvende miljøvenlig 

dyrkningspraksis etc. 

  

Kommentarer vedr. opgavebeskrivelse B: Vækst og nabotjek af krydsoverensstemmelse (KO) på 

miljø- og GLM-området 

Landbrug & Fødevarer er positive overfor udvidelse af kredsen af de valgte delstater/lande, der skal 

indgå i nabotjekket. Det vil give et mere nuanceret indblik i implementeringen af KO-regler og 

Landbrug & Fødevarer mener også, at det er et hensigtsmæssigt valg, da flere dele af rapporterne 

for projekt A og B må kunne udføres på samme tid. 

  

Det er væsentligt for Landbrug & Fødevarer, at sammenligningen ved dette nabotjek 

ikke begrænser sig til at se på, hvordan nogle umiddelbart meget typiske (indiskutable) 

overtrædelser bedømmes karaktermæssigt i de forskellige medlemsstater.  

 

Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor til, at nabotjekket uddybes i forhold til det nabotjek på 

dyrevelfærdsområdet, der pågik for nogle år siden. 

 

Hvis analysen skal give et retvisende billede af retsstillingen medlemsstaterne imellem, må praksis 

lægges til grund for analysen, ikke lovgivningens teoretiske muligheder.  

 

Det vil være oplagt i dette nabotjek at afsætte flere ressourcer til at uddybe sammenligningen af det 

praktiske lag og ikke kun den lovgivningsmæssige ramme:  

a. Inkluder oplysning om bedømmelses- og afgørelsespraksis i nabolandene.  

b. I hvilket omfang de andre medlemslandes KO-krav indebærer skønsmæssige vurderinger 

– som grundlag for at fastslå en overtrædelse: a) Hvilke (faglige) kompetencer har de 

personer, der ”konstaterer” overtrædelser, og b) hvordan er kalibreringen kontrollørerne 

imellem 

c. I hvilket omfang/ hvordan sikres det reelt/ i praksis, at konkrete omstændigheder indgår i 

vurderingen af KO- karakteren.    

d. Hvordan afgøres det i de sammenlignede lande, om der er tale om et ”hændeligt uheld” 

der ikke kan tilskrives støttemodtager (Krav om tilregnelse) 

e. Hvordan forholder de sammenlignede lande sig til ”bagatelgrænser” 

f. Hvilke krav stiller medlemsstaterne til dokumentationen for, at en overtrædelse har fundet 

sted? På miljøområdet/ GLM vil det være ganske relevant at få oplyst, hvordan man 

anvender luftfotos- herunder, hvordan det sikres, at der ikke træffes afgørelse på grundlag 

af en fejlfortolkning? Er det i praksis muligt afkræfte en formodning for overtrædelse, der 

baserer sig på luftfoto? 

g. Hvordan er – i praksis – muligheden for at få efterprøvet afgørelsen? Hvordan håndteres 

indsigelser af faktisk henholdsvis retlig karakter 

h. I hvilket omfang der i andre lande sket underkendelser på KO-området – ikke kun fra 

Kommissionen – men også ved nationale domstole.  

 

Landbrug & Fødevarer kan konstatere, at opgavebeskrivelsen indeholder en beskrivelse af, at også 

underkendelse ved nationale domstole skal indgå i analysen. 

 

Landbrug & Fødevarer er ligeledes tilfredse med, at projektbeskrivelsen indeholder et element 

vedrørende kontrollørernes kompetencer, da vi går ud fra, at der under dette punkt, vil være en 

gennemgang af de underpunkter, som er anført ovenfor under b).  
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Endelig kan Landbrug & Fødevarer konstatere, at der er udsigt til, at der vil ske en helt firkantet 

optælling af antal krav, som landmændene skal respektere i de enkelte lande/delstater (hvor mange 

helt konkrete ”kontrolpunkter” er der). 

 

En sammenligning, der efter Landbrug & Fødevarers vurdering kunne være interessant at tilføje er, 

hvordan f.eks. elektronisk indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournal og deraf følgende 

administrativ kontrol spiller sammen med krydsoverensstemmelse her i landet i forhold lande, hvor 

der ikke sker elektronisk indberetning. 

 

En anden sammenligning, der kunne være interessant at inddrage er, hvorvidt man i andre lande 

har indrettet kravene således, at man jf. proportionalitetsprincippet (som både gælder på 

lovgivnings- og forvaltningsområdet) tager hensyn til bedriftsstørrelser ved udmåling af støttetræk. 

 

Vi ser frem til den fortsatte dialog om vækst- og nabotjekkene og takker i øvrigt for invitationen til 

NaturErhversstyrelsens orienteringsmøde om emnet den 2. oktober 2014. 

 

  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Helle Guldbrandt Lachmann 

 

EU’s Landbrugspolitik 

 

 


