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NaturErhvervstyrelsen 

Center for Kontrol 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt per e-mail til miljoko@naturerhverv.dk 

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse – 

NaturErhvervstyrelsens j. nr. 14-8025-000173 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til 

bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse (KO). 

 

Bekendtgørelsesudkastet er en sammenskrivning af den nugældende bekendtgørelse om 

opretholdelse af god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) (nr. 106 af 29. januar 2014) 

samt krydsoverensstemmelsesbekendtgørelse (nr. 107 af 29. januar 2014). 

 

Landbrug & Fødevarer er opmærksom på, at reformen af landbrugspolitikken har 

medført, at antallet af KO-områder bliver reduceret fra fire til tre og kan konstatere, at 

område 4 om god landbrugs- og miljømæssig stand er ophævet i sin helhed og at enkelte 

GLM-krav videreføres under KO-område 1: Miljø, klimaforandring og god landbrugs- og 

miljømæssig stand for jord. Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at flere krav enten 

helt udgår eller ikke videreføres under KO-område 1. 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne benytte lejligheden til igen at kvittere for, at 

NaturErhvervstyrelsen har igangsat et vækst- og nabotjek af KO-områderne miljø og 

GLM via eksterne konsulenter. Landbrug & Fødevarer ser frem til, at resultatet af 

analysen foreligger i begyndelsen af det nye år. 

 

Landbrug & Fødevarer bakker op om centraliseringen og forenklingen af 

krydsoverensstemmelseskontrollen som aftalt i forbindelse med Vækstplan for Fødevarer 

af 2. april 2014. Der er enkelte udeståender i forbindelse med kontrollen i et centraliseret 

system, som ikke direkte relaterer sig til bekendtgørelsesudkastet, men som Landbrug & 

Fødevarer gerne vil have afklaret. 

 

Landbrug & Fødevarer kan konstatere, at der med udkast til bekendtgørelse om 

veterinærkontrol (pt. i høring med frist den 12. december 2014) lægges op til at give 

Fødevarestyrelsen adgang til at udføre ekstra opfølgende kontrol i forbindelse med 

NaturErhvervstyrelsens kontrol på det veterinære område.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at dette strider mod en af de grundlæggende 

forudsætninger i Aftale om Vækstplan for Fødevarer af 2. april 2014. I aftalen står der, at 

”Det nye krydsoverensstemmelsessystem vil være adskilt fra de nationale kontroller af de 

danske regler.”  

 

Landbrug & Fødevarer er generelt betænkelig ved, at man på den måde udvander 

indholdet af aftalen, og efterlyser oplysninger om retsgrundlaget for - og rækkevidden af - 
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en sådan systematisk udveksling af oplysninger. Ikke mindst er det helt uacceptabelt, 

hvis genkoblingen mellem KO-kontrollen og den nationale kontrol udbredes til nationale 

kontrolmyndigheder på andre områder, som f.eks. kommunerne på miljøområdet.  

 

Det er for Landbrug & Fødevarer væsentligt, at kontrollen også reelt forenkles og 

effektiviseres i forbindelse med den aftalte centralisering af KO-kontrollen. Det er 

afgørende, at der ikke sker en forøgelse i intensiteten af kontrol, og her er det væsentligt 

at pointere, at den enkelte landmand, der er udtaget til KO-kontrol vil være underkastet 

en fuld kontrol af samtlige KO-krav af relevans for den pågældende bedrift.  For den ene 

procent, der udtages til kontrol, vil besøget forekomme meget indgribende og omfattende. 

Såfremt NaturErhvervstyrelsen har konstateret overtrædelser af KO-krav, og dette giver 

anledning til et efterfølgende kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen, er det helt afgørende for 

Landbrug & Fødevarer, at dette ikke må føre til yderligere støttereduktion. 

 

Landbrug & Fødevarer har noteret sig, at Fødevarestyrelsen fortsat vil være 

kontrolmyndighed på en række KO-krav. Dette vil således gælde krav 2.26 brucellose og 

tuberkulose i mælkeleverende besætninger samt krav 2.6-2.9, der vedrører henholdsvis 

anmeldelse af mistanke om BSE hos kreaturer, anmeldelse af mistanke om TSE hos et 

får eller en ged, regler for kvægbesætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke 

om BSE eller fund af BSE samt regler for besætninger under offentligt tilsyn på grund af 

mistanke om TSE eller fund af TSE hos et får eller en ged. 

 

Landbrug & Fødevarer ønsker desuden en nærmere afklaring på, om der er undtagelser 

til den generelle regel om, at der skal udføres kontrol hos en procent af alle 

støttemodtagere, og er her opmærksom på, at der f.eks. gælder en af EU fastsat 

minimumskontrolfrekvens på mærknings- og registreringskontrollen på tre procent. På 

samme måde mangler Landbrug & Fødevarer en afklaring på, hvordan hovedreglen om 

kontrol hos en procent af de støtteberettigede håndteres i forhold til f.eks. 

gødningsregnskab samt sprøjtejournaler, der indberettes elektronisk.  

 

Landbrug & Fødevarer har allerede i forbindelse med det vækst- og nabotjek, der pt. 

pågår i NaturErhvervstyrelsen, anmodet om, at man også interesserer sig for, hvordan 

elektronisk indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournal og deraf følgende 

administrativ kontrol spiller sammen med krydsoverensstemmelse i lande, hvor der ikke 

sker elektronisk indberetning. Alt andet lige må det være sådan, at kontroltrykket er større 

i Danmark end i EU-lande, der ikke indberetter elektronisk, hvilket udgør en 

konkurrenceforvridende faktor. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at man i Danmark har valgt at etablere et tidligt 

varslingssystem for overtrædelser, der anses for mindre betydelige 

(bagatelovertrædelser), jf. bekendtgørelsesudkastets § 5, stk. 2, men rækkevidden af 

indførelsen af det tidlige varslingssystem sammenholdt med vejledningsteksten - og i 

forhold til den nuværende behandling af mindre betydelige overtrædelser - er ikke 

tilstrækkelig klar. 

 

Krav 1.33 i bilag 1 

Der mangler overgangsregler for plantedækkebestemmelserne på braklagte arealer i 

forbindelse med overgangen fra Enkeltbetalingsordningen til Grundbetalingsordningen. 

Som konsekvens af reformen vil der i 2015 blive anlagt en lang række nye brakarealer 

som MFO-brak.  
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NaturErhvervstyrelsen har i den foreløbige udgave af Vejledning om direkte arealstøtte 

2015, september 2014, afsnit 4.5.1, beskrevet, at ”plantedækket skal have en sådan 

beskaffenhed, at arealet ikke har karakter af sort jord. Et typisk plantedække på brak vil 

være tilbageværende stubbe efter høst, samt fremspiring af spildfrø”.  

 

Vil et areal, der består af fremspiret spildfrø i efteråret 2014, overholde reglen i stk. 3, om 

at ”plantedække skal etableres 14 dage efter høst”? Ved ”etablering” forstår man typisk, 

at der er foretaget en handling i marken. 

 

I det ”gamle” KO-krav 4.1 stod det beskrevet, at det var muligt at reetablere plantedækket 

i perioden fra 15. april til 31. maj. Denne periode ser nu ud til at blive rykket til perioden 1. 

august til 15. september. Som konsekvens af denne foreslåede ændring, vil det ikke være 

muligt at reetablere et plantedække, der er helt eller delvist udvintret pga. en hård vinter, 

før 1. august 2015. NaturErhvervstyrelsen har i efteråret 2014 tilkendegivet, at 

plantedækket på et brakareal ikke vil blive underkendt på baggrund af udvintring. 

Landbrug & Fødevarer imødeser gerne en bekræftelse her på. 

 

Krav 1.35 i bilag 1 

Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at det gør hjemmelsgrundlaget mere uklart, at 

materielle bestemmelser med udkastet foreslås fastsat i bilag 1 til bekendtgørelsen. I 

forvejen mener Landbrug & Fødevarer, at hjemmelsgrundlaget vedrørende delkrav 4 i 

krav 1.35 om forvaltning af vand skal drøftes. Det gør en vag hjemmel endnu vagere, at 

den nu findes i et bilag til en bekendtgørelse. Delkrav 4 er – i modsætning til de øvrige 

delkrav i 4.11 – hverken udtrykkeligt hjemlet i de EU-retlige regler eller af den danske 

miljølovgivning under Miljøministeriet. 

 

Landbrug & Fødevarer minder i den forbindelse om, at vi har bedt NaturErhvervstyrelsen 

om at være særligt opmærksom på udmøntningen af krav til forvaltning af vand i det 

nabotjek (i forhold til Slesvig- Holsten, Niedersachsen, Sverige, Frankrig, Polen og 

Holland) indenfor Miljø- og GLM-krav på krydsoverensstemmelsesområdet, der pt. pågår 

i styrelsen. 

 

Landbrug & Fødevarer har yderligere følgende bemærkninger til 

bekendtgørelsesudkastet: 

 

§ Kommentar 

2, nr. 4 Landbruger, ”enhver der kan søge om støtte”. Uanset om man søger støtte eller ej? 

4 stk. 2 ”Nedsættelsen sker for det kalenderår, hvor støtteansøgningen eller betalingsanmodningen 

modtages og i hvilket, overtrædelsen konstateres”. 

Teksten giver ikke mening, da der kan blive tale om to forskellige år. 

 

5, stk. 2 Det bør fremgå tydeligt af Vejledning om krydsoverensstemmelse, samt Vejledning om 

krydsoverensstemmelse, hvad begrebet ” Tidligt varslingssystem ” dækker over. Under 

afsnittet mindre betydelige overtrædelser i vejledningen nævnes bekendtgørelsens begreb 

”tidligt varslingssystem” ikke, og det skaber tvivl om, hvorvidt der f.eks. indføres en udvidet 

adgang til brugen af advarsler.  

8, stk. 3 Det er sprogligt set uklart hvad der gælder for overtrædelser begået før den 1. februar 

2014. 
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Bilag 1 

KO-krav 

1.19 

Karaktergivningen af kravet bør ændres, så det ikke kan medføre en karakter på 4 i 

omfang, hvis der mangler oplysning om markernes areal i ha. Denne oplysning findes i 

andre dokumenter, f.eks. den lovpligtige gødningsplan, som bedriften også skal kunne 

fremvise i forbindelse med kontrol 

Bilag 1 

KO-krav 

1.33 

Videncenter for Landbrug får i øjeblikket flere spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at 

anvende et tilsået areal med vintersæd som MFO-brak i 2015. 

Problemstillingen opstår, når hele bedriftens arealer er tilsået med vintersæd, og 

landmanden først er blevet opmærksom på kravet om 5 pct. miljøfokusområder 

efterfølgende. Kan et areal, der er tilsået med f.eks. vinterhvede i efteråret 2015, anmeldes 

som MFO-brak i 2015 og samtidig overholde reglerne beskrevet i KO-krav 1.33? 

 

Bilag 1 

KO-krav 

1.38 stk. 

3 

Dispensationsmuligheden skal være bredere, da det kan være andet end vejrliget, fx 

anlægsarbejde, der kan gøre det nødvendigt at beskære træer og buskads i yngletiden. 

Der henvises i øvrigt til kommentarerne i Landbrug & Fødevarers høringssvar vedrørende 

vejledning til krydsoverensstemmelse 2015.  

 
 

Vi henviser også til Landbrug & Fødevarers høringssvar til Vejledning om 

krydsoverensstemmelse 2015 og håber, at NaturErhvervstyrelsen vil tage Landbrug & 

Fødevarers kommentarer til efterretning. Vi står naturligvis til rådighed for uddybende 

kommentarer.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Helle Guldbrandt Lachmann 

Seniorkonsulent  
EU's Landbrugspolitik  
D +45 3339 4316  
M +45 3058 2159  

E hgl@lf.dk 
 

 


