
Dato 13. november 2015 

Side 1 af 6 

 

  

NaturErhvervstyrelsen  

Center for Kontrol 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt per e-mail til landbrug@naturerhverv.dk 

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse – NaturErhvervstyrelsens 

j. nr. 15-8025-000305 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til bekendtgørelse om 

krydsoverensstemmelse (herefter KO).  

 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at NaturErhvervstyrelsen har lempet krav 1.36 (bevarelse 

af landskabstræk) således, at der ikke længere gives en KO-sanktion, hvis støttemodtageren har 

fået meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

 

Ligeledes bifalder Landbrug & Fødevarer den i Krav 1.38 (forbud mod beskæring af budskads og 

træer i fuglenes yngletid) indførte præcisering, hvorefter det nu fremgår, at ikke-støtteberettigede 

permanente afgrøder ikke er omfattet af forbuddet mod beskæring. Det er imidlertid Landbrug & 

Fødevarers opfattelse, at kravet heller ikke bør omfatte eventuel bevoksning på såkaldte arealer 

med ”fradrag til grundbetaling” (mere uddybende kommentarer nedenfor under punkt 8). 

 

Som nævnt i forbindelse med høringssvar afgivet vedrørende KO-bekendtgørelsen for 2015, er 

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

bestemmelser nu fastsættes i bilag 1 til bekendtgørelsen. I forvejen mener Landbrug & Fødevarer 

f.eks., 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 1.35 – hverken udtrykkeligt hjemlet i de EU-retlige regler 

eller af den danske miljølovgivning under Miljøministeriet (mere uddybende kommentarer vedr. krav 

1.35, delkrav 4 nedenfor under punkt 7). 

 

Som nævnt ved flere tidligere lejligheder, er det for Landbrug & Fødevarer væsentligt, at der 

generelt sker en skarpere sondring mellem det, der er nationale strengere særregler - med deraf 

følgende mulighed for en national bøde - og det, der kan KO-belægges, fordi det udgør en 

nødvendig implementering af nitratdirektivet.  

 

Derfor sendte Landbrug & Fødevarer den 2. oktober 2015 et brev til Miljø- og Fødevareministeriets 

departementschef bl.a. med det ærinde, at foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der 

generelt skal fokusere på en skarpere sondring mellem det, der er nationale strengere særregler - 

med deraf mulighed for en national bøde - og det, der kan KO-belægges.  

 

Departementschef Henrik Studsgaard svarede ved brev af 23. oktober med positive 

tilkendegivelser vedrørende nedsættelse af en følgegruppe om implementering af nitratdirektivet, 
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og Landbrug & Fødevarer ser frem til samarbejdet med at gennemgå implementeringen af 

nitratdirektivet i Danmark for at identificere foranstaltninger, der ikke skal videreføres som en del af 

den danske implementering af nitratdirektivet, og dermed ikke kan danne grundlag for 

krydsoverensstemmelseskrav. 

 

Departementschefen nævner endvidere i sit svar på vores brev af 2. oktober 2015, at der fra 

Miljøstyrelsens side arbejdes på bortfald af gyllealarmkravet som en implementering af 

nitrathandlingsplanen fremadrettet. Landbrug & Fødevarer finder fortsat, at gyllealarmkravet uden 

ophold helt skal udgå af kataloget over krav, der kan danne grundlag for KO-støttetræk. 

 

Netop som offentliggørelse af nabotjeksanalysen (Vækst- og nabotjek af krydsoverensstemmelse 

(KO) på miljø- og GLM-området. – herefter blot ”nabotjekket”) pr. 10. november 2015 viser klar 

dansk enegang vedrørende KO-krav om gyllealarmer, er det endnu mere aktuelt. (mere om 

gyllealarmkravet nedenfor under punkt 5). 

 

Landbrug & Fødevarer har herudover følgende konkrete bemærkninger til 

bekendtgørelsesudkastets bilag 1, hvor alle KO-kravene er oplistet: 

 

1. Krav 1.7 Indretning af stalde 

Alle lande har krav til opbevaringskapacitet af gylle samt regler for udformning af 

opbevaringsanlæg, men det er alene i Danmark, at man har krav specifikt rettet mod 

staldanlæggene.  

 

Det danske KO-krav er angivet som værende en implementering af nitratdirektivets artikel 4 og 5, 

bilag II, A, 5, og er implementeret i husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 8, stk. 1, 22, 23 og 26.  

Formålet med nitratdirektivet, som den bagvedliggende EU-regel stammer fra, er at ”undgå 

vandforurening som følge af at væsker, der indeholder husdyrgødning og safter fra oplagret 

plantemateriale, såsom ensilage, siver eller løber ned i grund- eller overfladevand” og vedrører 

”opbevaringsanlæg”  

 

Det danske KO-krav 1.7. samt husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, indeholder bl.a. 

følgende punkter: ”Stalde og lignende indretninger til dyr skal have gulve, udført af bestandige 

materialer, som er uigennemtrængelige for fugt”. ”Gulve skal kunne modstå påvirkningerne fra 

dyrene og de i stalden anvendte redskaber”.  

 

Nabotjekket viser, at det nærmeste man kommer et tilsvarende krav er i Holland, hvor man har en 

meget generel bestemmelse om, at gener som lyd, lys, lugt, støv og vibrationer fra anlæg skal 

undgås eller begrænses.  Ifølge nabotjekket anvendes begrebet ”anlæg” i Holland, hvilket kan 

tolkes til at dække både stald og opbevaringsanlæg.  

  

Landbrug & Fødevarer finder for det første, at det er relevant at undersøge nærmere, om begrebet 

”anlæg” reelt dækker over stalde. Det burde være muligt at kvalificere denne formodning nærmere. 

For det andet er det under alle omstændigheder værd at bemærke, at selv hvis de hollandske krav 

omfatter stalde, gør det forhold, at kravet er så generelt formuleret, at det konkret vil kræve et skøn 

i vurderingen af den enkelte bedrifts overholdelse, hvor man tager i betragtning, hvorvidt 
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indretningen bevirker gener som lyd, lys, lugt, støv eller vibrationer, altså konsekvensen af en 

manglende overholdelse af kravet. I Danmark er delkravene meget specifikke, og flere af dem ikke 

direkte relateret til om der reelt er risiko for udsivning eller lækage. F.eks. fastsætter de danske krav 

at gulve skal kunne modstå påvirkninger fra dyrene og de i stalden anvendte redskaber. I 

vurderingen skal kontrolløren lægge vægt på, om gulvene er uden revner, sprækker eller huller, 

men selv hvor der ikke er konstateret en forurening på grund af tilstedeværelsen af en revne, 

sprække, eller et hul, giver det en overtrædelse.  

 

Det er i den forbindelse relevant at notere sig, at Retten i Næstved i en dom afsagt den 28. 

november 2014 angående afløb og revner på en vaskeplads (ikke en KO-sag), lagde afgørende 

vægt på netop nedsivningsfaren. Retten frifandt landmanden, da der ikke var ført bevis for, at der 

kunne ske nedsivning til trods for tilstedeværelsen af revner. 

 

Det er alene i Danmark, at man har krav specifikt rettet mod staldanlæggene, og det er Landbrug & 

Fødevarers opfattelse, at dele af det danske KO-krav bygger på foranstaltninger, der ikke er 

nødvendige til at nå målet i nitratdirektivet. 

 

2. Krav 1.14 Udbringningsmetode for husdyrgødning 

Det er positivt, at NaturErhvervstyrelsen med udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse i oktober 2015 (NaturErhvervstyrelsens j. nr. 15-8025-

000169) lægger op til at fjerne den del af KO-krav 1.14, der vedrører, hvilke dage gødning må 

udbringes, samt den del af kravet, der foreskriver, at nedbringning skal ske inden seks timer for at 

minimere ammoniakfordampning og lugt.  

 
Det er imidlertid Landbrug & Fødevarers opfattelse, at man burde have taget skridtet fuldt ud for at 

sikre, at danske landmænd ikke bliver mødt med krav, der er unødvendige i relation til at overholde 

EU-lovgivningen. Som også anført i et notat fra Landbrug & Fødevarer til NaturErhvervstyrelsen fra 

august 2014, finder Landbrug & Fødevarer, at også kravet om udbringningsmetode ved slange og 

slæbesko eller ved nedfældning, er for vidtgående. Landbrug & Fødevarer mener overordnet ikke, 

at der skal være KO på § 28 stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, da bestemmelsen som 

udgangspunkt vedrører krav om mindsket ammoniakfordampning.   

 

3. Krav 1.19 Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og –behov 

Krav 1.21 Etablering af plantedække  

Krav 1. 22 Grænser for tildeling af husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse 

(harmonireglerne) 

Det fremgår af det større Vækst-og nabotjek af miljøregulering og kontrol af primærlandbruget, som 

også blev offentliggjort den 10. november 2015, at  

Danmark er/har: 

- Det eneste land med reducerede kvælstofnormer  

- Det eneste land med direkte begrænsning på brug af husdyrgødning 

- Et efterafgrødekrav, der er mere krævende end i de andre lande 

hvilket også har konsekvenser for de danske KO-krav. Det er derfor Landbrug & Fødevarers 

opfattelse, at der vedrørende alle tre krav samlet under dette punkt, er grundlag for at se nærmere 

på, hvorvidt de danske KO-krav bygger på foranstaltninger, der skal videreføres som en del af 

implementeringen af nitratdirektivet. 
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4. Krav 1.21 Etablering af plantedække  

Udover ovenstående kommentar vedrørende krav 1.21, har Landbrug & Fødevarer en kommentar 

af mere regelteknisk karakter. Det fremgår af formuleringen i §§ 2-19 i plantedække- 

bekendtgørelsen (BEK nr. 82) af 3. juli 2015), at bestemmelserne er omfattet af KO-krav 1.21, 

hvilket skal tilrettes. Plantedækkebekendtgørelsens § 18 og 19 vedrører de dyrkningsrelaterede 

tiltag, som ikke skal udgøre en del af kravet. Denne nødvendige tilpasning vil i øvrigt stemme 

overens med NaturErhvervstyrelsens tidligere tilkendegivelse om, at der alene er KO på de 10 og 

14 procent pligtige efterafgrøder og ikke andre. 

 

5. Krav 1.31 og 1.32: Installation af gyllealarmer og etablering af gyllebarriere omkring 

gyllebeholder 

Det er naturligvis positivt, at der med udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen i 

oktober 2015 (Miljøstyrelsens j. nr. MST-12412-00073 ) indføres en generel undtagelse fra 

alarmkravet, når beholderen ligger lavere end vandmiljøet.  

 

I relation til krydsoverensstemmelse er det imidlertid Landbrug & Fødevarers holdning, at 

lempelserne alene kan anses som et skridt i den rigtige retning. Landbrug & Fødevarer mener, at 

kravet om gyllealarmer helt skal udgå af kataloget over krav, der kan danne grundlag for KO-

støttetræk. Som også påpeget i brevet af 2. oktober 2015 til departementschefen, er det i den 

forbindelse væsentligt, at ingen andre lande i EU har KO-krav vedrørende gyllealarmer. Det må 

bero på en fejl, at kravet om gyllealarmer overhovedet er blevet KO-belagt. I det politiske forlig, 

hvor det blev besluttet at indføre kravet, er der ikke nogen henvisning til implementering af EU-

lovgivning.  

 

Miljøstyrelsen oplyser selv i sit høringsmateriale til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen 

(MST-12412-00073), at styrelsen er i færd med at igangsætte en proces vedrørende forhandling af 

revision af nitrathandlingsplanen, og at man i den forbindelse vil se på, om kravet om f.eks. 

gyllealarmer kan undlades som en del af en ny implementering af EU-reglerne. Denne proces har 

ifølge departementschefen endog ført til, at Miljøstyrelsen har tilkendegivet overfor EU-

Kommissionen, at styrelsen ikke forventer, at gyllelarmer notificeres som en del af den næste 

nitrathandlingsplan. 

 

Landbrug & Fødevarer mener fortsat, at krav 1.31 og 1.32 skal udgå af kataloget over krav, der kan 

KO-sanktioneres. Krave om gyllealarmer- og barrierer burde betragtes som selvstændig national 

lovgivning, hvor en overtrædelse ikke skal KO-belægges.  

 

6. Krav 1.33 Etablering og bevarelse af plantedække på braklagte arealer 

Landbrug & Fødevarer er overordnet set positive over for, at den formulering, der hidtil har været 

gældende, hvorefter arealer, der ikke var tilsået senest 31. maj, skulle betragtes som brak i henhold 

til GLM-reglerne, ændres, da den kunne føre til uhensigtsmæssigheder i forbindelse med KO-

kontrollen.  

 

Landbrug & Fødevarer finder imidlertid præciseringen uklar på nogle punkter. For eksempel er det 

uklart, hvad der nærmere menes med teksten i stk. 1. For at kunne forholde os nærmere til 
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præciseringen imødeser Landbrug & Fødevarer gerne en præcisering af, hvorvidt der menes, at 

arealer der jf. stk. 3 overgår til brak, og hvor høsten sker så sent at plantedækket først etableres 

inden 31. maj ikke kan overholde kravet i stk. 1. Landbrug & Fødevarer foreslår, at bestemmelsen 

eventuelt suppleres med, at KO-krav 1.33 alene vedrører støtteberettigede brakarealer.  

 

I stk. 3, er det anført, at ”Når et areal overgår til brak skal plantedækket etableres senest 14 dage 

efter høst”.  Her skal ikke være nogen frist, da det skal være muligt at etablere et plantedække som 

overvejende består af græs, således at det kan opfylde kravene til alternativet til efterafgrøder. 

 

Landbrug & Fødevarer finder ligeledes, at der bør ske en tilpasning af formuleringen af stk. 4 b) 

således, at det sikres at brakarealer, der etableres med en biodiversitetsfremmende afgrøde også 

kan anvendes som alternativ til efterafgrøder. I den gældende bekendtgørelse om 

krydsoverensstemmelse fremgår det af stk. 4 b), at det er muligt at genetablere plantedækket i 

perioden fra den 1. august til den 15. september. Denne mulighed er faldet bort i 

bekendtgørelsesudkastet og er erstattet af en mulighed for at foretage let jordbehandling i perioden 

1. august til og med 30. april med henblik på bekæmpelse af ukrudtsarter, hvis der efterfølgende 

etableres et plantedække. Eftersom det kan være nødvendigt at genetablere eller efterså 

plantedækket af andre årsager end bekæmpelse af ukrudtsarter, mener Landbrug & Fødevarer at 

det bør være muligt både at genetablere og efterså plantedækket generelt med anvendelse af 

mekanisk jordbearbejdning, herunder pløjning, og at anvende den nye mulighed for 

ukrudtsbekæmpelse. Landbrug & Fødevarer mener endvidere, at det er vigtigt at sikre sig, at 

reglerne for dette KO-krav og reglerne for grundbetaling og grønne krav spiller fornuftigt sammen. 

Eksempelvis er det uklart, om muligheden for at foretage mekanisk jordbehandling i perioden 1. 

januar til 30. april (stk. 4 b) kan anvendes uanset hvilken type plantedække der etableres 

efterfølgende. Det er vigtigt at få en præcis afklaring på, om det i denne periode vil være muligt, 

både at etablere et traditionelt brakareal og arealer med biodiversitetsfremmende plantedække. 

 

7. Krav 1.35 Forvaltning af vand 

Landbrug & Fødevarer vil igen benytte lejligheden til at rejse emnet om håndteringen af KO-krav 

1.35 vedrørende forvaltning af vand. 

 

Delkrav 4 er – i modsætning til de øvrige delkrav i 1.35 hverken udtrykkeligt hjemlet i de EU-retlige 

regler eller af den danske miljølovgivning under Miljøministeriet. Delkrav 4 stiller følgende krav: 

Vilkåret i tilladelsen vedr. maksimal indvindingsmængde af grundvand og overfladevand må ikke 

overskrides 

 

Der foreligger en nylig GEUS rapport, (link: http://www.geus.dk/DK/water-soil/water-

management/Sider/Analyse-oeget-markvanding.aspx), som viser, at der langt de fleste steder ikke 

sker påvirkning af miljøestanden selv ved 100 pct. øget indvinding, og der er i Naturstyrelsen sat et 

arbejde i gang med udarbejdelse af et nyt administrationsgrundlag for vandindvindingstilladelser for 

kommunerne. På den baggrund forekommer det endnu mere relevant at genrejse spørgsmålet om 

den danske håndtering af vandingstilladelser, og grundlaget for KO-kravene på området. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at sammenligningen af de forskellige landes krav til forvaltning af 

vand i nabotjekket offentliggjort 10. november 2015, netop illustrerer manglen ved, at det ikke er 

praksis, men blot lovgivningens teoretiske muligheder, der lægges til grund for analysen. 
 

http://www.geus.dk/DK/water-soil/water-management/Sider/Analyse-oeget-markvanding.aspx
http://www.geus.dk/DK/water-soil/water-management/Sider/Analyse-oeget-markvanding.aspx
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Konklusionen i nabotjekket vedrørende kravene til forvaltning af vand er, at den danske 

implementering ligger nogenlunde på linje med de øvrige lande, og at det f.eks. også i Sverige er 

KO-belagt at overskride den tilladte mængde indvunden vand. 

 
Hvis man graver et spadestik dybere i den svenske KO-kontrolinstruks, er det Landbrug & 

Fødevarers opfattelse, at man imidlertid kan konstatere, 

 at der til trods for, at udgangspunktet i regelsættet er, at der kræves tilladelse til vandindvinding - 

gælder en praktisk hovedregel, hvorefter landmænd ikke behøver en tilladelse for at 

vandindvinde. Det må derfor i praksis være få landmænd, der skal have en vandingstilladelse, 

og dermed risikerer at overskride et vilkår i en sådan tilladelse 

 at kontrollører under alle omstændigheder skal vurdere, om landbrugerens indvinding af vand 

har forårsaget en objektiv verificerbar skade.  

 

I lyset af nabotjekket mener Landbrug & Fødevarer, at der derfor er behov for på ny at drøfte 

berettigelsen af delkrav 4. 

 

8. Krav 1.38 Forbud mod beskæring af budskads og træer i fuglenes yngletid 

I forbindelse med reformen af EU’s landbrugspolitik og anvendelsen af geospatiale ansøgninger, 

findes der nu digitaliserede fradrag for grundbetaling inde i markblokkene. Disse arealer kan 

indeholde bevoksning og vil ikke være støtteberettiget til grundbetaling. Nogle af disse arealer ville - 

så vidt Landbrug & Fødevarer har forstået tidligere - have været tegnet ud af markblokkene. Derfor 

bør bevoksning på sådanne fradragsarealer ikke være omfattet af KO-kravet. 

 

Landbrug & Fødevarer håber, at NaturErhvervstyrelsen vil tage bemærkningerne til efterretning. I er 

velkomne til at kontakte os, hvis I har uddybende spørgsmål og kommentarer. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Helle Guldbrandt Lachmann 

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

E hgl@lf.dk 


