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NaturErhvervstyrelsen 

Center for Kontrol 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendes per e-mail til landbrug@naturerhverv.dk 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 

krydsoverensstemmelse – NaturErhvervstyrelsens j. nr. 15-8025-000073 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til 

bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af krydsoverensstemmelse. 

 

Kravet om to meter bræmmer har aktuelt fået mindre betydning da der er blevet indført 

krav om randzoner, da randzoner i de fleste tilfælde ligger uden på to meter bræmmerne. 

Landbrug & Fødevarer mener imidlertid, at det er vigtigt, at regelgrundlaget nu får den 

fornødne præcision.  

 

Landbrug & Fødevarer mener ikke, det er retmæssigt at blande vandløbslovens 

bestemmelser ind i KO-forholdet og sætter derfor spørgsmålstegn ved den konstruktion, 

som NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen lægger op til ved de foreslåede ændringer 

af husdyrgødningsbekendtgørelsen og krydsoverensstemmelsesbekendtgørelsen. 

 

Det er Landbrug & Fødevarers holdning, at vandløbslovens bestemmelser kun kan gælde 

nationalt, men ikke KO-belægges. Vandløbsloven skaber fortsat ikke hjemmel til at 

tillægge en overtrædelse af vandløbslovens § 69 krydsoverensstemmelsesvirkning med 

den konsekvens, at sagsøger skal trækkes i støtten.  

 

Landbrug & Fødevarer må fastholde, at vandløbslovens § 69 hverken bagudrettet eller 

fremadrettet kan anses som en implementering af nitratdirektivet, og mener, at 

etableringen af GLMS-kravet netop fordrer, at det kan bygge videre på en implementering 

af nitratdirektivet. Det forholder sig også således, at der i de officielle noter i selve 

vandløbsloven ikke er nævnt noget om, at loven er med til at implementere 

nitratdirektivet. Vandløbsloven formål om at forhindre erosion er et andet end 

nitratdirektivets, der har til formål at nedbringe forurening forårsaget eller fremkaldt af 

nitrater.  

 

I Miljøministeriets vejledning fra 2002 om bræmmer langs vandløb og søer er det – til 

støtte for denne udlægning - direkte anført under punkt 5 under overskriften ”Anvendelse 

af bræmmearealet”, at ”Bræmmebestemmelsen indeholder ikke forbud mod gødskning 

eller brug af bekæmpelsesmidler i bræmmen, men interessen herfor er formentlig 

begrænset på grund af dyrkningsforbuddet”. Denne passus bekræfter, at Miljøministeriet 

selv udlægger bestemmelsen på en måde, der indikerer, at vandløbslovens formål synes 

at være et helt andet end nitratdirektivets.  
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Den samme konklusion kommer man umiddelbart til, når man læser vandløbslovens 

forarbejder. 

 

I forordning 1306/2013 bilag II, er det anført, at ”Anlæggelse af bræmmer langs søer og 

vandløb” skal gælde som en GLMS 1 norm. Landbrug & Fødevarer læser begrebet 

”mindst” i note (nr. 1) til denne tekst, hvorefter GLMS bræmmerne mindst skal overholde 

kravene vedrørende betingelserne for tilførsel af gødning til jorden nær vandløb som 

omhandlet i nitratdirektivet således, at regulering af ”tilførsel af gødning” med andre ord 

også er tilstrækkeligt.(Nitratdirektivets bilag II, del A, punkt 4. som noten henviser til, 

fastsætter krav om, at medlemslandene skal fastsætte betingelser for tilførsel af gødning 

til jorden nær vandløb). 

 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen angiver netop at implementere nitratdirektivet og har – i 

modsætning til vandløbsloven – samme formål som nitratdirektivet. De relevante krav i 

forhold til nitratdirektivet er dem, der gælder vedrørende tilførsel af gødning til jorden nær 

vandløb, hvilket igen viser, at forordningens forudsætter en implementering af 

nitratdirektivet vedrørende gødning, og det er netop dette hensyn eller formål, der ikke 

kan være indeholdt under vandløbslovens formål som handler om at forhindre erosion, 

herunder at der kommer sand mv. i vandløbene. 

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at man ikke kommer uden om, at de regler, 

som et GLMS 1 krav (som ikke har noget selvstændigt indhold og kræver en national 

retsakt) kan bygge videre på er det, som implementerer nitratdirektivet vedrørende 

tilførsel af gødning til jorden nær vandløb. Som ovenfor beskrevet kan det ikke være 

vandløbsloven, der implementerer dette forhold, da forbud mod gødskning ikke er en del 

af vandløbsloven.  

 

Landbrug & Fødevarer gør derfor opmærksom på, at et potentielt KO-krav alene kan 

omhandle tilførsel af gødning fastsat i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen. Den 

brede udlægning af KO-kravet, som NaturErhvervstyrelsen lægger op til, der både skal 

angå dyrkning, jordbehandling, plantning og nu også gødskning, rejser desuden en 

overimplementeringsproblematik, da det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at flere 

andre medlemslandes bræmmekrav alene vedrører gødskning. Landbrug & Fødevarer 

henviser i den forbindelse til den engelske KO-vejledning for 2015. Af ”The guide to cross 

compliance in England 2015”, side 12 vedrørende ”GAEC1: Establisment of buffer strips 

along watercourses” fremgår det, at KO-kravet i relation til bræmmer vedrører gødskning. 

I Sveriges KO-instruks, side 189, punkt 22.1 vedrørende ” Gödslingsfri zon” fremgår det 

ligeledes, at kravet vedrører spredning af gødning: ” Det innebär att gödselmedel inte får 

spridas på jordbruksmark närmare än 2 meter från kant som gränsar till vattendrag som 

bäck, å, flod, älv, kanal och damm eller sjö” 

 

Derfor opfordrer Landbrug & Fødevarer NaturErhvervstyrelsen til at genoverveje formålet 

med GLMS- bræmmerne, herunder også se på, hvorvidt andre medlemslande alene 

fastsætter KO-bræmmekrav, der udelukkende vedrører tilførsel af gødning til jorden nær 

vandløb, og ikke som i Danmark både dyrkning, jordbehandling og plantning. 
 

Landbrug & Fødevarer håber NaturErhvervstyrelsen vil tage ovenstående kommentarer til 

efterretning. Vi står naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer.  
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Med venlig hilsen 

 

 
Helle Guldbrandt Lachmann 

Seniorkonsulent  
EU's Landbrugspolitik  
D +45 3339 4316  
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