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NaturErhvervstyrelsen 

Center for Kontrol 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt pr. mail til landbrug@naturerhverv.dk 

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse – 

NaturErhvervstyrelsens j. nr. 15-8025-000305 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til fornyet høring over 

udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse (herefter KO).  

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne kvittere for den igangværende regelgennemgang hos 

NaturErhvervstyrelsen, der bl.a. blev sat i værk som følge af et notat, som Landbrug & Fødevarer 

overbragte til styrelsen i august 2014, hvori vi gjorde opmærksom på en række konkrete tilfælde af 

henholdsvis fejlimplementeringer samt overimplementeringer på KO-området.   

 

Det er en positiv tendens, at der fra styrelsens side holdes en skarpere sondring mellem det, der 

udgør en gennemførelse af EU-regler, der er omfattet af reglerne om KO, og det, der alene skal 

anses som en national regel. 

 

Det forekommer imidlertid uhensigtsmæssigt, at denne fornyede høring vedrørende KO-krav 1.33 

forekommer på dette sene tidspunkt, hvor ansøgningsrunden allerede er i gang. Det fordrer i hvert 

fald en koordinering mellem afsnittet om KO-krav 1.33 og plantedække på braklagte arealer i 

Vejledning om Direkte Arealstøtte 2016, da teksten ikke stemmer overens med det, der står i 

indeværende KO-bekendtgørelsesudkast. Landbrug & Fødevarer finder desuden, at der er behov 

for nogle præciseringer i KO-krav 1.33 og har angivet nogle konkrete kommentarer vedrørende 

ændringerne til krav 1.33 i skemaet nedenfor. Derudover savner Landbrug & Fødevarer et entydigt 

svar på, hvordan man skal forholde sig i de tilfælde, hvor et plantedække har etableret sig selv - 

men er gået ud i løbet af vinteren - og muligheden for eftersåning om foråret.  

 

Landbrug & Fødevarer er tilfredse med, at man fra styrelsens side nu erkender, at man er gået for 

vidt i den nuværende håndtering af to KO-krav. Det er glædeligt, at styrelsen derfor retter ind og 

fjerner delkrav 3 i krav 2.15 vedrørende håndtering af foderlægemidler, farlige stoffer og affald på 

grund af utilstrækkelig hjemmel. Ligeledes lægges der med bekendtgørelsesudkastet op til, at KO-

krav 2.24 slankes, da man ikke har EU-retligt grundlag for at stille krav om, at optegnelser skal 

opbevares samlet, overskueligt og i datoorden, som det nuværende delkrav 4 ellers foreskriver. 

Landbrug & Fødevarer forventer på den baggrund, at NaturErhvervstyrelsen vil genoptage et større 

antal sager, idet vi har noteret os, at overtrædelser af KO-krav 2.24 bl.a. i 2013 og 2014 har 

figureret på Top-10 listen over hyppigste KO-overtrædelser.  

 

Det er desuden positivt, at NaturErhvervstyrelsen med bekendtgørelsesudkastet fjerner 4 

overflødige delkrav vedrørende øremærkning af dyr.  

 

Principielt mener Landbrug & Fødevarer, at det er nødvendigt med et enklere og slankere KO-

system, så landmænd er underlagt så få krav som muligt.  
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NaturErhvervstyrelsens regelgennemgang fører også til, at styrelsen finder det nødvendigt med 

bekendtgørelsesudkastet at indføre et nyt delkrav til KO-krav 2.24. Med udgangspunkt i ønsket om 

et enklere og slankere KO-system, er det afgørende, at dette nye delkrav får så begrænset en 

betydning som mulig. Landbrug & Fødevarer har i den forbindelse særligt noteret sig, at delkravet 

vil være snævrere end den nationale regel og alene vil omfatte forpligtelsen til at opbevare 

dyrlægens optegnelser ved terapeutisk behandling. 

 

Det er afgørende for Landbrug & Fødevarer at fastholde fokus på, at danske landmænd ikke 

risikerer træk i landbrugsstøtten, hvor EU-reglerne ikke kræver det. Landbrug & Fødevarer vil følge 

udviklingen i regelgennemgangen tæt og medvirke til, at nationale særregler ikke bliver koblet på 

KO-systemet unødvendigt. 

 

Specifikke kommentarer vedr. bilag 1 i bekendtgørelsesudkastet - krav 1.33: 

KO-krav Kommentar 

1.33 stk. 1 

 

 

 

 

Det forekommer uklart, hvad der præcist menes med teksten, kunne teksten med 

fordel omformuleres således, at der står, at  

 ”Arealer anmeldt som brak skal holdes plantedækket” 

Det forekommer uklart, hvorvidt arealer der jvf. stk. 3 overgår til brak, og hvor høsten 

sker så sent at plantedækket først etableres inden 31. maj, vil overholde kravet i stk. 

1? 

I stk. 1 bør følgende i øvrigt tilføjes: ”jf. dog stk. 3 og 4”. 

Stk. 3 ”Hvis høsten sker så sent” bør udgå og erstattes af, at plantedækket skal etableres 

snarest muligt efter høst og inden 31. maj i det kalenderår, hvor arealet er anmeldt 

som brak. Så er man uafhængig af vind og vejr. 

Stk. 4 b) Bør det ikke fremgå, at der er tale om en speciel type plantedække, såkaldt 

”blomsterbrak” i sætningen: ”at foretage mekanisk jordbehandling i perioden den 1. 

januar til og med den 30. april, hvis der efterfølgende etableres et plantedække”.  

Det bør sikres, at brakarealer der etableres med en biodiversitetsfremmende afgrøde 

(såkaldt blomsterbrak)også kan anvendes som alternativ til pligtige efterafgrøder. 

 

Derudover bør der indsættes et særskilt stk., der vedrører brak generelt, hvor fristen er 

31. maj. 

Stk. 4 c) Det bør være muligt at genetablere plantedækket hele året rundt, hvis det er blevet 

ødelagt ved midlertidige foranstaltninger og arrangementer jf. stk. 4 f).  

  

 

 

Landbrug & Fødevarer 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 


