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NaturErhvervstyrelsen  

Center for Kontrol 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt per e-mail til jejens@naturerhverv.dk 

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse – 

NaturErhvervstyrelsens j. nr. 16-8025-000129 

 
Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til 

bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse (herefter KO).  

 

Landbrug & Fødevarer vil indledningsvist kvittere for den regelgennemgang, som 

styrelsen har iværksat på KO-området.  Det er positivt, at den har ført til den erkendelse, 

at man i et par nye tilfælde er gået for vidt i håndtering af de danske KO-krav. Man har 

stillet nogle formkrav på dyresundhedsområdet, der har vist sig at være for vidtgående i 

forhold til EU-reglerne. Det er glædeligt, at styrelsen derfor retter ind i forhold til den 

hidtidige håndtering af krav 2.24 om medicinoptegnelser, da man ikke har haft et EU-

retligt grundlag for at stille krav om, at optegnelser skal opbevares samlet, overskueligt og 

i datoorden. Styrelsen retter ligeledes ind i forhold til den hidtidige håndtering af krav 2.14 

om veterinære lægemidler, idet styrelsen ikke har haft EU-retlig hjemmel til at stille krav 

om, 1) at erhvervelse af dyrlægemidler skal ske via dyrlæge samt 2) at dyrlægemidlerne 

ikke må anvendes efter ordineringsperiodens udløb. 

 

Det er ligeledes positivt, at NaturErhvervstyrelsen efter længevarende pres fra Landbrug 

& Fødevarer nu helt afskaffer kravet om gyllealarmer- og barrierer. Kravet kan ikke anses 

som en nødvendig implementering af nitratdirektivet.  

 

Landbrug & Fødevarer finder det til gengæld bekymrende, at der med det nye 

bekendtgørelsesudkast også introduceres visse nye delkrav. Det er for Landbrug & 

Fødevarer helt afgørende, at der fortsat er fokus på en hel skarp sondring mellem det, 

der er nationale strengere regler og det, der kan KO-belægges.  

 

På samme måde som med gyllealarmer- og barrierer er det Landbrug & Fødevarers 

opfattelse, at der kan stilles spørgsmålstegn ved nødvendigheden af, at disse nye krav 

indsættes via nitratdirektivets KO-belagte bestemmelser. Der er tale om indførsel af en 

række ændringer af centrale generelle bestemmelser vedrørende lukkeperioder og 

udbringningsteknik for husdyrgødning:  

 Håndtering af bundfald som ny gødningstype  
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 Genindførsel af lukkeperiode og  

 Ensartet fordeling af husdyrgødning.  

Det er ændringer, der både komplicerer regelsættet og forringer erhvervets rammevilkår, 

og som hverken er nærmere begrundet eller konsekvensvurderet. Landbrug & Fødevarer 

ønsker helt overordnet, at reguleringen bevæger sig væk fra datobestemte dyrkningskrav 

og detailregulering til en regulering, der i højere grad baseres på godt landmandsskab.  

 
Ifølge nitratdirektivets ordlyd gælder der et klart proportionalitets og 

nødvendighedskriterium, idet foranstaltninger skal 1) ske med henblik på opfyldelse af 

nitratdirektivets artikel 1, (være forebyggende), og 2) være vedtaget i overensstemmelse 

med den i artikel 5, stk. 5 krævede fremgangsmåde, hvorefter foranstaltningerne skal 

være nødvendige, effektive og rentable.  

 

Det er helt afgørende for Landbrug & Fødevarer at fortsætte indsatsen for, at danske 

landmænd ikke risikerer træk i landbrugsstøtten, hvor EU-reglerne ikke kræver det, og 

det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at en KO-kobling af de nye krav i 

husdyrgødningsbekendtgørelsen ikke er nødvendig. Der bør derfor igangsættes et 

arbejde med at rulle kravene tilbage med det samme. Landbrug & Fødevarer ønsker 

desuden vished for, at der fremadrettet sker en tæt koordinering mellem Miljøstyrelsen og 

NaturErhvervstyrelsen til sikring af, at nye unødvendige KO-krav ikke opstår.  

 

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

både 2015 og 2016, er Landbrug & Fødevarer af den opfattelse, at det gør 

hjemmelsgrundlaget mere uklart, at materielle bestemmelser fastsættes i bilag 1 til 

bekendtgørelsen. Det forekommer særligt uoverskueligt, når vejledningen ikke er i høring 

samtidig med bekendtgørelsen, da det kun er delkrav under GLM, der er medtaget i 

bekendtgørelsen, og ikke alle øvrige delkrav. Det bemærkes også, at der i notat om 

udkast til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse henvises til delkrav, uanset at 

disse delkrav ikke kendes. Derfor bør vejledningen være i høring samtidig med 

bekendtgørelsen (eller alle delkrav bør fremgå af bekendtgørelsen). Høringsmaterialet 

henviser reelt til delkrav, som vi ikke kender det fulde omfang af. F.eks. foretages der ikke 

i beskrivelsen af krav 1.1. en henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 19, og man kan 

alene lægge til grund, at bestemmelsen fortsat skal forstås i overensstemmelse med 

miljøbeskyttelsesloven. Landbrug & Fødevarer tager derfor generelt forbehold for, at der 

kan komme flere bemærkninger, når vi kender indholdet af vejledningen. 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende konkrete bemærkninger til 

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

§/krav Indhold Kommentar/Rettelse 

1.7 Nye delkrav Krav 1.7 omfatter 

husdyrgødningsbekendtgørelsens § 37, dog 
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undtagen krav om dyrenes frie adgang til halm. 

På samme måde skal § 37, stk. 1, nr. 2 og 3 

være undtaget. Disse krav vedrører fugtighed 

under og mellem pelsdyrhaller. Disse 

bestemmelser er ikke begrundet i nitratdirektivet 

og skal derfor ikke medtages som 

krydsoverensstemmelseskrav.  

1.8 Opbevaringsaftaler Det er positivt at der ikke længere er krav om 5-

årige aftaler 

1.13 Udbringningsmetoder for 

husdyrgødning 

Landbrug & Fødevarer stiller spørgsmålstegn 

ved rækkevidden af tilføjelsen af bundfald som 

en type husdyrgødning omfattet af 

lukkeperioden. Landbrug & Fødevarer går ud 

fra, at det bliver præciseret i vejledningen, at 

kravet vedrører bundfald i beholdere ctr. 

fortanke, omrørerbrønde og kanaler.  

 

At rækkevidden af bestemmelsen forekommer 

uklar bekræfter ovenfor nævnte generelle 

bemærkning om det hensigtsmæssige ved at 

sørge for samtidig høring af både KO-

bekendtgørelse og –vejledning. 

 

1.14 Nyt delkrav vedr. ensartet 

fordeling af gødning 

Burde være opfyldt ved ”godt landmandskab”. 

Det er i landmandens interesse, at fordelingen af 

gødningen er så jævn som muligt.  

1.15 Udbringnings- og 

arealrestriktioner 

Det er positivt med en præcisering af, at det kun 

gælder skrånende arealer ved åbne vandløb 

1.17 og 

1.19 

Bekendtgørelse nr. 929 af 

29. juli 2015 om jordbrugets 

anvendelse af gødning i 

planperioden 2015/2016 

(med senere ændringer), 

bilag 1 

Bekendtgørelse nr. 929 er ophævet, jf. § 39, stk. 

2, i bekendtgørelse nr. 280 af 16. marts 2016 om 

jordbrugets anvendelse af gødning i 

planperioden 2015/2016, bilag 1. 

Landbrug & Fødevarer ønsker bekræftet, at 

bilag 1 til bekendtgørelse nr. 929 derved ingen 

selvstændig betydning får ved vurdering af 

ligevægten mellem kvælstofforbrug og-behov for 

planperioden 2015/2016? Hvis denne opfattelse 

er korrekt er der ingen grund til at nævne 

bekendtgørelse nr. 929 under krav 1.19. 

1.22 Harmoniregler Det er ikke i hverken bilag eller høringsnotat 

beskrevet nærmere, hvad disse nye delkrav 

indebærer. Det burde fremgå af Bilag 1 til 

bekendtgørelsen. Landbrug & Fødevarer må 

derfor tage forbehold indtil vi kender teksten i 

vejledningen. 

1.38 Forbud mod beskæring af 

buskads og træer i fuglenes 

yngletid 

Følgende kunne med fordel tilføjes i kravteksten: 

Forbud mod beskæring af buskads og træer i 

fuglenes yngletid på visse arealer beliggende i 

markblok. 
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Landbrug & Fødevarer ønsker afslutningsvist at benytte lejligheden til at gøre 

opmærksom på den af Den Europæiske Revisionsret i 2016 offentliggjorte rapport om 

KO-systemet, og at KO-systemet desuden har været til debat i regi af EU-Kommissionens 

Refit-platform. Set med Landbrug & Fødevarers øjne er det vigtigt at der arbejdes mod et 

slankere og et mere enkelt og transparent system for krydsoverensstemmelse med færre 

og mere målrettede krav. Sanktionerne skal være mere proportionale, og 

bagatelgrænserne skal øges. Det er vigtigt, at kontrollen bliver mere vejledende. En stor 

del af overtrædelserne af KO-krav skyldes, at landmanden ikke har det fulde overblik over 

de rigtig mange og meget komplekse regler. Det bør derfor være muligt for kontrollørerne 

at påpege mindre forhold – og så give landmanden mulighed for at rette op på det.  

 

Det er derfor interessant, at eksempelvis den Europæiske Revisionsret også fremhæver 

en række af disse pointer. Det kan blandt andet nævnes, at revisionsretten anbefaler, at 

KO-kontrollen på stedet tilpasses, så den mere effektivt kan koncentrere sig om de 

vigtigste kontrolpunkter, og at der bør være større ensartethed og gennemsigtighed i 

implementeringen på tværs af medlemslande. Revisionsretten har også spurgt en række 

interessenter om deres ønsker til forbedring af KO-systemet. Her var nogle af de vigtigste 

prioriteter følgende: Reducere antallet af KO-krav og udelukkende fokusere på dem, der 

er strengt relevante for landbrugsvirksomhed; fokus på mere proportionalitet, større 

tolerancer og forenkling af sanktionssystemer; og at reducere omfanget af kontrollen. 

Disse er alle vigtige og interessante pointer, som Landbrug & Fødevarer mener, det er 

vigtigt at forfølge, både på kort sigt og på længere sigt. 

 

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Helle Guldbrandt Lachmann 
Chefkonsulent 
Jura 
 
D +45 3339 4316 
M +45 3058 2159 
E HGL@lf.dk 


