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Landbrugs- og Fiskeristyrelsen  

Miljø & Biodiversitet 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt per e-mail til miljobio@lfst.dk og kamhal@lfst.dk 

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse – 

Landbrugsstyrelsens j. nr. 17-1210-000002 

 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til 

bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse for 2018.  

Landbrug & Fødevarer vil gerne kvittere for, at styrelsen løbende har øget fokus på tjek af 

hjemmelsgrundlaget i forhold til de nationale regler med henblik på at sikre, at der ikke er 

krydsoverensstemmelse på mere end det, der kræves i henhold til de EU-retlige 

forpligtelser. Det er for Landbrug & Fødevarer helt afgørende, at der løbende foretages 

en skarp sondring mellem det, der er nationale strengere regler og det, der kan KO-

belægges. 

 
Landbrug & Fødevarer finder det imidlertid mindre overskueligt, når vejledningen ikke er i 

høring samtidig med bekendtgørelsen. Landbrug & Fødevarer tager derfor generelt 

forbehold for yderligere bemærkninger, når vi kender indholdet af vejledningen. 

Landbrug & Fødevarer har følgende specifikke bemærkninger til 

bekendtgørelsesudkastet: 

§ eller 

Bilag  

Indhold Kommentar 

Bilag 1 Krav 1.33 Henvisninger til bekendtgørelsen om direkte støtte i krav 1.33 

er ikke opdateret 

 Krav 1.33 Landbrug & Fødevarer finder det hensigtsmæssigt med en 

præcisering af, hvorvidt dræningsarbejder på MFO-brak også 

er omfattet. Vi vil anmode styrelsen om i høringssvarnotatet 

samt i KO-vejledningsteksten at præcisere, om de tilladte 

aktiviteter stemmer overens med beskrivelsen i udkast til 

vejledning om grundbetaling, kapitel 4. 

 Krav 1.33, jf. stk. 

4b) 

Det fremgår af kapitel 3 i udkast til vejledning om grundbetaling, 

at det ikke er tilladt at pløje i forbindelse med genetablering af 

plantedækket. Det ville være hensigtsmæssigt i vejledningen at 

præcisere forholdet.  

 

Landbrug & Fødevarer hæfter sig i øvrigt ved, at der ligeledes i 

udkast til grundbetalingsvejledning står ”straks genetableres” i 

modsætning til angivelse af tidsrummet 1. august til og med 

den 15. september, og imødeser derfor gerne en præcisering af 

grundlaget for denne forskel? 
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Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer.  

 

Med venlig hilsen 
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