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Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Att.: Miljø & Biodiversitet, Line Rohde Hennings 

 

Sendes pr. mail til miljobio@lbst.dk og lirohe@lbst.dk 

 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om 

krydsoverensstemmelse, Landbrugsstyrelsens j.nr. 19-1210-000001 
 

Landbrug & Fødevarer vil gerne takke for muligheden for at afgive bemærkninger til 

høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse (KO). Det havde 

naturligvis været hensigtsmæssigt, hvis KO- vejledningen havde været sendt i høring 

samtidig med bekendtgørelsen. Landbrug & Fødevarer tager derfor generelt forbehold for 

yderligere bemærkninger, når vi kender indholdet af den kommende vejledning.  

 

Vi har følgende bemærkninger (først en enkelt paragrafspecifik kommentar, og herefter 

anført i henhold til de enkelte KO-krav): 

§ 7 – Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 

For at undgå tvivl kunne det med fordel præciseres i stk. 2, hvilken bekendtgørelse, der 

er tale om i 2. punktum. 

 

I høringsnotatet står der følgende, nederst på side 1: 

”Der er foreslået ændringer i ikrafttræden og overgangsbestemmelserne i § 7, hvorefter 

det er foreslået, at Bekendtgørelsen finder anvendelse på overtrædelser, der er 

konstateret i perioden fra 1. august 2018 til 31. december 2019… [… ]”  

 

I § 7 står der følgende: 

”§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.  

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1036 af 26. juni 2018 om krydsoverensstemmelse ophæves. 

Bekendtgørelsen finder dog anvendelse på overtrædelser, der er konstateret i perioden 

fra 1. august 2018 til 31. december 2019.  

Stk. 3. § 7, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1036 af 26. juni 2018 om krydsoverensstemmelse 

finder dog fortsat anvendelse.” 

 

En formulering som den i stk. 2 plejer at skulle læses sådan, at ”Bekendtgørelsen” i 2. 

punktum henviser til den bekendtgørelse, der er nævnt i 1. punktum. Det forekommer 

uklart ud fra formuleringerne, hvorfor forholdet for god ordens skyld bør præciseres. Er 

der tale om en anvendelse at den kommende bekendtgørelse bagudrettet, så går 

Landbrug & Fødevarer i øvrigt ud fra, at Landbrugsstyrelsen af retssikkerhedsmæssige 

grunde ikke vil anvende bestemmelserne potentielt bebyrdende.  

 

Krav 1.13 - Udbringningsperioder 

Landbrug & Fødevarer finder umiddelbart, at der her introduceres en udvidelse af kravet, 

der potentielt udgør en overimplementering. Landbrugsstyrelsen vil tilsyneladende KO-

belægge udkørsel af flydende husdyrgødning og flydende affald i perioden fra høst 
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(senest 1. oktober) og frem til 1. februar. Der er imidlertid ikke fuldstændigt forbud mod 

udbringning i den periode.  

 

Der gælder en undtagelse i forhold til arealer med vinterraps og fodergræs, hvor der kan 

udbringes flydende gødning og flydende affald frem til 1. oktober (og forlænges på 

kommunebasis til 15. oktober under særlige nedbørsomstændigheder). Ligesom 

rodfrugtvaskevand kan udbringes på bestemte vilkår i hele lukkeperioden.  

 

Krav 1.21 – Etablering af plantedække 

Miljø- og Fødevareministeriet har med den nye gødskningslov indført en øget kontrol af 

efterafgrøder, hvor der nu pålægges bøde og KO-sanktion for manglende etablering af 

efterafgrøder, jf. KO-krav 1.21. Det har været fuldstændig afgørende for Landbrug & 

Fødevarer, at en KO-sanktion alene kan pålægges landmanden, hvis han har gjort sig 

skyldig i en manglende handling – og det må således ikke på nogen måde kunne lægges 

landmanden til last, at en sået afgrøde ikke etableres tilstrækkeligt pga. f.eks. for meget 

tørke eller vand på marken eller andre forhold, som landmanden ikke har indflydelse på. 

 

Landbrug & Fødevarer finder generelt, at Landbrugsstyrelsen har øget fokus på den rette 

afgrænsning af landbrugers ansvar for overtrædelser på KO-området. Landbrug & 

Fødevarer har løbende arbejdet for en præcisering af den juridiske ramme for 

ansvarsvurderingen i KO-sager, og vi vil gerne kvittere for en konstruktiv og intensiveret 

dialog med styrelsen om ansvarsvurderingen i KO-sager i det hele taget siden efteråret 

2014, hvor vi første gang udtrykkeligt rejste behovet i forbindelse med et høringssvar til 

KO-vejledning for 2015. Løbende har det affødt forbedringer og præciseringer af 

styrelsens håndtering af ansvarsvurderingen i KO-sager. 

 

Det nyeste bedømmelsesskema fra Landbrugsstyrelsen angiver procenter i stedet for 

faste mål, hvilket umiddelbart giver mere proportionalitet. Det er væsentligt, at den 

kommende KO vejledning og -instruks til stadighed afspejler bemærkningerne i 

gødskningsloven om, at det bl.a. er en forudsætning for ansvar i forhold til KO, at der er 

noget at bebrejde landmanden og at proportionalitet i forhold til antal hektar indgår i 

bedømmelsesskemaet.   

 

Krav 1.23-1.26 samt 1.29 – særligt om fuglebeskyttelse 

Der er ikke i forbindelse med denne høring nyt vedrørende den udvidelse af 

fuglebeskyttelsen, som Landbrugsstyrelsen pr. 1 maj 2018 gennemførte for 

krydsoverensstemmelse, således at fem KO-krav om fuglebeskyttelse (krav 1.23, 1.24, 

1.25, 1.26 og 1.29) er blevet udvidet til at omfatte alle naturbeskyttede arealer i forhold til 

tidligere, hvor de kun gjaldt inden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 

2000-områderne).  
 

Alligevel vil Landbrug & Fødevarer gerne benytte lejligheden til at markere, at vi fortsat er 

kritiske overfor implementeringen af nye krav vedr. KO på overholdelse af 

fuglebeskyttelsesdirektivet. 

 

Det forhold at der i fuglebeskyttelsesdirektivet er krav om at beskytte levesteder uden for 

Natura 2000 områderne som pålagt af Kommissionen, er ikke ensbetydende med, at 

afgrænsningen skal følge de særlige naturtyper, som er beskyttet efter dansk lovgivning 

 
Med udvidelsen af KO kravene til at omfatte blandt andet alle § 3 arealer og de 

overtrædelser af § 3 beskyttelsen, der måtte være, kan man risikere at omfatte aktiviteter, 
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som reelt ikke vil have nogen betydning for beskyttelsen af vilde fugle i medfør af 

fuglebeskyttelsesdirektivet – selvom de er forbudt efter Naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Samtidig står man med § 3-beskyttede arealer over for den udfordring, at områderne er 

vejledende registeret og ikke fast udpeget. Det betyder, at der kan være arealer, som er 

beskyttet uden, at de er at finde på kortmateriale. Der kan tilsvarende forekomme arealer, 

der er registreret som § 3-beskyttet, men som ikke har de naturmæssige kvaliteter, som 

berettiger en beskyttelse. 

 
På denne baggrund har Landbrug & Fødevarer siden udvidelsen af KO kravene om 

fuglebeskyttelse i maj 2018 haft to overordnede krav i forbindelse med de nye regler om 

udvidelse af KO kravene til at gælde uden for Natura 2000 områderne.  

1) For det første skal det være helt entydigt for landmanden, hvilke arealer de 

udvidede KO-krav gælder for, og man skal ikke kunne ifalde KO krav for arealer, som 

enten ikke er registreret som § 3 på kort eller for arealer, som er fejlagtigt registreret 

2) For det andet skal det være tydeligt for landmanden, hvilke handlinger f.eks. på § 3 

områder, der kan føre til en overtrædelse af KO-kravet, og disse handlinger skal have 

udgøre en reel overtrædelse i forhold til beskyttelsen af fugle.  

 

Det er positivt, at Landbrugsstyrelsen i forbindelse med udvidelsen af KO kravene om 

fuglebeskyttelse gjorde det klart, at der kun kan blive tale om en overtrædelse af KO krav 

på arealer, der tydeligt er kortlagt forud for kontrollen.  Samtidigt har Landbrugsstyrelsen 

også forsikret, at det i den konkrete sagsoplysning undersøges, hvorvidt det pågældende 

areal alligevel ikke var § 3-beskyttet, og at KO kravet i så fald vil bortfalde.  

 

Det er imidlertid beklageligt, at Miljø- og Fødevareministeriet fortsat ikke har udarbejdet 

en tydelig liste over overtrædelser, som kan sanktioneres. Der har betydet, at der fortsat 

hersker usikkerhed om omfanget af udvidelsen af KO fuglebeskyttelsen. 

Det er for Landbrug & Fødevarer afgørende, at der i håndteringen af de nye KO-krav 

bliver foretaget en skarp vurdering af, hvad der reelt varetager EU-retlige 

fuglebeskyttelseshensyn. For at imødese potentielle overimplementeringer, er det 

afgørende, at der ved KO-kontrollen anlægges et helhedsperspektiv, og at formålet med 

direktivet holdes for øje. Samtidig er det helt centralt, at ikke alle overtrædelser af de 

pågældende lovkrav udløser sanktioner – at der er en reel bagatelgrænse. 

 

Landbrug & Fødevarer har før afgivet input til Landbrugsstyrelsen om, at der altid skal 

foretages denne skarpe helhedsvurdering og gøres brug af advarsler i videst muligt 

omfang og vi indgår fortsat gerne i arbejdet med at få fastlagt nogle mere præcise 

anvisninger på området. 

 

Krav 3.41 – Svin, operative indgreb 
I henhold til bekendtgørelsesudkastet foreslås det at udvide krav 3.41 til også at omfatte 

risikovurdering og handlingsplan for forekomsten af halebid.  

Kravene udspringer af Kommissionens henstilling (EU) 2016/336 af 8. marts 2016 om 

anvendelsen af Rådets direktiv 2008/120/EF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn 

til beskyttelse af svin for så vidt angår foranstaltninger med henblik på at begrænse 

behovet for halekupering. Det fremgår af henstillingens punkt 1, at:  

 

Medlemsstaterne bør: a) sikre, at landbrugerne foretager en risikovurdering af 

forekomsten af halebidning baseret på dyre- og ikke- dyrebaserede indikatorer (i det 

følgende benævnt »risikovurdering«), 
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Der er er tale om en henstilling, og det der - jf. reglerne om KO i henhold til forordning 

1306/2013, bilag II - skal være KO-belagt, er direktiv 2008/120/EF af 18. december 2008 

om mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin. 
 

Landbrug & Fødevarers kontakter i Tyskland, Belgien og Holland har oplyst, at man ikke i 

disse lande har KO-belagt kravet om risikovurdering af haler, og heller ikke påtænker at 

gøre det.  

 

Det er afgørende, at der sker en ensartet implementering af Kommissionens henstilling 

(EU) 2016/336 af 8. marts 2016 på tværs af EU for at sikre ens konkurrencevilkår. 

Landbrug & Fødevarer vil på den baggrund opfordre til at Landbrugsstyrelsen arbejder for 

en ensartet implementering af Kommissionens henstilling i KO-kravene på tværs af EU-

lande, og at en udvidelse af KO-kravet i Danmark på dette område først finder sted, hvis 

eller når der opnået enighed om dette på tværs medlemslandene i EU.  

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Helle Guldbrandt Lachmann 

Chefkonsulent 

 

Jura 
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