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Mindre betydelig overtrædelse
Finder vi en overtrædelse af mindre alvorlig, omfattende 
og varig karakter af et krav, som du retter op på under 
selve kontrolbesøget, bliver din støtte ikke sat ned. Der er 
tale om en mindre betydelig overtrædelse, når den har 
fået en samlet karakter på højst 5. 
Hvis du ikke retter op på overtrædelsen under kontrol
besøget, får du en advarsel, som er gyldig i 3 kalenderår, 
inklusiv det år, hvor du får advarslen. Du får samtidig en 
frist på op til 6 måneder fra kontroldatoen til at rette op på 
overtrædelsen. 
Hvis vi kommer på besøg igen i løbet af de næste 3 år 
og konstaterer, at du ikke har rettet op på overtrædelsen 
inden for fristen, sætter vi din støtte ned med 1 % af den 
støtte, du har fået i det år, hvor vi konstaterede den mindre 
betydelig overtrædelse. Hvis vi på efterfølgende kontrol 
konstaterer andre overtrædelser, eller at den mindre bety
delig overtrædelse er blevet forværret, kan din støtte blive 
sat ned med mere end 1 %.

Sådan beregner vi, hvor meget din støtte skal  
sættes ned
•  En uagtsom overtrædelse af et krav vil som udgangs

punkt medføre, at din støtte bliver sat ned med 3 %.
•  Hvis det er første gang, du har overtrådt kravet, vil din 

støtte normalt højst blive sat ned med 5 %.
•  Ved gentagne overtrædelser af et krav kan din støtte 

helt bortfalde.
•   Hvis du har overtrådt et krav forsætligt, vil din støtte som 

udgangspunkt blive sat ned med 20 %. 
•   Hvis du har rettet op på en mindre betydelig overtrædel

se senest 6 måneder efter kontrollens afslutning, bliver 
din støtte ikke sat ned.

•  Hvis du ikke har rettet op på en mindre betydelig over
trædelse senest 6 måneder efter kontrollen, og vi kom
mer på kontrolbesøg igen i løbet af 3 år, bliver din støtte 
sat ned med mindst 1 %.

Du har 4 uger, fra du modtager afgørelsen om nedsæt
telse af støtten, til at klage til Klagecenter for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri. Du får en klagevejledning sammen 
med afgørelsen.
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Reglerne
Reglerne om krydsoverensstemmelse finder du 
i bekendtgørelse nr. 204 af 9. marts 2016 om 
krydsoverensstemmelse.
Du kan finde bekendtgørelsen under ”Lovgrund
lag” på vores hjemmeside naturerhverv.dk under 
fanen Landbrug → Krydsoverensstemmelse.

Har du spørgsmål
Du kan læse mere om de 105 KOkrav i ’Vejledning 
om krydsoverensstemmelse’. Vejledningen kan 
du også finde på vores hjemmeside. Du er også 
velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 
eller på jordbrugskontrol@naturerhverv.dk.

NaturErhvervstyrelsen kontrollerer følgende krav:
1.1, 1.7 – 1.19, 1.21 – 1.26, 1.29, 1.31 – 1.38, 2.1 – 2.5B, 2.10, 
2.14 – 2.32, 2.34 og 3.1 – 3.45

Fødevarestyrelsen kontrollerer følgende krav:
2.6 – 2.9, 2.26



Hvad er krydsoverensstemmelse
Krydsoverensstemmelse (KO) er et ”noget for noget” princip, 
der handler om, at du skal opfylde en række regler, hvis du 
modtager støtte under bestemte landbrugsordninger.

Din direkte støtte og/eller dit landdistriktstilskud bliver sat 
ned, hvis du ikke tager tilstrækkeligt hensyn til blandt andet 
natur, miljø og sundhed for dyr og mennesker. KO er en del af 
EU’s landbrugspolitik.

KO gælder for følgende direkte støtteordninger: 
• Grundbetaling
• Slagtepræmier

KO gælder for følgende tilskudsordninger under landdistrikts
programmet, hvis tilsagnet er givet ifølge landdistrikts
programmet 2014  2020: 

• Tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (OM)
• Økologisk Arealtilskud 
• Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt (MB)
• Tilskud til pleje af græs og naturarealer
• Tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer
•  Tilskud til fastholdelse af vådområder og til fastholdelse  

af naturlige vandstandsforhold
• Tilskud til opretholdelse af ændret afvanding
• Tilskud til fastholdelse af vådområder
• Tilskud til skovrejsning 
• Tilskud til bæredygtig skovdrift

Der er 105 KO krav. De er inddelt i tre områder:
1.  Miljø, klimaforandring og god landbrugs og miljømæssig 

stand for jord (GLM)
2. Folke, dyre og plantesundhed 
3. Dyrevelfærd

Baggrund for kontrolbesøget
Hvordan vælger vi virksomheder til kontrollen
Du kan være blandt de 1 % af støtteansøgerne, der årligt 
udtages til KOkontrol. 
20-25 % af dem vælger vi tilfældigt, og resten vælger vi  
ud fra risikokriterier. Det betyder, at vi blandt andet ser på 
typen, størrelsen og antallet af tidligere overtrædelser.

Hvad er Anden KO-kontrol (AKO)
Du kan også få kontrolbesøg, fordi vi har konstateret  
overtrædelser af krav på følgende måder:
•  I forbindelse med et andet kontrolbesøg af en anden  

kontrolordning.
• På grund af en anmeldelse.
• Opfølgning på en KOkontrol.

Den slags kontrol kaldes Anden KOkontrol (AKO).

Hvad sker der under kontrolbesøget
Vi i NaturErhvervstyrelsen udfører kontrollen på din 
bedrift. Enkelte krav bliver kontrolleret administrativt af 
Fødevare styrelsen. Vi skal undersøge, om du overholder 
reglerne. Kontrolbesøget vil typisk være uvarslet, og vi 
stræber efter at gennemføre det så hurtigt, vi kan.
Som udgangspunkt vil du få besøg af to kontrollører, én 
me dyrekompetencer og én med miljøkompetencer.  
Når du får besøg, skal enten du eller din stedfortræder 
hjælpe med adgang til oplysninger og guide kontrollø
rerne rundt på bedriften. 
Det er vigtigt for både dig og kontrollørerne, at besøget  
foregår effektivt og smidigt og med en konstruktiv dialog.

Kontrollørerne fortæller dig afslutningsvis om resultaterne 
af kontrolbesøget, om eventuelle udeståender og om det 
videre forløb. Kontrollørerne kan dog ikke fortælle dig, 
hvor meget din støtte kan blive sat ned med, hvis du har 
overtrådt KOreglerne. Den afgørelse ligger hos Center for 
Kontrol i NaturErhvervstyrelsen. 

Hvad sker der efter kontrolbesøget
Ingen overtrædelser
Hvis vi ikke har konstateret overtrædelser, sender  
kontrol løren et brev og en kontrolrapport til dig, hvoraf 
det fremgår, at vi ikke har konstateret overtrædelser under 
kontrolbesøget.

Overtrædelser
Hvis vi har konstateret overtrædelser, sender kontrollø
ren et høringsbrev og en kontrolrapport til dig. I de fleste 
tilfælde sker det inden for en måned.

Din frist for at komme med oplysninger til de konstaterede 
overtrædelser står i høringsbrevet.

Høringsbrevet giver dig mulighed for at komme med be
mærkninger til de konstaterede overtrædelser. Netop dine 
oplysninger kan være værdifulde for både dig og os, det 
er derfor vigtigt, at du sender dem til os inden for fristen.
Dine bemærkninger vil indgå i vores behandling af sagen.

Som afslutning på sagen vil du modtage en afgørelse fra 
os med oplysning om, hvilke konsekvenser overtrædel
serne har for din støtte.

Sådan afgør vi, hvor meget din støtte skal sættes ned
En eventuel nedsættelse af din støtte afhænger blandt  
andet af, hvor mange krav du har overtrådt. For hvert 
enkelt krav indgår følgende i vores vurdering:
• Alvoren af overtrædelsen
• Omfanget af overtrædelsen
• Varigheden af overtrædelsen
• Om reglerne er overtrådt uagtsomt eller med forsæt
• Om du tidligere har overtrådt reglerne
• Om du har rettet op på mindre betydelige overtrædelser

• Østøtte• Grøn støtte
• Unge landbrugere


