
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miljø- og Fødevareministeriet 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Nyropsgade 30 

DK-1780 København V 

Tel +45 33 95 80 00 

mail@lfst.dk 

www.lfst.dk 

Jordbrug og planteavl 

Din retssikkerhed ved kontrol 

Du har ret til at få en anden til at repræsentere eller

bistå dig – både ved en varslet og uvarslet kontrol. 

 

Ved en uvarslet kontrol kan kontrolløren begynde

kontrollen, før din repræsentant eller bisidder kommer.

Hvis det er tilfældet, får du efterfølgende en mundtlig

begrundelse. 

 
Hvis en anden skal repræsentere dig 

Ønsker du at have en anden til at repræsentere dig ved

kontrollen, skal du give en mundtlig eller skriftlig

fuldmagt. Du kan enten udstede fuldmagten til din

repræsentant, der videregiver den til kontrolløren ved

kontrollens start, eller du kan sende den til os før

kontrollen. 

 

Bisidder ved kontrollen 

En bisidder kan bistå dig ved kontrollen. En bisidder skal

ikke have en fuldmagt for at kunne bistå dig ved

kontrollen. 

 

Din repræsentant eller bisidder kan eksempelvis være

din landbrugskonsulent, advokat eller revisor. 

 

Læs mere om kontrol 
Du kan læse mere om kontrol på www.lfst.dk Information om kontrolbesøg 

mailto:mail@lfst.dk
http://www.lfst.dk/
http://www.lfst.dk/


Sådan foregår en kontrol 
For at gennemføre en gyldig 

kontrol skal kontrolløren blandt 

andet: 

 

Hvis reglerne er overtrådt 

I de tilfælde, hvor kontrolløren 

har konstateret en mulig

Formål med kontrollen 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens 

kontrollører besøger 

virksomheder for at kontrollere, 

at lovgivningen bliver overholdt. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

gennemfører både anmeldte og 

uanmeldte kontroller. 

 

Varslet kontrol 

Når vi kommer på varslet 

kontrolbesøg, får du et varsel om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
kontrollen mindst to uger før. 

Kontakt os, hvis du ønsker, at vi 

kommer, før de to uger er gået. 

 

Ved varslet kontrol får du et 

brev, der beskriver formålet med 

kontrollen og dine rettigheder i 

forbindelse med kontrolbesøget. 

Uvarslet kontrol 

Uvarslet kontrol er et krav fra 

EU. Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen varsler ikke 

denne type kontrol, der oftest er 

en stikprøvekontrol. 

 

Ved uvarslet kontrol får du også 

et brev af kontrolløren. I brevet 

står, hvorfor kontrollen er 

uvarslet, og dine rettigheder er 

beskrevet. 

 

Kontakt os, hvis du selv ønsker 

at få et kontrolbesøg. Det kan 

eksempelvis være, hvis du 

ønsker at eksportere planter. 

 

Ved kontrollen 

Kontrolløren skal vise 

legitimation ved hvert besøg. 

 

Kontrolløren har ret og pligt til at 

kontrollere alt, hvad der er 

nødvendigt for at gennemføre en 

grundig kontrol, eksempelvis: 

 marker, væksthuse, 

tekniske anlæg og dyr 
 dokumenter, elektroniske 

data og lignende. 

 opmåle arealer 

 tage prøver eller bestille, 

at der bliver taget prøver 

 undersøge dokumentation 

(det kan være 

regnskabsmateriale, 

lagerlister eller udskrift af 

elektronisk materiale om 

fx gødning eller 

slagtning). 

 

Du har pligt til at udlevere alle 

relevante oplysninger, som er 

nødvendige for kontrollen. 

 

Vi udfører alle kontroller så 

skånsomt som muligt. Du kan 

ikke få erstatning for de 

eventuelle gener, prøvetagningen 

betyder for din virksomhed. 

 

Efter kontrollen 

Efter kontrolbesøget får du et 

brev med en kontrolrapport. Hvis 

du har bemærkninger til 

rapporten, kan du sende dem til 

os inden for høringsfristen. 

 

Du kan læse klagevejledning og 

høringsfrist i kontrolrapporten. 

overtrædelse af reglerne, kan det 

medføre bøde eller anden 

sanktion. Hvis det er tilfældet, vil 

kontrolløren give besked om det 

ved kontrollen og i nogle tilfælde 

overdrage sagen til politiet. 

 

Kontrolløren har ret til at 

færdiggøre kontrollen. Du har 

ikke pligt til at deltage eller 

udtale dig, hvis der er 

konstateret en overtrædelse af 

reglerne. Du kan ikke trække 

oplysninger tilbage, som du 

allerede har givet. 

 

Har kontrolløren konstateret en 

mulig overtrædelse af reglerne, 

kan kontrolløren kontrollere 

andre forhold. Hvis det er 

tilfældet, har du pligt til at 

medvirke og udtale dig om disse 

forhold. 

 

Læs mere om kontrol 

Du kan læse mere om kontrol, og 

hvilke virksomheder vi 

kontrollerer, på www.lfst.dk

 

Kodeks for kontrolbesøg 

Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen har i

samarbejde med erhvervet

udviklet 'Kodeks for det gode

kontrolbesøg', som er et sæt

leveregler for kontrollører,
landmænd og fiskere. 

Lov om retssikkerhed 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

kontrollerer i overensstemmelse

med: 

Læs mere om EU-reglerne 

Hvis du er interesseret i EU-

reglerne for kontrol, kan du
læse mere på www.lfst.dk 

Abonnér på vores nyhedsbreve 

Du kan abonnere på vores

nyhedsbreve for eksempelvis
landbrug, økologi og gartneri. 

Se kodekset på www.lfst.dk 

”Lov nr. 442 af 9. juni 2014 om 

retssikkerhed ved forvaltningens

anvendelse af tvangsindgreb og

oplysningspligter” (med senere

ændringer). 

Tilmeld dig på 
www.lfst.dk 
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