
 

Brugervejledning 
til KO-Web 2013 

NaturErhvervstyrelsen 
Krydsoverensstemmelse 

KO-Web henvender sig til kontrolmyndighederne og skal anvendes til udtagning 
af landbrugere til kontrol med krydsoverensstemmelse, indberetning af 
resultater, udskrivning af kontrolrapport m.v. Du kan desuden bruge 
applikationen til at finde forskellige informationer om krydsoverensstemmelse. 
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Brugervejledning til KO-Web 
 

NaturErhvervstyrelsens værktøj til udtagning og indberetning af kontrolresultater for 

Krydsoverensstemmelseskontrollen i Danmark findes på adressen:  

tastselv.ferv.fvm.dk/KO 
 

Bemærk, at der ikke skal være www foran. 

 

KO-Web henvender sig til kontrolmyndighederne og skal anvendes til udtagning af 
landbrugere til kontrol med krydsoverensstemmelse, indberetning af resultater, 

udskrivning af kontrolrapport m.v. Du kan desuden bruge KO-Web til at finde 

forskellige informationer om krydsoverensstemmelse.  
 

For at få adgang til systemet skal det tilsendte Brugernavn og Adgangskode 

indtastes. 

Klik herefter på Log ind knappen. 

 
 

Den nederste del af skærmbilledet indeholder information om KO-Web. 

Her kan du læse information fra NaturErhvervstyrelsen om ændringer i systemet eller 

nye regler for indberetning af kontrolresultater, nedlukning og lignende. 
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Første gang du logger ind, bliver du bedt om at skifte adgangskode. 

Dette er en personlig kode og den må ikke deles med andre. 
 

 
 

Herefter vises der en boks Seneste login, hvor du kan se, hvornår du sidst var logget 

ind. 
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Klik på linket Brugerprofil, her er det muligt at opdatere brugerprofilen og skifte 

adgangskode. 
 

 
 

Her kan du rette mailadressen hvis den er forkert, husk at trykke på Opdater profil. 

 

Glemt adgangskode 
Har du glemt din adgangskode?  

Kontakt venligst: kok-it@naturerhverv.dk 
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Forsiden giver dig følgende muligheder: 

 
 Støtteansøgere: 

Her finder du en oversigt over støtteansøgere i dit geografiske område  

 Kontrolpopulation: 

Her får du et overblik over hvilke støtteansøgere, der er udtaget til kontrol. 
Her kan indhentes kontrolforberedende oplysninger, og har mulighed for at gå 

videre til indberetning. 

 Anden kontrol: 
Her indberettes Anden-kontroller. 

 Opfølgning bagatel: 

Her får du et overblik over hvilke støtteansøgere, der skal have en opfølgende 
kontrol i forbindelse med bagatel indberetninger, og har mulighed for at gå 

videre til indberetning af bagatel opfølgningen. 

 Informationsmateriale: 

Er et link til Fødevareministeriets hjemmeside. Her kan du læse mere om 
krydsoverensstemmelse. 

 Vejledningen til KO-Web: 
Her kan du downloade brugervejledningen til KO-Web. 

 Nyhedsbrev: 
Her kan du læse de sidste nyheder vedr. krydsoverensstemmelse. 

 Kort og klart: 
Her kan du downloade den folder, som afleveres til landbrugeren ved kontrol 

af bedriften. 
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Støtteansøgere 
Støtteansøgere fremsøges første gang ved at vælge ét eller flere søgekriterier under 

Søgning… i venstre side.  

  

 
 

LDP står for LandDistriktsProgrammet. 
DS står for Direkte Støtteordninger. 
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Udtagning til KO-kontrol 
For størstedelen af kontrolmyndighederne er der central udtagning, dvs. at 

NaturErhvervstyrelsen udarbejder en risikoanalyse og udvælger ansøgere til KO-

kontrol. 
 

Udvælgelsen af støtteansøgere til KO-kontrol sker under Støtteansøgere på baggrund 

af den risikoanalyse, som er udarbejdet. 

Fremsøg f.eks. de udvalgte støtteansøgere ved hjælp af søgefelterne til venstre, eller 
benyt sorteringsmulighederne i skemaet. 

Der kan sorteres på følgende: 

 CVR-nr 
 CPR-nr 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr 
 Postdistrikt 

 Kom.nr. 

 
Klik herefter på Udtag i kolonnen Udtaget til kontrol på de udvalgte støtteansøgere, 

vælg herefter om ansøgeren er udtaget som ’Risiko’ eller ’Tilfældig’ på baggrund af 

risikoanalysen, derefter vises datoen for udtagningen. 
LDP udtages af NaturErhvervstyrelsen – Center for Kontrol.  

Så længe der ikke er oprettet kontroldato eller kontrolresultater på støtteansøger, er 

det muligt at fortryde udtagningen ved at klikke på datoen, som derved ændres tilbage 

til Udtag. 
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Efterfølgende kan du nemt fremsøge støtteansøgere, der er udtaget til  kontrol, ved 
hjælp af søgefelterne i venstre side.  

 

 
 

Producent oplysninger 
For at få yderligere oplysninger om støtteansøger, som f.eks.: 

 

 Navn 
 Adresse 

 Ordninger der er søgt støtte til 

 Ejendomme og ejerforhold 

 Journalnummer 
 Kontrolgrundlag 

 Vejledning markkort 

 
Klik på den relevante ansøgers navn. 

 

 
 

Herefter vil skærmbilledet Producent oplysninger blive vist, se næste side. 
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Kontrolgrundlag 
Linket åbner en PDF fil. 

I ansøgningsperioden vises data fra foregående år, og når 

en ny ansøgning er modtaget vises det nye grundlag. 

Elektronisk markkort 

Adgang til producentens markindtegninger. 

 
 Online adgang via WFS og WMS  

 Download af SHAPE og TAB filer  

 Brugernavn og adgangskode  
 

Markindtegninger fra ansøgningsrunden kan kun tilgås via 

jeres egne GIS-værktøjer, fx GeoMedia, MapInfo, ArcGIS 

og lignende.  
 

Fremsøgning af producenter og visning af lag/temaer er 

forskelligt fra system til system, så hvis du er i tvivl om 
hvordan dette gøres, skal du kontakte en IT eller GIS-

kollega, vi kan desværre ikke hjælpe med dette.  

 
 

 

 

 
 

 

Dan kontrolrapportkladde  
Under producentoplysninger kan du danne en kladde til kontrolrapporten, som du kan 

udskrive og tage med på kontrolbesøget. Den indeholder de relevante oplysninger 

vedr. støtteansøgeren, bedriftens adresser, krav med betegnelse, felter til 
karaktergivning m.m. 

På de efterfølgende sider vil kladden til kontrolrapporten blive vist:  

 

Klik på linket Dan kontrolrapportkladde og der åbnes et popup-vindue  
 

 
 

Tryk på knappen Dan kontrolrapport, og kladden vil blive vis i en PDF fil.
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Kontrolpopulation 

Det er her, du finder de producenter, der er udtaget til kontrol under Direkte Støtte 
(DS) og LandDistriktsProgrammet (LDP), inklusiv globale producenter. 

 

Kontrolresultaterne indberettes under Kontrolpopulation.  

Indberetning af en KO-kontrol skal være foretaget senest 2 måneder efter 
kontroldatoen. 

 

Af hensyn til udbetaling af støtten skal indberetningen så vidt muligt ske inden den 
15. november i det pågældende kontrolår. 
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Indberetning af KO-kontrol 
Fremsøg evt. støtteansøgeren du vil indberette resultater på, for det pågældende 

produktionsår, hvor kontrollen er foretaget. 

 
Vær opmærksom på, hvilket år du vil indberette for. Er det en KO-kontrol, der er 

foretaget i 2012 eller tidligere, skal du vælge det relevante produktionsår ude i venstre 

side, og klikke på søg. 

 
For at indberette klik på pilen  i kolonnen KO kontrol ud for den relevante 

producent.  

 

 
 
Derefter kommer du ind i skærmbilledet Kontrolordninger. 

Her vises 3 bokse som indikerer, hvor langt du er med indberetningen af 

støtteansøgeren: 

 
 Oversigt over kontrolordninger, der skal oprettes kontroller på  

 Oversigt over igangværende kontroller  

 Oversigt over indsendte kontroller  
 

For at indberette skal du oprette kontrollen ved at klikke på pilen  i kolonnen Opret 

kontrol. 

 

 
 

I dette eks. er der flere muligheder for at oprette kontrol. Denne støtteansøger er 

udtaget til KO-kontrol på LDP – Landdistriktsprogrammet og DS – Direkte 
Støtteordninger. Det anbefales at indberettet som en fælles kontrol. 
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Kontrolordningsresultat 

Når du har klikket på pilen  i kolonnen Opret kontrol, vises skærmbilledet 
Indberetning af kontrolordningsresultat. 

 

 
 

Hvis hele kontrollen er irrelevant, indtast da kontroldato f.eks. d.d. og marker feltet 
Irrelevant, klik derefter på Gem og vis øvrige kommentarer, her skal du skrive, 

hvorfor kontrollen er markeret som irrelevant. Indsend derefter til 

NaturErhvervstyrelsen. 
 
 

En kontrol kan kun være irrelevant, hvis producenten f.eks. ikke har ejendomme 

eller arealer i kommunen. 
 

 

Hvis det ikke har været muligt at gennemføre en KO-kontrol hos den udtagne 
støtteansøger, indtast da en kontroldato i det relevante produktionsår, og marker feltet 

Ikke kontrolleret, klik derefter på Gem og vis øvrige kommentarer, her skal du 

skrive, hvorfor kontrollen ikke er blevet udført. Indsend derefter til 

NaturErhvervstyrelsen. 
 

En kontrol kan kun være ikke kontrolleret, hvis kontrolåret er slut.  

 

Hvis alle krav er kontrolleret og alle krav var opfyldt, indtast da kontroldato og sæt 

hak i Alt ok. Udfyld kontrollørens initialer, bedriftens repræsentant samt om 
kontrollen var varslet. Hvis ja, skal antal timer også udfyldes. Klik derefter på Gem 

og vis krav og kravene vil derefter blive vist, udfyldt med 0.  
 

Ved indberetning af overtrædelse skal samtlige felter udfyldes. Hvis der er modtaget 
høringssvar skal der sættes hak i Høringssvar modtaget. Skriv datoen for 

modtagelsen af høringssvaret og kontrolmyndighedens kommentar/vurdering af dette.  
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Der skal altid sættes hak i ”høringssvar modtaget”, hvis der er modtaget et 

høringssvar, også selv om det ikke har medført ændringer i bedømmelsen. 

Høringssvaret skal altid indsendes til NaturErhvervstyrelsen. 
 

I tilfælde af force majeure skrives dato for denne samt en forklarende kommentar.  

Dokumentation for force majeure indsendes til NaturErhvervstyrelsen. 
 

Klik derefter på Gem og vis krav, og kravene vil blive vist. 
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Indberetning af kontrolresultater 
Ved overtrædelse af et eller flere krav indtastes karaktererne for disse. Overtrædelsen 

beskrives så præcist som muligt og de enkelte karakterer begrundes.  Desuden 

indtastes dato for hvornår producenten er blevet underrettet om denne overtrædelse 
(F.eks. ved kontrolbesøget eller ved høringen). 

 

"Underretning" defineres som, at ejer får besked om, at der er konstateret 

overtrædelse af et eller flere KO-krav. 
 

For kontrolmyndigheder, der ikke anvender kvitteringsbreve, anvendes alene datoen 

for KO-kontrolrapportens fremsendelse (dvs. brevdato + 2 dage) til landbruger som 
dato for underretning.  

 

For Fødevarestyrelsen anvendes de kvitteringsbreve, der udleveres på stedet, som dato 
for underretning, såfremt det på kvitteringsbrevet er angivet, at der er konstateret en 

KO-overtrædelse samt angiver hvilket KO-krav, der er overtrådt, og/eller hvilken 

specifik regel, der er overtrådt. 

 
Det kan særligt få betydning i de sager, hvor der sker et eller flere (evt. opfølgende) 

kontrolbesøg relativt kort tid efter hinanden og hvor vurderingen af, om der skal 

foretages en eller flere indberetninger, er afhængig af, om ejeren imellem 
kontrolbesøgene har fået underretning om overtrædelsen.  

 

OBS: For at der kan blive tale om adskilte kontroller - og dermed adskilte 
indberetninger - skal kontrolintervallet dog altid være så langt,  at ejer har haft en 

realistisk mulighed for at rette op på overtrædelsen mellem de to kontrolbesøg. 

Dermed afhænger det af den enkelte overtrædelse og skal derfor altid bedømmes fra 

sag til sag. 
 

Ud for de krav som er ok, sættes der hak i boksen i kolonnen Alt Ok. 

 

 
 

Ved forsætlig overtrædelse sættes hak i boksen i kolonnen Forsætlig. 

En forsætlig handling eller undladelse omhandler situationer, hvor landbrugeren undlader at  
handle eller foretager en handling, som han ved, eller anser for overvejende sandsynligt, vil 
medføre en overtrædelse af ét eller flere krav.  
Som udgangspunkt gælder det almindelige forsætbegreb, som defineret ovenfor.  
Herudover har der ved NaturErhvervstyrelsens afgørelse af, hvornår en overtrædelse er forsætlig,  
dannet sig en praksis, hvorefter en overtrædelse som udgangspunkt alene kan anses som forsæ tlig, 
når der foreligger en forudgående skriftlig indskærpelse af reglerne indenfor en periode  på 3 
kalenderår forud for kontrolbesøget eller kontrolmyndigheden kan dokumentere, at reglerne på 
anden måde skriftligt er tydeliggjort overfor landbruger. I særlige tilfælde vil anden direkte 
kommunikation mellem landbrugeren og kontrolmyndigheden end en indskærpelse  kunne 
godtgøre, at landbrugeren er bekendt med overtrædelsen og dens betydning. Hvis en  
kontrolmyndighed f.eks. har skrevet til samtlige lodsejere i  et område med beskyttede vandløb og 
mindet om, hvilke krav der gælder, vil dette kunne sidestilles med en indskærpelse. Desuden  skal 
der som udgangspunkt foreligge en meget klar objektiv overtrædelse af reglerne – dvs. en 
overtrædelse af væsentlig betydning i forhold til formålet med kravet, hvilket efter  
NaturErhvervstyrelsens praksis er en overtrædelse, hvis samlede karakter er mindst 8.  
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Hvis et krav ikke er relevant sættes hak i Ikke relevant, og der skrives en forklaring.  

Dette gælder udelukkende, hvis kravet ikke er gældende for støtteansøgeren, f.eks. ved krav 1.16, 
fordi støtteansøgeren ikke har naturlige vandløb og søer på ejendommen.  
Feltet må ikke afkrydses, hvis kravet skal kontrolleres på et andet tidspunkt.  

Landbrugsareal eller Landbrugsaktivitet  
Center for Arealtilskud har defineret 107 krav som altid værende aktivitetsbaseret, og 

4 krav som altid værende arealbaseret ud af i alt 121 krav. Det efterlader i alt 10 krav, 
hvor det er relevant at vurdere, om overtrædelsen er sket på et landbrugsareal, eller 

om der er tale om en landbrugsaktivitet. 

 
De 10 krav er fordelt på: 

Kommunerne: krav 1.1, 1.23, 1.26 og 4.11 

NaturErhvervstyrelsen: krav 1.24, 1.25, 1.27, 1.29, 1.30 og 2.30 

 
OBS: Nye krav for 2013 er endnu ikke inkluderet. 

 

Ved indberetning af en overtrædelse af et krav, f.eks. krav 1.1, hvor der ikke 
automatisk er et Ja i Landbrugsaktivitet, skal det vurderes, om der er tale om en 

overtrædelse på et landbrugsareal, eller om overtrædelsen skyldes en 

landbrugsaktivitet, der er foretaget på et ikke-landbrugsareal. Er det sidste tilfældet, 
vælges Nej i Landbrugsareal og Ja i Landbrugsaktivitet.  

 

Hvis et krav er markeret med Ja i Landbrugsareal,  vil sanktionen ramme både Direkte 

støtte (DS) og støtte under Landdistriktsprogrammet (LDP). 
 

Hvis et krav er markeret med Nej i Landbrugsareal og Ja i Landbrugsaktiv itet, vil 

sanktionen ramme både Direkte støtte (DS) og støtte under Landdistriktsprogrammet 
(LDP). 

 

Hvis et krav er markeret med Nej i Landbrugsareal og Nej i Landbrugsaktivitet, vil 
sanktionen kun ramme støtten under Landdistriktsprogrammet (LDP), og ikke Direkte 

støtte (DS). 

  

 
Eksempel: 

En landbruger der nedgraver eller afbrænder noget grundvandsforurenende 

husholdnings affald i en skov der søges støtte til.  
Arealet er ikke et landbrugsareal, og handlingen er ikke en landbrugsaktivitet.  

I dette tilfælde skal der vælges Nej i Landbrugsareal og Nej i Landbrugsaktivitet. 

Denne overtrædelse af krav 1.1, vil kun medføre en sanktion under LDP 
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Hvis kravet både er overtrådt på et landbrugsareal og på et ikke-landbrugsareal 
er det muligt at indberette mere end ét kontrolresultat på samme krav. Dermed er det 
muligt at indberette flere overtrædelser af samme krav. 

Husk, at hver overtrædelse skal bedømmes separat.  

 

For at indberette mere end én overtrædelse på samme krav, skal du kopiere kravet. 
Du skal indtaste resultatet af den første overtrædelse af kravet og derefter klikke på 

Gem. Herefter vil der ude i kolonnen Kopiér i højre side blive vist en pil, klik på 

denne, og kravet vil blive kopieret. 
 

Det er kun muligt at indberette kopierede krav, hvis der er forskel på om kravet er 
overtrådt på et landbrugsareal eller som led i en landbrugsaktivitet  

 

 
 

Du kan nu indtaste resultatet af den anden overtrædelse på samme krav, som vil 

fremkomme med løbenummer 2 under kravet.  

 

Klik på  hvis det skal slettes igen. 
 

 
 

Når alt er udfyldt, tryk på Gem og gå til øvrige kommentarer, så kommer du til det 

følgende skærmbillede, hvor det er muligt at skrive alle øvrige relevante oplysninger. 
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Har du yderligere oplysninger vedr. kontrollen som du mener, er relevante,  bedes du 

skrive dem i dette kommentarfelt, f.eks. uddybelse af overtrædelsen.  
 

 Gem (gemmer det indtastede) 

 Gem og dan kontrolrapport (gemmer og danner en kontrolrapport med alle 

indtastede oplysninger, denne samt høringsbrevet ser vi gerne I bruger til 
høringen af landbrugeren) 

 Gem kommentar og gå til dokumenter (gemmer og fører dig videre til 

vedhæftede dokumenter) 

 

Dan kontrolrapport til høring 
Her kan du vælge om du vil have KO-Web til at danne et høringsbrev sammen med 

kontrolrapporten. 
 

 
 

Hvis du ønsker at danne høringsbrevet, sæt et flueben i boksen Inkluder 

høringsbrev. 
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Skriv navn og telefonnummer, samt den bemærkning du vil have med i høringsbrevet, 

og tryk på knappen Dan kontrolrapport. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Der vil blive dannet 2 PDF filer, en hvor kontrolrapporten vil blive vist og en anden 

med høringsbrevet. 

 
Se eks. på de næste sider. 
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Herefter vil indberetningen befinde sig i boks nr. 2: 

Oversigt over igangværende kontroller  
 

 
 
Når høringen er overstået gå da igen ind på støtteansøgeren og færdiggør 

indberetningen. 

 

 
 
Klik på linket under kontrolordning, og indtast evt. modtaget høringssvar.  
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Husk at kommenter høringssvaret. 

Tryk derefter på Gem og vis krav. 

 

 
 
Indtast eventuelle ændringer og når alt er udfyldt, og du har trykket Gem og gå til 

øvrige kommentarer, kommer du til følgende skærmbillede, hvor det er muligt at 

skrive yderligere relevante oplysninger. 
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Vælg herefter Gem kommentar og gå til dokumenter. 

 

Vedhæftning af dokumenter 

Her er det muligt at vedhæfte dokumenter , tryk på linket Tilføj filer… 

 

 
 

Og tryk igen på linket Tilføj filer…  
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Find det dokument du vil vedhæfte og tryk på Åben/Open. 

 

 
 

Herefter ligger dokumentet klar til at blive vedhæftet/uploaded, hvis du ønsker at 

vedhæfte flere dokumenter, tryk da på +Tilføj filer 

 

 
 

Når du har tilføjet alle de dokumenter du vil indsende, skal du trykke på Start 

upload, derefter bliver dokumenterne gemt i indberetningen.  
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Nu skal der vælges posttype: 

 
 Høringssvar (svar fra landbruger) 

 Kontrolrapport (kontrolrapporten der har været sendt i høring, samt 

høringsbrev) 
 Supplerende oplysninger (yderligere dokumentation f.eks. billeder, 

telefonnotat m.m.) 

 

Hvis du er i tvivl om hvilke dokumenter der kan vedhæftes , klik på  
 

Så længe dokumenterne ikke er indsendt, er det muligt at slette dem. Efterfølgende vil 

det kun være muligt at annullere et dokument.  
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Når du har valgt Gå til indsendelse, vises alt hvad du har indtastet. Kontroller 

venligst at alt er korrekt, før du bekræfter indsendelsen i bunden af skemaet. 
 

 
 

Når du har trykket Bekræft bliver kontrollen indsendt til NaturErhvervstyrelsen og 
følgende skærmbillede vises.  
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Du kan nu se, at kontrollen er indsendt i følgende skærmbilleder:  
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Ændring af en indberetning 
Det kan være nødvendigt at foretage ændringer i et allerede indberettet 

kontrolresultat. 

Det er derfor muligt at genåbne en indsendt kontrol.  
 

Gå til skærmbilledet Kontrolpopulation, fremsøg den relevante støtteansøger og klik 

på pilen  i kolonnen KO kontrol. 

 

 
 

Kontrollen findes i Oversigt over indsendte kontroller . 

I kolonnen Funktioner er det muligt at: 

 Genåbne kontrol 
 Opsplitte kontrol 

 Vise kvitteringen  

 Indberette opfølgning på bagatel 
 Danne en kontrolrapport 

 

 
 

Vælg Genåben kontrol under Funktioner.  
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Der vil blive oprettet en fuldstændig kopi af det indsendte, som det vil være muligt  at 

rette i og indsende på ny. 
Bemærk, at den allerede indsendte indberetning vil være gældende i 

Krydsoverensstemmelsesteamets sagsbehandlingssystem, indtil en revideret 

indberetning indsendes. 

 
Er det en fælles indberetning, dvs. både på Landdistriktsprogrammet (LDP) og 

Direkte Støtte (DS), og der er forskel på rettelserne til DS og LDP, skal kontrollen 

først opsplittes og så derefter genåbnes enkeltvis.  
 

Når en indberetning genåbnes, vil den kunne ses i Oversigt over igangværende 

kontroller (Denne er kun en kopi). 
 

 
 
Herefter er kontrollen klar til redigering, du kan vælge at klikke på linket i kolonnen 

Kontrolordning, på pilen  i kolonnen Krav eller vælge en af mulighederne under 

Funktioner. 

 
Er det f.eks. kontroldatoen der skal rettes, er det muligt at ’masseopdatere’ denne:  
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Her taster du den nye/rigtige kontroldato samt ændringskommentar. Tryk herefter på 

knappen Masse opdater og ændringen vil slå igennem på samtlige krav. 
Efter ændringen indsendes kontrollen igen. 

 

Hvis det er en rettelse på et specifikt krav, så husk at skriv en ændringskommentar 

 
Efter indsendelse vil indberetningen igen kun befinde sig i Oversigt over indsendte 

kontroller. 

 
Vær opmærksom på, at hvis der ikke er ændret noget, er det ikke muligt at indsende 

kontrollen igen, da vælges Slet kontrol og kopien slettes, og det først indsendte vil 

ikke ændres.  
 

 
 

 OBS Man kan ikke slette en allerede indsendt kontrol.  

 



Side 39 af 55 

 

Indberetning af Anden-kontrol  
Der er tale om Anden-kontrol, hvis kontrolmyndigheden konstaterer overtrædelse af 

krav, i forbindelse med f.eks.: 

 
 Kontrolbesøg planlagt til andre formål 

 Anmeldelse 

 Opfølgning på KO-kontrol (dog ikke som følge af en ”mindre overtrædelse” 

(bagatel)) 
 

 
 

Fremsøg støtteansøger ved hjælp af Søgning… i venstre side. 

 

 
 
For at indberette klik på pilen  i kolonnen Indberet Anden-kontrol, ud for den 

relevante støtteansøger. 

 
Derefter kommer du ind i skærmbilledet kontrolordninger.  
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Her vises 3 bokse som indikerer hvor langt du er med indberetningen af 

støtteansøgeren: 
 

 Oversigt over kontrolordninger, der skal oprettes kontroller på 

 Oversigt over igangværende kontroller  

 Oversigt over indsendte kontroller  
 

 
 

For at indberette skal du oprette kontrollen ved at klikke på pilen  i kolonnen Opret 

kontrol. 
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Kontrolordningsresultat 
Når du har oprettet en kontrol ved at klikke på pilen  i kolonnen Opret kontrol, skal 

du udfylde skærmbilledet Indberetning af kontrolordningsresultat . 

 

 
 
Samtlige felter skal udfyldes i de 2 øverste bokse. Det er dog ikke muligt at udfylde 

sidste felt i 2. boks, hvis kontrollen ikke er varslet. 

 

Er der modtaget høringssvar, sæt da hak i Høringssvar modtaget. Skriv datoen for 
modtagelsen af dette, og kontrolmyndighedens kommentar/vurdering af høringssvaret.  

Der skal altid sættes hak i Høringssvar modtaget, hvis der er modtaget et 

høringssvar, også selv om det ikke har medført ændringer i bedømmelsen.  

Høringssvaret skal altid vedhæftes/uploades ved indberetningen, eller sendes til 

NaturErhvervstyrelsen - Team KO på ko-kontrol@naturerhverv.dk 

 
I tilfælde af force majeure skrives dato for denne samt en forklarende kommentar og 

dokumentation indsendes til NaturErhvervstyrelsen/Krydsoverensstemmelseskontoret 

 

Klik derefter på Gem og vis krav og kravene vil derefter blive vist. 

mailto:ko-kontrol@naturerhverv.dk
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Indberetning af kontrolresultater 
Ved overtrædelse af et eller flere krav indtastes karaktererne for disse. Overtrædelsen 

beskrives så præcist som muligt og de enkelte karakterer begrundes. Desuden 

indtastes dato for hvornår producenten er blevet underrettet om denne overtrædelse 
(F.eks. ved kontrolbesøget eller ved høringen). 

 

"Underretning" defineres som, at ejer får besked om, at der er konstateret 

overtrædelse af et eller flere KO-krav. 
 

For kontrolmyndigheder, der ikke anvender kvitteringsbreve, anvendes alene datoen 

for KO-kontrolrapportens fremsendes (dvs. brevdato + 2 dage) til landbruger som dato 
for underretning.  

 

For Fødevarestyrelsen anvendes de kvitteringsbreve, der udleveres  på stedet, som dato 

for underretning, såfremt det på kvitteringsbrevet er angivet, at der er konstateret en 
KO-overtrædelse samt angiver hvilket KO-krav, der er overtrådt, og/eller hvilken 

specifik regel, der er overtrådt. 

 
Det kan særligt få betydning i de sager, hvor der sker et eller flere (evt. opfølgende) 

kontrolbesøg relativt kort tid efter hinanden og hvor vurderingen af, om der skal 

foretages en eller flere indberetninger, er afhængig af, om ejeren imellem 
kontrolbesøgene har fået underretning om overtrædelsen. 

 

OBS: For at der kan blive tale om adskilte kontroller - og dermed adskilte 

indberetninger - skal kontrolintervallet dog altid være så langt, at ejer har haft en 
realistisk mulighed for at rette op på overtrædelsen mellem de to kontrolbesøg.  

Dermed afhænger det af den enkelte overtrædelse og skal derfor altid bedømmes fra 

sag til sag. 
 

Det er kun de krav med overtrædelse, der skal indberettes.   

 
Ved forsætlig overtrædelse, sættes hak i Forsætlig. Se afsnit vedr. Forsætlig side 20 
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Landbrugsareal eller Landbrugsaktivitet  
Center for Arealtilskud har defineret 107 krav som altid værende aktivitetsbaseret, og 

4 krav som altid værende arealbaseret ud af i alt 121 krav. Det efterlader i alt 10 krav, 

hvor det er relevant at vurdere, om overtrædelsen er sket på et landbrugsareal, eller 
om der er tale om en landbrugsaktivitet. 

 

De 10 krav er fordelt på: 

Kommunerne: krav 1.1, 1.23, 1.26 og 4.11 
NaturErhvervstyrelsen: krav 1.24, 1.25, 1.27, 1.29, 1.30 og 2.30 

 

OBS: Nye krav for 2013 er endnu ikke inkluderet.  
 

Ved indberetning af en overtrædelse af et krav, f.eks. krav 1.1, hvor der ikke 

automatisk er et Ja i Landbrugsaktivitet, skal det vurderes, om der er tale om en 

overtrædelse på et landbrugsareal, eller  om overtrædelsen skyldes en 
landbrugsaktivitet, der er foretaget på et ikke-landbrugsareal. Er det sidste tilfældet, 

vælges Nej i Landbrugsareal og Ja i Landbrugsaktivitet.  

 
Hvis et krav er markeret med Ja i Landbrugsareal,  vil sanktionen ramme både Direkte 

støtte (DS) og støtte under Landdistriktsprogrammet (LDP).  

 
Hvis et krav er markeret med Nej i Landbrugsareal og Ja i Landbrugsaktiv itet, vil 

sanktionen ramme både Direkte støtte (DS) og støtte under Landdistriktsprogrammet 

(LDP). 

 
Hvis et krav er markeret med Nej i Landbrugsareal og Nej i Landbrugsaktivitet, vil 

sanktionen kun ramme støtten under Landdistriktsprogrammet (LDP), og ikke Direkte 

støtte (DS). 
 

Eksempel: 

En landbruger der nedgraver eller afbrænder noget grundvandsforurenende 
husholdnings affald i en skov der søges støtte til. 

Arealet er ikke et landbrugsareal, og handlingen er ikke en landbrugsaktivitet.  

I dette tilfælde skal der vælges Nej i Landbrugsareal og Nej i Landbrugsaktivitet. 

Denne overtrædelse af krav 1.1, vil kun medføre en sanktion under LDP 
 

 
 

Hvis kravet både er overtrådt på et landbrugsareal og på et ikke-landbrugsareal 
er det muligt at indberette mere end ét kontrolresultat på samme krav. Dermed er det 

muligt at indberette flere overtrædelser af samme krav. 
Husk, at hver overtrædelse skal bedømmes separat. 

 

For at indberette mere end én overtrædelse på samme krav, skal du kopiere kravet. 

Du skal indtaste resultatet af den første overtrædelse af kravet og derefter klikke på 
Gem. Herefter vil der ude i kolonnen Kopiér i højre side blive vist en pil, klik på 

denne, og kravet vil blive kopieret. 
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Det er kun muligt at indberette kopierede krav, hvis der er forskel på om kravet er 
overtrådt på et landbrugsareal eller som led i en landbrugsaktivitet  

 

 
 
Du kan nu indtaste resultatet af den anden overtrædelse på samme krav, som vil 

fremkomme med løbenummer 2 under kravet.  

 

Klik på  hvis det skal slettes igen. 

 

 
 

Når alt er udfyldt, tryk på Gem og gå til øvrige kommentarer, så kommer du til det 
følgende skærmbillede, hvor det er muligt at skrive alle øvrige relevante oplysninger.  

 

 
 
Har du yderligere oplysninger vedr. kontrollen som du mener, er relevante, bedes du 

skrive dem i dette kommentarfelt, f.eks. uddybelse af overtrædelsen.  

 Gem (gemmer det indtastede) 
 Gem og dan kontrolrapport (gemmer og danner en kontrolrapport med alle 

indtastede oplysninger, denne samt høringsbrevet ser vi gerne I bruger til 

høringen af landbrugeren) 

 Gem kommentar og gå til dokumenter (gemmer og fører dig videre til 
vedhæftede dokumenter) 
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Dan kontrolrapport til høring 
Her kan du vælge om du vil have KO-Web til at danne et høringsbrev sammen med 

kontrolrapporten. 

 

 
 

Hvis du ønsker at danne høringsbrevet, sæt et flueben i boksen Inkluder 

høringsbrev. 

 
Skriv navn og telefonnummer, samt den bemærkning du vil have med i høringsbrevet, 

og tryk på knappen Dan kontrolrapport. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Der vil blive dannet 2 PDF filer, en hvor kontrolrapporten vil blive vist og en anden 

med høringsbrevet. 
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Herefter vil indberetningen nu befinde sig i boks nr. 2: 

Oversigt over igangværende kontroller  
 

 
 

 

Når høringen er overstået gå da igen ind på støtteansøgeren og færdiggør 

indberetningen. 
 

 
 

Klik på linket under kontrolordning, og indtast evt. modtaget høringssvar. 
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Husk at kommenter høringssvaret. 

Tryk derefter på Gem og vis krav.  

 
 

Indtast eventuelle ændringer og når alt er udfyldt, og du har trykket Gem og gå til 

øvrige kommentarer, kommer du til følgende skærmbillede, hvor det er muligt at 
skrive yderligere relevante oplysninger. 
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Vælg herefter Gem kommentar og gå til dokumenter.  

 

Vedhæftning af dokumenter 

Her er det muligt at vedhæfte dokumenter , tryk på linket Tilføj filer… 

 

 
 

Og tryk igen på linket Tilføj filer…  
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Find det dokument du vil vedhæfte og tryk på Åben/Open. 

 

 
 
Herefter ligger dokumentet klar til at blive vedhæftet/uploaded, hvis du ønsker at 

vedhæfte flere dokumenter, tryk da på +Tilføj filer 

 

 
 

Når du har tilføjet alle de dokumenter du vil indsende, skal du trykke på Start 

upload, derefter bliver dokumenterne gemt i indberetningen.  
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Nu skal der vælges posttype: 
 

 Høringssvar (svar fra landbruger) 

 Kontrolrapport (kontrolrapporten der har været sendt i høring, samt 
høringsbrev) 

 Supplerende oplysninger (yderligere dokumentation f.eks. billeder, 

telefonnotat m.m.) 

 

Hvis du er i tvivl om hvilke dokumenter der kan vedhæftes , klik på  

 

Så længe dokumenterne ikke er indsendt, er det muligt at slette dem. Efterfølgende vil 
det kun være muligt at annullere et dokument.  

 

 
Når du har valgt Gå til indsendelse, vises alt hvad du har indtastet. Kontroller 

venligst at alt er korrekt, før du bekræfter indsendelsen i bunden af skemaet. 
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Mindre overtrædelser (bagateller) 
En mindre overtrædelse er en overtrædelse, der tildeles en samlet karakter på højest 5. 

Reglerne om mindre overtrædelser gælder både for ansøgere af direkte støtte og 

landdistriktsstøtte. Det er ikke alle krav, hvor der er mulighed for at vurdere  
overtrædelsen som mindre. En mindre overtrædelse skal altid indberettes til 

NaturErhvervstyrelsen senest 2 måneder fra kontroldatoen.  

 

Overtrædelsen vil ikke resultere i nedsættelse af landbrugerens støtte, hvis 
overtrædelsen er afhjulpet senest 6 måneder fra kontrollens afslutning. Hvis 

overtrædelsen ikke er afhjulpet, vil landbrugerens støtte blive nedsat med 1 %.  

 
Hvis det, på det opfølgende besøg, kan konstateres, at ikke alene er den mindre 

overtrædelse ikke afhjulpet, men den er også blevet værre, skal det opfølgende besøg 

betragtes som et selvstændigt kontrolbesøg. Ved vurderingen af om den mindre 

overtrædelse er blevet værre, skal der som udgangspunkt tages hensyn til alvor og 
omfang, idet varigheden, som en følge af den administ rative frist for opfølgning på 6 

måneder, automatisk er blevet længere.  

 
Mindre overtrædelser gælder alene i forhold til krydsoverensstemmelse, og er således 

ikke relevante for den nationale lovgivning. Det vil sige, at en landbruger kan blive 

sanktioneret efter de nationale regler, selvom den mindre overtrædelse ikke medfører 
nedsættelse af landbrugsstøtten.  

 

Læs mere om mindre overtrædelser i ’Vejledning om kontrol med 

krydsoverensstemmelse. 
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Opfølgning på bagatel overtrædelser 
For at foretage opfølgning på indberetninger  med bagatel, benyt da et af følgende 

links Opfølgning bagatel, der navigerer til Oversigt over kontroller med bagatel 

overtrædelser. 

 

 
 

Denne side fremkommer ved aktivering af linket Opfølgning bagatel på forsiden. 

 

 
 

Her vises alle støtteansøgere med indberettede kontrolresultater, som ligger indenfor 

bagatelintervallet, uanset om de tilhører en KO- eller Anden-kontrol. 

 
Ud over de almindelige søgefelter er det muligt at begrænse på, om der er indberettet 

opfølgende kontrol eller mangel på samme.  

I kolonnen Opfølgning indberettet kan man se status for bagatelovertrædelserne:  
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 Ja – hvis opfølgning på alle bagatelovertrædelser for den pågældende 

støtteansøger er indsendt. 
 Delvis – hvis der findes indtastede opfølgninger på en eller flere, men ikke 

alle bagatelovertrædelser for den pågældende støtteansøger.  

 Nej – hvis der ikke er indtastet opfølgninger på bagatelovertrædelser for den 

pågældende støtteansøger. 
 

Ved at klikke på pilen  i kolonnen Indberet opfølgning navigeres til Opfølgning på 

bagatelovertrædelser. 
 

 
 

I Bagatelovertrædelser – ingen opfølgning listes alle kontrolordningsresultater, der 

har mindst et kravresultat med en bagatelovertrædelse, og hvor der ikke er indtastet 
kontroldato for opfølgning eller markering for afhjulpet på de tilhørende 

kravresultater med bagatelovertrædelser.  

Pilen i kolonnen Indberet opfølgning navigerer til Indberetning af 

bagatelopfølgning. 

Det er kun muligt at indtaste/opdatere i Opfølgning kontroldato og Afhjulpet samt 

anvende linket til Begrundelse.  
 

 
 

For at indberette den opfølgende kontrol, indtastes kontroldatoen for opfølgningen i 

kolonnen Opfølgningsdato, derefter vælges Ja, Nej eller Ikke mulig alt efter om 
bagatelovertrædelsen er afhjulpet eller ej, eller om det ikke er muligt, i kolonnen 

Afhjulpet. Herefter skrives begrundelsen for valget af, hvordan den mindre 
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overtrædelse er afhjulpet, for det pågældende krav. Ikke muligt, vil sige at det 

vurderes, at bagatelovertrædelsen ikke vil kunne afhjælpes, typisk fordi overtrædelsen 
allerede er sket, og det ikke er muligt at afhjælpe overtrædelsen på nogen måde.  

 

Der er ikke krav om, at der skal laves opfølgende kontrol på samtlige 

bagatelovertrædelser samme dato, det er derfor muligt at indberette/indsende et krav 
af gangen, og derefter vil indberetningen vises som Delvis i kolonnen Opfølgning 

indberettet i skærmbilledet Oversigt over kontroller med bagatelovertrædelse . 

 
Når du har udfyldt Opfølgningsdato, Afhjulpet og skrevet begrundelse, trykker du på 

knappen Gem og gå til øvrige kommentar/indsendelse . Herefter fremkommer 

skærmbilledet Øvrige kommentarer hvor du kan skrive supplerende oplysninger. 
 

 
 

Her kan du danne kontrolrapport samt høringsbrev, eller gå videre til dokumenter og 

derfra til indsendelse, hvor du komme videre til Bekræft indberetning af kontrol. 
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Når du har bekræftet nederst på siden vil indberetningen blive overført til 

NaturErhvervstyrelsen i løbet af natten. 
 

 
 
I Bagatelovertrædelser – komplet opfølgning listes alle kontrolordningsresultater, 

der har en indberetning om opfølgning på alle kravresultater med en 

bagatelovertrædelse.  

 
Funktionerne Indsend opfølgning og Vis kvittering vil være tilgængelige afhængig 

af indsendelsesstatus. 

Er kontrollen ikke indsendt, vil der stå Nej i kolonnen Indsendt, og der vil være en 
pil i Indsend, under Funktioner vil der i stedet for Genåben kontrol stå Indsend 

opfølgning. 


