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1. FORMÅL 
Kontrolinstruksen er til de kontrollører, der udfører Krydsoverensstemmelseskontrol. Da den er skrevet til 
NaturErhvervstyrelsen kontrollører, kan der forekomme internt sprogbrug og henvisninger til interne 
dataprogrammer, som personer udenfor NaturErhvervstyrelsen ikke har adgang til. 
 
Hvis der er bilag knyttet til instruksen, vil de normalt være tilgængelige på internettet. Der kan være 
tilfælde, hvor vi har vurderet, at landmanden har mulighed for at omgå kontrollen, hvis de pågældende 
informationer er offentligt tilgængelige. Af denne grund kan enkelte bilag være klassificeret som interne 
arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen. 
 
Der vil ske en årlig revision af kontrolinstruksen. Der kan dog i løbet af året forekomme rettelser/ændringer 
af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks eller via 
kontrolmeddelelser. 
 
Formålet med krydsoverensstemmelseskontrollen (5050_16) er at kontrollere, om Landbrugeren 
overholder de krydsoverensstemmelseskrav, hvor NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, 
Fødevarestyrelsen, Kommunerne og Kystdirektoratet er ressortmyndigheder. For kontrollen på stedet af 
landbrugsbedrifter drejer det sig om 105 krav, som fremgår af Bilag 1 

2. RETSGRUNDLAG 
NaturErhvervstyrelsen udfører krydsoverensstemmelseskontrol på jordbrugsbedrifter på basis af: 

 Relevante forordninger 
 Bekendtgørelser 
 Samt denne instruks, med kontrolmeddelelser. 

 
Kravenes retsgrundlag fremgår af Bilag 1. 
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3. NYT I 2016 
 
Ny bekendtgørelse 
Bekendtgørelsen træder i kraft 11. marts 2016. Bekendtgørelsen har nr. 204 af 9. marts 2016. 
 
Ændringer i krav 
I skemaet her kan du se, hvilke krav der er ændret i 2016. 

Krav Ændring 

1.11 Ensilageplads er ændret til ensilageopbevaringsanlæg. 
 
Nyt punkt, punkt b, tilføjes: 
Ikke-saftgivende ensilage skal opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg, indpakket i 
vandtæt materiale (uåbnede wrapballer) eller på markarealer, hvor næringsstofferne fra 
afgrøderester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder. Åbnede wrapballer 
må midlertidigt henligge uden for ensilageopbevaringsanlæg og markarealer, mens de er i 
anvendelse, på betingelse af, at afgrøderester på arealet fjernes efter anvendelse af de 
enkelte wrapballer. Opsamlede afgrøderester skal opbevares som anden ensilage. 
 
Punkt f er udvidet med: 
På ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning skal der altid være afløb i umiddelbar 
tilknytning til en randbelægning. Har ensilageopbevaringsanlægget mere end én 
randbelægning, kan det ene afløb erstattes af en tæt og lukket rørledning til afløbet med 
tilstrækkelig kapacitet til at bortlede evt. saftafløb.  

1.13 Tilføjes delkrav 1, punkt c: 
Arealer med veletableret grøngødning med gul sennep, olieræddike eller gul sennep og 
olieræddike forud for sukkerroer, hvor der er indgået kontrakt med en sukkerfabrik om 
afsætning af sukkerroerne. 

1.14 Delkrav 1: Udgået. 
 
Delkrav 2 ændres til: 
”Udbringning af flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse må kun ske ved 
udlægning ved slange eller slæbesko eller ved nedfældning.” 

1.23 Ordet ”naturlige” er fjernet i delkrav 1. 

1.29 Tilføjes delkrav 1: 
Forbuddet gælder dog ikke på arealer, der lovligt kan holdes uden træbevoksning. 
 
Tilføjes delkrav 2: 
Dette gælder dog ikke f.eks. byggeri, der er nødvendigt for skovdriften. 

1.31 Det er præciseret, at kravet kun gælder hvis søens eller vandløbets øverste kant er 
beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote. 

1.33 
 

Kravet om plantedække på braklagte arealer er ændret således, at kravet kun gælder de 
arealer, der er anmeldt som brak i det pågældende kalenderår. Der indsættes desuden en 
generel frist for etablering af plantedækket den 31. maj i det kalenderår, hvor arealet er 
anmeldt som brak. 

1.36 I krav 1.36 om bevarelse af landskabstræk er der indsat en undtagelse for kravet i de 
tilfælde, hvor der efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 er givet dispensation til at 
foretage ændringer i tilstanden af landskabselementet. Der er tale om en præcisering af 
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kravet. 

1.38 I krav 1.38 om forbud mod beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid er der i stk. 2 
tilføjet, at ikke-støtteberettigede permanente afgrøder, ikke er omfattet af forbuddet. Der 
er tale om en præcisering af kravet, idet det nu er præciseret at ikke-støtteberettigede 
permanente afgrøder, ikke er omfattet af forbuddet mod beskæring af buskads og træer i 
fuglenes yngletid. 

2.1 Tilføjes delkrav 2: 
Øremærker og elektroniske øremærker til kvæg må kun anvendes til mærkning af kvæg på 
det husdyrbrug, hvortil øremærkerne eller de elektroniske øremærker er udleveret. 
Øremærker eller elektroniske øremærker kan dog anvendes til mærkning af kvæg i andre 
besætninger med samme ejer. Chip til kvæg må kun anvendes til mærkning af kvæg på det 
husdyrbrug, hvortil chippen er udleveret. 
 
Nyt delkrav 4 tilføjes: 
Ejeren eller den besætningsansvarlige skal sørge for, at der ikke er uidentificerbare kvæg i 
besætningen.  

2.2 Delkrav 1 splittes op i delkrav 1A og 1B. 
 
Delkrav 1A: 
Ejeren eller brugeren af en kvægbesætning skal sikre, at tilstedeværende kvæg samt 
hændelser vedrørende kvæg til stadighed er registreret i CHR. Registreringen skal ske 
senest 7 dage efter, at fødsel, dødsfald eller slagtning har fundet sted. 
 
Følgende oplysninger skal registreres, efter fødsel har fundet sted: 

 Besætningsnummer for den besætning, hvor dyret er født 

 Kalvens CKR-nr. når denne er levende 

 Fødselsdato og køn 

 Moders CKR-nr. I tilfælde af embryontransplantation registreres både donor 
og recipientmoder 

 
Følgende oplysninger skal registreres efter, at dødsfald eller slagtning har fundet   sted: 

 Besætningsnummer for den besætning, hvor dødsfald eller slagtning har 
fundet sted 

 CKR-nr. 

 Dato for dødsfald eller slagtning 
   
Følgende oplysninger skal registreres efter indførsel til Danmark har fundet sted: 

 Besætningsnummer for den besætning hvortil indførsel har fundet sted 

 CKR-nr. 

 Identifikationskode 

 Fødselsdato, køn og race 

 Moders identifikationskode 
 
Følgende oplysninger skal indberettes efter, at flytning har fundet sted:  

 CKR- nr.  

 Dato for flytning  

 Afhænderen af et dyr skal indberette eget besætningsnummer samt 
besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret er flyttet. Hvis dyret er udført 
direkte til udlandet, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummer 
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for modtagerbesætningen. Modtageren af et dyr skal registrere eget 
besætningsnummer, samt besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret 
er flyttet. Hvis dyret er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for 
besætningsnummeret for afsenderbesætningen. 

 
Følgende er undtaget fra delkrav 1A: 

 Flytninger af kalve under 7 dage, der dør eller aflives 

 Flytning af dyr til og fra græsningsarealer 

 Flytninger af kvæg mellem besætninger, der indgår i en samdrift eller en 
naboaftale 

 
Delkrav 1B:  
De i delkrav 1A nævnte registreringer i CHR skal være foretaget senest 7 dage efter, at 
fødsel, dødsfald, slagtning eller flytning har fundet sted. 
 
Nyt delkrav 4 tilføjes: 
Ejeren eller den besætningsansvarlige skal sørge for, at der ikke er uidentificerbare kvæg i 
besætningen. 

2.4 Tilføjes delkrav 2: 
Øremærker, elektroniske øremærker og chip til får eller geder må kun anvendes til 
mærkning af får eller geder på det husdyrbrug, hvortil øremærkerne, de elektroniske 
øremærker eller chip er udleveret. 
 
Tilføjes delkrav 3: 
Får eller geder, der er importeret fra tredjelande til Danmark, skal til stadighed være 
mærket med røde øremærker. Mærkningen foretages i samarbejde med 
Fødevarestyrelsen og senest fem arbejdsdage efter indførslen. 
 
Nyt delkrav 4 tilføjet: 
Ejeren eller den besætningsansvarlige skal sørge for, at der ikke er uidentificerbare får og 
geder i besætningen. 

2.5 Tilføjes delkrav 2: 
Ejeren eller brugeren af en fåre- eller gedebesætning skal til stadighed føre optegnelser, 
der indeholder ajourførte oplysninger. Optegnelserne kan føres elektronisk og anses for at 
være ajourførte, såfremt disse er noteret senest 3 dage efter hændelsen. 
 
Nyt delkrav 4 tilføjes: 
Ejeren eller den besætningsansvarlige skal sørge for, at der ikke er uidentificerbare får og 
geder i besætningen. 

2.5B Nyt punkt f tilføjes delkrav 1: 
De er identificeret med én chip og opholder sig i et zoologisk anlæg, i cirkus eller i en 
kælegrisebesætning. 
 
Slettet fra delkrav 2: 
Erstatningsøremærker anvendt på samlesteder skal altid være præget med det CHR-
nummer, som fremgår af det tabte eller ødelagte øremærke. 
 
Nyt punkt tilføjet delkrav 3: 
Zoologiske anlæg, cirkus eller kælegrisebesætninger, der har mærket et svin med en chip, 
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skal tillige registrere oplysning om chipnummer, placering af chip samt oplysning om 
besætningsnummer for dyrets oprindelsesbesætning. 

2.8 Tilføjes delkrav 1: 
Foder og andet materiale, som kan være kontamineret med BSE-smitte, må ikke flyttes fra 
ejendomme, som har drøvtyggere under offentligt tilsyn, medmindre det føres til 
destruktion efter Fødevarestyrelsens anvisning. 

2.24 Delkrav 4 udgår. 
 
Nyt delkrav 5 tilføjes: 
Såfremt dyrlægen har foretaget terapeutisk behandling af dyr i besætningen, skal 
dyreejeren kunne forevise en kopi af dyrlægens optegnelser over behandlingen. Disse 
optegnelser skal på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden. 

 
 
KO instruksen er, på baggrund af centraliseringen og dermed hjemtagningen af næsten alle KO krav, blevet 
opbygget anderledes i 2016. Den er opbygget efter følgende struktur: 
 

Generel KO  
Instruks 

Denne instruks indeholder de generelle informationer om KO kontrollen, herunder 
forberedelse, kontrolbesøget og efterfølgende sagsbehandling. 

Faginstruks Miljø og foderhygiejne 

Faginstruks  Dyr, mærkning og registrering 

IT-vejledninger 
 

Vi udarbejder IT vejledninger (KO og AKO).  
Derudover vil der kunne findes IT vejledninger til de enkelt kontrol-KSK’er. 

 
 
Kontakt for KO spørgsmål 
Du skal rette dine KO spørgsmål til følgende telefonnummer: 2280 5720 (KO vagttelefon) eller til mail. 
 
Jordbrugskontrol-KO@naturerhverv.dk 
 
Ved IT-spørgsmål, send da gerne et skærmprint og et CVR nummer. 
 
Informationer 
Informationer til gennemførelsen af KO kontrollen kan findes på intranettet og internettet  
Fælles KO kontrolinstruksen og øvrigt materiale kan findes på Instrukssiden på intranettet. Stien til 
instrukssiden er: 
 
http://naer-intranet/5050_ko.aspx?ID=30506 
 
Hvis man vælger at klikke sig igennem intranettet, skal man vælge følgende sider: 
 
Intranet – NaturErhverv – Fagligt – Kontrol – Kontrolinstrukser – Instrukser fra Jordbrugskontrol, 
KO  – 5050 KO 
 
 
 

mailto:Koordinering-KO@naturerhverv.dk
http://naer-intranet/5050_ko.aspx?ID=30506
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Tilsvarende for de nationale regler for kontrolordningerne Pesticid, Efterafgrøder, Mærkning & Registrering 
og Foderhygiejne: 
 
http://naer-intranet/kontrolinstrukser.aspx?ID=22429 
 
Fra denne side, skal man vælge hvilken kontrolordning man ønsker informationer om. 
 
Fra NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kan man anvende nedenstående link, for at finde relevante 
instrukser: 
 
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/kontrol/kontrol-jordbrug/kontrolinstrukser/ 
 

4. GENERELLE BESTEMMELSER 
Indledning 
Krydsoverensstemmelse (KO) er en samling regler, som er indført sammen med reformen af EU’s 
landbrugsstøtte i 2005. Det betyder, at landbruger for at opnå den fulde landbrugsstøtte, skal overholde 
visse regler inden for miljø, klimaforandring og god landbrugs- og miljømæssig stand for jord (GLM), 
sundhed og dyrevelfærd.  
 
Hvis ikke landbruger overholder gældende regler, vil NaturErhvervstyrelsen have mulighed for at reducere 
den støtte, landbrugeren får udbetalt. Du kan læse mere om reglerne om krydsoverensstemmelse i 
forordningerne1. 
 
Som EU-medlemsstat har Danmark pligt til at sikre, at bestemmelserne om krydsoverensstemmelse bliver 
gennemført i henhold til forordningerne. Vi skal i den forbindelse være opmærksomme på, at 
Kommissionen skal undlade at udbetale støtte for en ordning, hvis kontrollen med den ikke er udført i 
overensstemmelse med Kommissionens bestemmelser2. Dette omfatter situationer hvor: 

 Medlemsstaten ikke udfører de kontroller, som en forordning kræver 
 Kontrollen vurderes at være utilstrækkelig i forhold til Kommissionens bestemmelser herom, fx ved 

mangelfuld dokumentation, eller 
 De underliggende forudsætninger (fx risikoanalysen) er utilstrækkelige 

Støtteordninger 
KO gælder de direkte støtteordninger (DS): 

 Grundbetaling 
 Slagtepræmier 
 Grøn støtte 
 Unge landbrugere 
 Ø-støtte 

 
KO gælder også for arealbaserede ordninger under landdistriktsprogrammet (LDP): 
 

                                                           
1 Rådets Forordning (EF) nr. 73/2009, Kommissionens Forordning (EF) nr. 1122/2009, Kommissionens 

Forordning (EU) nr. 65/2011 og Rådets Forordning (EF) nr. 1698/2005. 
2 I henhold til Rådets Forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles 

landbrugspolitik, artikel 31 (1). 

http://naer-intranet/kontrolinstrukser.aspx?ID=22429
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/kontrol/kontrol-jordbrug/kontrolinstrukser/
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Foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af landbrugsarealer: 
 Tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (OM, Omlægningsstøtte) 
 Økologisk Arealtilskud 
 Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt (MB, Miljøbetinget støtte) 
 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 
 
Foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af skovbrugsarealer: 
 Tilskud til første skovrejsning på landbrugsarealer (NST) 
 Tilskud til miljøvenligt skovbrug (NST) 

 
Det er de samme KO-krav, der gælder for de direkte støtteordninger, som også gælder for ordningerne 
under landdistriktsprogrammet. 
 
Hvis landbrugeren kun modtager tilskud under landdistriktsordningerne, gælder reglerne om 
krydsoverensstemmelse for alle landbrugsaktiviteter på hele bedriften og alle landbrugsarealer samt ikke-
landbrugsarealer, der indgår i ansøgningen om udbetaling af tilskud. 
 
Herudover er der en række krav, der samtidig udgør en støttebetingelse for henholdsvis direkte støtte og 
landdistriktstilskud. 
 
For direkte støtte drejer det sig om følgende krav: 
1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.14 og 1.33. 
 
I kontrolrapporten for krav 1.33, 1.34, 1.36 og 1.37 skal du angive nogle særlige oplysninger, som skal 
bruges i forbindelse med kontrol af, om betingelserne for at modtage støtte er overholdt. Det fremgår 
under hvert enkelt krav hvilke oplysninger, du skal bruge. 
 
For landdistriktsordningerne drejer det sig om følgende krav: 
1.16, 1.17, 1.19, 1.22 – 1.26, 2.18, 2.34 og 1.33. I kontrolrapporten for krav 1.16, 1.23 – 1.26, 2.18 og 1.33 
skal du angive nogle særlige oplysninger. Det fremgår under hvert enkelt krav hvilke oplysninger, du skal 
bruge. 
 

Hvad er NaturErhvervstyrelsen ansvarlig for 

NaturErhvervstyrelsen har ansvaret for at organisere og udføre KO-kontrollen i Danmark. Vi er også 
ansvarlige for at beregne eventuelle sanktioner og nedsætte landbrugeres støtte eller tilskud. 
 
Vi er desuden ansvarlige for at udtage minimum 1 % af alle landbrugere, der søger direkte støtte og 
landdistriksstøtte, til KO-kontrol. Udtagningen sker på baggrund af tilfældig udtag og dels på baggrund af en 
risikoanalyse.  
 

Hvad er landbruger ansvarlig for 

For landbrugere, der kun modtager direkte landbrugsstøtte (DS), gælder kravene for: 
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 Alle landbrugsarealer   
 Alle landbrugsaktiviteter på hele bedriften 

 
For så vidt angår anlæg, bygninger og dyr, holdes støttemodtager også ansvarlig, hvis han har rådighed over 
dem på kontroltidspunktet. 
For landbrugere, der kun modtager landdistriktsstøtte (LDP), gælder kravene for: 

 Alle landbrugsarealer 
 Ikke-landbrugsarealer for hvilke, der er søgt landdistriktsstøtte 
 Alle landbrugsaktiviteter på hele bedriften 

 
Hvis landbrugeren modtager støtte under både de direkte støtteordninger og landdistriktsprogrammet, 
gælder kravene på samme måde. Dog gælder, at hvis overtrædelsen ikke er en landbrugsaktivitet og 
konstateres på et ikke-landbrugsareal, hvortil der søges landdistriktsstøtte, vil landbruger kun blive trukket i 
landdistriktsstøtten. 
 
Støttemodtageren har ansvar for enhver overtrædelse, der skyldes egne eller personales handlinger på 
virksomheden. Støttemodtager bliver også holdt ansvarlig, hvor overtrædelsen ikke skyldes egne 
handlinger, men hvor der er undladt at rette op på forholdet. Se yderligere i afsnit 7.1 
Som udgangspunkt er det den landbruger, der har ansøgt om og dermed modtager støtten for bedriften og 
tilhørende arealer, der er ansvarlig for eventuelle overtrædelser på selvsamme bedrift. 
 

Handlinger og undladelser 
Når en landbruger modtager støtte, både DS og LDP, er landbruger ansvarlig for enhver handling eller 
undladelse, der kan tilskrives ham/hende, og som har resulteret i en overtrædelse af et eller flere krav. 
Dette gælder for hele kalenderåret på landbrugers bedrift. Bedriften omfatter alle de produktionsenheder, 
som støttemodtager har rådighed over. Det kan fx være landbrugsarealer, bygninger, anlæg, dyr m.v. 
 
Landbrugeren er også ansvarlig, hvor overtrædelsen ikke kan tilskrives ham, men hvor han/hun har undladt 
at rette op på forholdet. 
 
Hvad angår anlæg, bygninger og dyr, er støttemodtager kun ansvarlig, hvis han/hun har rådighed over dem 
på kontroltidspunktet. 
 
I konkrete tilfælde kan vi vurdere, at landbrugers støtte ikke skal nedsættes. Det er i sjældne tilfælde, hvor 
overtrædelsen ikke kan tilskrives landbruger som uagtsom eller forsætlig. I disse tilfælde skal du beskrive og 
foretage en faglig vurdering af overtrædelsen, herunder om landbruger har anvendt en korrekt 
fremgangsmåde. Overtrædelsen skal stadig indberettes. Rette fagkontor vil herefter vurdere, hvorvidt der 
er tale om en overtrædelse, der ikke kan tilskrives landbruger og derfor ikke skal føre til en nedsættelse af 
støtten. 
 

Erhvervede og overdragede arealer 
Støttemodtager er ansvarlig for overtrædelser, vi konstaterer på landbrugsarealer og ikke-landbrugsarealer, 
som indgår i støttemodtagerens ansøgning og som støttemodtageren har erhvervet eller overdraget i løbet 
af støtteåret. Det gælder, selvom overtrædelsen kan tilskrives den person, som støttemodtager har 
erhvervet arealet fra eller overdraget det til. For uddybning se afsnit 6. 
 
Ved erhvervet forstås køb, forpagtning, leje eller lignende. Ved overdraget forstås salg, forpagtning, leje 
eller lignende. 
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Udvælgelse af kontroladresser 
I modsætning til tidligere år vil udtagningen til kontrolåret 2016 være præget af dels den nye 
landbrugsreform og dels centraliseringen af KO-kontrollen. Landbrugsreformen betyder, at KO-kontrollen 
skal omfatte ansøgere til de to EU-støtteprogrammer: Direkte støtte (DS3) og Landdistriktsprogrammet 
(LDP4). Endvidere giver EU-reglerne i den horisontale forordning5 en række betingelser for KO-kontrollen. I 
den danske KO-bekendtgørelse er det fastlagt, at NaturErhvervstyrelsen er ansvarlig for kontrollen af KO-
kravene.  
 
For alle kravene gennemføres udtagningen i 2016 blandt foreningsmængden af DS- og LDP-ansøgere, 
hvorved der kun vil være en kontrolpopulation6. Denne kontrolpopulation skal udgøre mindst 1 % af 
støttemodtagerne i foreningsmængden. Ca. ¼ udtages tilfældigt blandt alle ansøgere, mens ca. ¾ udtages 
efter en risikoanalyse, henholdsvis udtræksårsag 1 eller 2, jf. bilag 4. Udtagningen foretages forud for 
kontrolåret og kontrolpopulationen indlæses i KO-systemet og i VAKS Online. Efter ansøgningsfristens 
udløb i april i kontrolåret foretages en justering af kontrolpopulationen, herunder ekstraudtagning, så det 
sikres, at EU-kravet om mindst 1 % opfyldes. 
 

Kontroltyper 

På KO-området findes to former for kontrol, henholdsvis KO-kontrol og anden-kontrol. 
 

KO-kontrol 

En KO-kontrol defineres som en planlagt kontrol med krydsoverensstemmelse og nationale krav. Vi udfører 
kontrollerne hos landbrugere, der er udtaget til kontrol og derfor indgår i den ene procent af bekræftede 
støtteansøgere, vi skal kontrollere. 
 
På en KO-kontrol skal vi kontrollere alle krydsoverensstemmelseskrav, der indgår i kontrolforpligtelsen. 
 
Visse krav kontrolleres dog administrativt og ikke hos landbrugeren. Det vil fremgå af kravet, hvis det skal 
kontrolleres administrativt. 
 
 
For kontrollerne gælder, at: 
 

 Datoen for den administrative kontrol bruges som kontroldato 
 Resultater af fx prøver, der blev taget på kontrolbesøget, er en del af den oprindelige kontrol. 

Resultatet skal derfor indberettes med samme kontroldato som det oprindelige besøg. 
 

  

                                                           
3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for 
direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af 
Rådet forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/2009. 
4 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond og Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning 
(EF) nr. 1698/2005. 
5 EUROPA-PARLAMENTENTS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og 
overvågning af den fælles landbrugspolitik. 
6 I modsætning til 2013 og 2014, hvor der var tre kontrolpopulationer: DS, LDP og en selvstændig for krav 1.16 vedr. 2m bræmmer. 
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 Du skal være opmærksom på, at alle arealer og driftsbygninger, som landbruger har rådighed over på 
kontroltidspunktet, på bedriften, skal kontrolleres i forbindelse med en KO-kontrol. 

Anden-kontol (AKO) 
Der er tale om en anden-kontrol, hvis vi konstaterer overtrædelse af krav i forbindelse med fx: 

 Kontrolbesøg planlagt til andre formål 
 Anmeldelse 
 Opfølgning på om et påbud er blevet overholdt 
 Opfølgning på national kontrol 

 
Landbrugere udtages ikke til anden-kontrol. Men hvis du konstaterer en overtrædelse af krav på en anden 
kontrol, skal overtrædelsen indberettes. 
 
Ovenstående indebærer, at hvis du på fx en arealkontrol konstaterer, at landbruger ikke overholder krav 
1.33 på et areal, skal du indberette det som en overtrædelse som anden- kontrol. 

Nedsættelse af landbrugers støtte 

Hvordan beregner vi en nedsættelse 

Center for Kontrol beregner, hvor meget støtten skal nedsættes med, på baggrund af oplysninger om alvor, 
omfang og varighed og forsæt. Desuden indgår det i vores beregning, om der er tale om en gentagen 
overtrædelse målt for en tre årig periode. 
 
Vi har desuden mulighed for at ændre nedsættelsen som følge af fx en klage, eller hvis indberetningen ikke 
er i overensstemmelse med reglerne eller vejledningen for indberetning og bedømmelse. Det kan også 
være, at vi vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. 
 
Hvis landbruger har sendt høringssvar i forbindelse med høring, indgår dette sammen med 
kontrolrapporten, i vores sagsbehandling. 
 

Uagtsom overtrædelse 
En uagtsom handling eller undladelse handler om situationer, hvor landbrugeren ikke udviser tilstrækkelig 
agtpågivenhed og derfor ikke opfylder ét eller flere krav. Vi bedømmer en uagtsom overtrædelse mildere 
end en forsætlig overtrædelse eller en forsætlig undladelse. Som udgangspunktbetragter vi en 
overtrædelse af et krav som en uagtsom handling eller undladelse. 
 
Hvis landbruger på grund af en uagtsom handling eller undladelse ikke har overholdt et krav, vil Center for 
Kontrol som udgangspunkt nedsætte støtten med 3 %. Dette kan blive ændret til 1 % eller 5 %, afhængig af 
hvor alvorlige, omfangsrige og varige, handlingerne er. 
 
 
Overtrædelsen tildeles karaktererne 1 – 4, for både alvor, omfang og varighed. Den samlede vurdering af 
kravet sker ved, at karaktererne for alvor, omfang og varighed lægges sammen. Karaktererne 1-4 gives i 
følgende situationer: 

1. Overtrædelsen har meget lille betydning i forhold til kravets formål (kun relevant for visse krav) 
2. Overtrædelsen har mindre betydning i forhold til kravets formål 
3. Overtrædelsen har en væsentlig betydning i forhold til kravets formål 
4. Overtrædelsen har meget stor betydning i forhold til kravets formål 

 
Herunder kan du se, hvor stor nedsættelsesprocenten bliver på baggrund af de tildelte karakterer: 
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 Samlet karakter 3 - 5 = 0 % nedsættelse af støtten 
 Samlet karakter 6 - 7 = 1 % nedsættelse af støtten 
 Samlet karakter 8 -10 = 3 % nedsættelse af støtten 
 Samlet karakter 11-12 = 5 % nedsættelse af støtten 

Uagtsom gentagen overtrædelse 

 NaturErhvervstyrelsen  betragter det som en gentagen overtrædelse, hvis en landbruger flere gange inden 
for en sammenhængende periode på tre kalenderår undlader at overholde det samme krav. Det 
forudsættes, at landbrugeren er underrettet skriftligt, det vil sige via kontrolrapport eller 
kvitteringsskrivelse, om en tidligere overtrædelse og har haft mulighed for at bringe denne til ophør. 
 
Hvis du foretager flere uafhængige kontrolbesøg inden for samme år, betragter Center for Kontrol også en 
overtrædelse af samme krav som en gentagelse. Dette gælder også i tilfælde, hvor landbrugeren har 
gentaget handlingen eller undladelsen eller har undladt at rette op på overtrædelsen, konstateret på det 
første besøg. Det gælder derimod ikke, hvis der er tale om en overtrædelse, som ikke kan rettes op, eller 
hvor genopretning sker ved ikke at gøre noget. 
 
I tilfælde af gentagen overtrædelse, beregner Center for Kontrol nedsættelsesprocenten første gang som 
nedsættelsesprocenten for den foreliggende overtrædelse ganget med 3. Hvis nedsættelsen for den 
foreliggende overtrædelse beregnes til 3 %, vil nedsættelsen ved første gentagne overtrædelse være 3 x 3 
% = 9 %. 
 
Ved efterfølgende gentagen overtrædelse inden for tre kalenderår beregner vi nedsættelsesprocenten som 
den foregående nedsættelsesprocent ganget med 3. Hvis nedsættelsen forrige gang var beregnet til 3 x 3 % 
= 9 % på grund af gentagen overtrædelse, vil nedsættelsen ved efterfølgende gentagen overtrædelse være 
3 x 9 % = 27 %, som dog nedsættes til 15 % ved uagtsomhed. Overtrædes kravet for tredje gang, er der tale 
om en forsætlig overtrædelse, og nedsættelsesprocenten beregnes som 27 % x 3, hvilket vil resultere i en 
nedsættelse af landbrugsstøtten på 81 %. Hvis første uagtsomme gentagne overtrædelse beregnes til en 
nedsættelse på 15 %, vil overtrædelsen allerede ved anden gentagne overtrædelse blive betragtet som 
forsætlig. 
 
Når nedsættelsesprocenten bliver 15 %, underretter Center for Kontrol landbrugeren om, at yderligere 
overtrædelse af samme krav vil blive betragtet som en forsætlig handling. 
 
 
 
 
 
 

Procentuelt 
udgangspunkt 
ved  
1. Gentagelse og 
resulterende 
nedsættelse 

2.  
Gentagelse 

3.  
Gentagelse 

4.  
Gentagelse 

5.  
Gentagelse 

6.  
Gentagelse 

7.  
Gentagelse 

1 % 
1 x 3 = 3 % 

3 x 3 = 9 % 9 x 3 = 27 
%, der 
nedsættes 
til 15 % 

27 x 3 = 81 
% 
(at betragte 
som 
forsætlig)  

81 x 3 = 100 
% 

100 % Udelukkelse 

3 % 9 x 3 = 27 %, 27 x 3 = 81 81 x 3 = 100 % Udelukkelse  
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Forsætlig overtrædelse: 
 
I forbindelse med KO kontrollen gælder som udgangspunkt det almindelige forsætbegreb. Herudover har 
der ved Naturerhvervsstyrelsens afgørelse af, hvornår en overtrædelse er forsætlig, dannet sig en praksis, 
hvorefter en overtrædelse som udgangspunkt alene kan anses som forsætlig, når der foreligger en 
forudgående skriftlig indskærpelse af reglerne inden for en periode på 3 kalenderår forud for 
kontrolbesøget, eller kontrolmyndigheden kan dokumentere, at reglerne på anden måde er skriftligt 
tydeliggjort over for landbruger. Derudover skal der foreligge en meget klar objektiv overtrædelse af 
reglerne, dvs. overtrædelse af væsentlig betydning i forhold til formålet med kravet, hvilket efter praksis er 
en overtrædelse, hvis samlede karakter er mindst 8. 
 
Det er op til kontrolløren at tage stilling til, hvilken hensigt landbruger har haft i forbindelse med en 
overtrædelse. Hvis I vurderer, at landbruger på overtrædelsestidspunktet har handlet eller undladt at 
handle, selv om vedkommende godt ved, eller anser det som overvejende sandsynligt, at det vil medføre 
en overtrædelse af ét eller flere KO-krav, så bør I indberette overtrædelsen som forsætlig. Samtidig skal der 
også være tale om en overtrædelse af en vis alvor. Dvs. der er en reel risiko for, at formålet med kravet er 
væsentligt tilsidesat. 
 
Det er jeres vurdering på baggrund af det samlede indtryk af landbrugers bedrift, der har indflydelse på, om 
overtrædelsen skal indberettes med forsæt. Giver landbruger direkte udtryk for, at han godt kender 
reglerne og kravene, men ikke har tænkt sig at overholde dem, er dette et stærkt argument i forhold til 
forsæt. 
 
Er man i tvivl, kan man ringe til Jordbrugskontrol eller indberette med forsæt. Da tages der særskilt stilling 
til om det er forsæt og om det kan dokumenteres. Det er ikke alle sager, der indberettes med forsæt, der 
afgøres som forsætlige, men det er vigtigt, at kontrolløren har taget stilling til det på selve kontrollen. 
Indberettes der ikke med forsæt, vil sagen ikke blive behandlet som en sådan sag – det er således vigtigt at 
indberette med forsæt, hvis man mener dette er relevant, så der kan blive taget særskilt stilling til dette. 
 

 

Du kan i tabellen nedenfor se en oversigt over beregningerne ved gentagne uagtsomme overtrædelser. 
 

1. forsætlige 
overtrædelse  

1. gentagelse  2. gentagelse  3. gentagelse  4. gentagelse  

+20 % 20 x 3 = 60 % 60 x 3 = 100 % 100 %  Udelukkelse  

 
 

 

3 x 3 = 9 % der 
nedsættes til 
15 %  

%  
(at betragte 
som 
forsætlig) 

100 % 

5 % 
5 x 3 = 15 % 

15 x 3 = 45 % 
(at betragte 
som 
forsætlig) 

45 x 3 = 
100 % 

100 % Udelukkelse   
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Overtrædelse af flere krav inden for samme område 

Har landbruger overtrådt flere krav inden for samme område, vurderer Center for Kontrol som én 
overtrædelse inden for området forudsat, at ingen af overtrædelserne er gentagne overtrædelser. 
Områdets nedsættelsesprocent vil da svare til den nedsættelsesprocent, som isoleret set er den højeste for 
hvert af de enkelte krav inden for området. 
 
Du kan her se et eksempel: 

 Uagtsom overtrædelse af krav 1.1 medfører isoleret set en nedsættelse på 3 %. 
 Uagtsom overtrædelse af krav 1.9 medfører isoleret set en nedsættelse på 1 %. 

 
Da begge overtrædelser er inden for samme område (miljø, klimaforandring og god landbrugs- og 
miljømæssig stand for jord (GLM)), skal overtrædelserne betragtes som én overtrædelse. Støtten skal 
herefter nedsættes med 3 %. 
 
Når er krav er overtrådt gentagne gange 
Hvis et krav er overtrådt flere gange inden for en sammenhængende periode på tre kalenderår, bliver det 
betragtet som en gentagen overtrædelse. Landbrugeren skal dog have været underrettet om en tidligere 
overtrædelse og have haft mulighed for at rette op, før vi betragter en overtrædelse som en gentagelse.  
 
Ved første gentagelse: Den tidligere anvendte nedsættelsesprocent ganges med 3. Hvis ansøger tidligere 
har fået en nedsættelsesprocent på 3, vil den gentagelse beregnes således: 3x3 % = 9 %.  
 
Ved 2. og 3. gentagelse kan nedsættelsesprocenten maksimalt være 15 %. Ved 4. gentagelse vil 
overtrædelsen blive vurderet som forsætlig.  
 
  

Mindre betydelig overtrædelse/ samme som en advarsel 

En mindre betydelig overtrædelse er en overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav, der på grund af 
vurderingen af alvor, omfang og varighed kan betragtes som værende mindre betydelig, og dersom 
bedømmes med en samlet karakter på højst 5. 
 
Vi tager ikke på opfølgende kontrolbesøg i forbindelse med mindre betydelige overtrædelser, men vi giver 
landbruger en advarsel, som er gyldig i tre kalenderår, inklusive året hvor vi konstaterede overtrædelsen. 
Hvis vi inden for de tre kalenderår kommer på besøg hos landbruger igen og konstaterer, at landbruger ikke 
har afhjulpet overtrædelsen, vil landbrugers støtte blive nedsat med 1 %. Nedsættelsen vil udgøre 1 % af 
den støtte, landbruger fik i året, hvor landbruger fik advarslen. 
 
Du skal være opmærksom på, at overtrædelser, der udgør en direkte risiko for den offentlige sundhed eller 
for dyrs sundhed, ikke kan vurderes som mindre betydelige overtrædelser. 
 
Du skal også være opmærksom på, at visse mindre betydelige overtrædelser ikke er mulige at afhjælpe. Det 
vil typisk være overtrædelser, som allerede er foretaget og afsluttet og derfor ikke kan afhjælpes. Sådanne 
mindre betydelige overtrædelser vil ikke medføre nedsættelse af landbrugers støtte. 
 
For mindre betydelige overtrædelser gælder, at: 

a. Du skal altid indberette mindre betydelige overtrædelser i KO-web, så det kommer til at fremgå af 
kontrolrapporten. 

b. Du skal under kontrolbesøget oplyse landbruger om muligheden for at rette op på overtrædelsen. 
Landbrugers afhjælpning må dog ikke forlænge kontrolbesøgets varighed. Den mindre betydelige 
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overtrædelse skal stadig fremgå af KO-kontrolrapporten som overtrædelse, og du skal samtidig 
indberette overtrædelsen i KO-Web som afhjulpet, hvis det var muligt for landbrugeren af afhjælpe 
overtrædelsen. 
Hvis landbruger ikke kan afhjælpe den mindre betydelige overtrædelse under kontrolbesøget, skal 
den indberettes i KO-Web, og det skal fremgå af KO-kontrolrapporten som efterfølgende sendes i 
høring. 

c. For de krav, hvor bedømmelsen er bagudrettet, er det ikke muligt at rette op på en mindre 
betydelig overtrædelse. Disse overtrædelser skal også fremgå af KO-kontrolrapporten, men da de 
ikke kan afhjælpes, skal der ikke gennemføres opfølgning. 
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5. KONTROLLENS FORBEREDELSE 
Det kan være en god hjælp ved gennemførelsen af kontrollen, at du foretager en grundig forberedelse af 
kontrollen på den bedrift, der er udtaget. 
 
Du skal derfor hente kontrolgrundlag med både klient-, areal-, husdyr- og gødningsregnskabsoplysninger på 
5050_16. 
 
Alle bedrifter udtages på baggrund af CVR-numre eller CPR-numre. Der anvendes ikke P-numre i  
KO kontrol, heller ikke ved AKO-sager. 

Kontrolgrundlaget indeholder følgende oplysninger: 

 Udtræksårsag 
 Oplysninger om bedriftstype 
 Oplysninger om hvilke adresser der indgår i bedriftens ansøgning 
 Hvilken kommune /-er der kan være involveret for hver adresse 
 Virksomhedsregister 
 Hvilke ejendomme bedriften har husdyrbesætninger på 
 Typen og antallet af dyr 
 Kendskab til bedriftens gødningsregistrering 
 Om virksomheden har udarbejdet (indsendt) gødningsregnskab for den senest afsluttede 

planperiode (Hvis virksomheden er med i Register for gødningsregnskab) 
 Typer af støtte som ansøger søger, hhv. direkte støtte eller LDP 
 Antal ha – både hvortil der er søgt støtte og som er anmeldt som naturarealer, gårdspladser o.l. 
 En markplan der indikator arealer, afgrøder og herved en mulig pesticidanvendelse. 

 
Kontrolgrundlaget skal trækkes fra KSK 5050_16 hvor også HEMA data kan indlæses. Fra kontrolsæsonens 
start vil data i kontrolgrundlaget være baseret på 2015 indberetningen, og kontrollen skal, i givet fald, 
udføres på dette grundlag. Efter ansøgningsfristen (ca. 1. juni), vil data i kontrolgrundlaget blive 2016 data, 
som derved vil danne grundlag for KO kontrollen resten af kontrolsæsonen. 

Forberedelse af kontrollen - Miljø 

Ved starten på den uvarslede kontrol skal landbruger gøres opmærksom på, hvilke kontroller, der vil blive 
udført. Derfor er det vigtigt, at du er forberedt, inden du påbegynder den uvarslede kontrol. En del af 
forberedelsen er derfor, at kontrollere hvilke typer af arealer landmanden har og om han har specielle 
forhold på bedriften. 
 
Følg instruktionen til KontrolGiS/IMK, for at få de relevante kortlag vist. Hvis de nævnte kortlag ikke er 
tilgængelige i KontrolGiS/IMK, kan du finde dem via Miljøportalen (Arealinfo.dk). 
 
Det kan ligeledes være hensigtsmæssigt, at anvende Kortmateriale i forbindelse med forberedelsen. De kan 
anvendes til at: 

 Screene arealerne på bedriften 
 Identificere bygningerne, 
 Se forandringer og ”mistænkelige” ting  (anvende kort fra tidligere år), 

 
Forberedelsen af kontrollen kan medvirke til, et bedre overblik over kontrollen, samt muligheden for, at 
minimere antallet af krav der skal gennemgås ved den fysiske kontrol på bedriften. 
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I nedenstående tabel ses et overblik hvad du kan gennemgå i KontrolGIS/IMK i forbindelse med 
forberedelsen af kontrollen. Efterfølgende uddybes emnerne. 
 
 Billedmateriale Temalag Mere end et 

temalag 
2-meter bræmmer  X  

Markstakke X   

Natura 2000 krav X X X 

GLM landskabselementer X X  

Jorderosion X X  

Screening af arealer X   

Hække X   

Bygninger (stalde, gyllebeholder, kote mv.) X X X 

 
2-meter bræmmer (krav 1.16) 
I forbindelse med forberedelsen af kontrollen kan du med fordel kontrollere om bedriften indeholder 2-
meter bræmmer. Dette gør du ved at gå i temaknappen i KontrolGIS/IMK og vælge: 

 Bræmmer2m 
 
Markstakke (krav 1.35) 
Du kan anvende kortmaterialet i KontrolGIS/IMK til at kontrollere, om der findes markstakke på arealerne 
på bedrifterne. 
 
Natura 2000 (Krav 1.23, 1.24, 1.25, 1.2 og, 1.29) 
I forbindelse med kontrollen af kravene under kontrolordningen Natura 2000 (5050_16), er det vigtigt at 
du, inden du gennemfører kontrolbesøget, har undersøgt om landbruger har arealer inden for særlige 
områder. 
 
I forhold til kravene under kontrolordningen Natura 2000, skal du være opmærksom på, at alle kun skal 
kontrolleres hvis 2 betingelser er opfyldt. Det drejer sig om kravene 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 og 1.29. Kravene 
er kun relevante, hvis arealet ligger i et Natura 2000- område og er omfattet af: 

 særlige naturtyper (krav 1.23) 
 klitfredning (krav 1.24) 
 strandbeskyttelseszonen (krav 1.25) 
 tøndermarsken (krav 1.26) 
 fredskovspligt (krav 1.29) 

 
GLM-Landskabselementer (krav 1.36) og Jorderosion (krav 1.37) 
Ligesom med kontrollen af arealer i Natura 2000, skal du inden du kører på kontrolbesøg kontrollere, om 
der findes GLM-landskabselementer eller et areal hvor der kan være risiko for jorderosion. Dette gøres 
ligeledes gennem anvendelse af kortlag i KontrolGIS/IMK. Kort lagene hedder: 
 

 GLM Landskabselementer 
 Jorderosion 

 
Følg instruksen til KontrolGIS/IMK, for at få de relevante kortlag vist. 
 
 Hvis et GLM-landskabselement eller jorderosionsområde ikke er vist på kortlaget, skal det ikke overholde 
kravet. 
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Hvis du konstaterer landskabselementer på bedriften, der ikke er angivet i kortlaget, og det vurderes at de 
opfylder betingelserne som GLM landskabselement, kan du orientere landbruger om, at han kan lave et 
blokændringsforslag og søge på arealet året efter. 
 
Desuden orienteres Jordbrugskontrol om dets forhold, placering og udseende. Herefter vil det blive 
vurderet, om det kan blive omfattet af kravet det efterfølgende år, og dermed også blive GB-
støtteberettiget. 
 

Forberedelse af kontrollen – Dyr 

Ved starten på den uvarslede kontrol skal landbruger gøres opmærksom på, hvilke kontroller, der vil blive 
udført. En del af forberedelsen er derfor, at kontrollere hvilke typer af arealer landmanden har og om han 
har specielle forhold på bedriften. 
 
I forbindelse med forberedelsen af kontrollen for de kontrollører der kører dyre-delen af kontrollen, er der i 
kontrolgrundlaget nævnt hvilke oplysninger der er registreret i CHR. 
 
Besøget forberedes med opslag i relevante databaser. Der foretages opslag i følgende: 
 

 CHR-registret for information om antal dyr, dyrearter, flytninger samt eventuelle 
leveringserklæringer tilknyttet besætningen. 

 Vetstat for information om besætningens medicinforbrug. 
 Oracle for information om tidligere besøg og/eller sanktioner fra besøg. 
 SPF SUS for information om besætningens sundhedsstatus (særligt for svin). 

 
Enkelte besætninger kan være ophørt eller have fået en ny ejer siden udpegningen. Div. telefonnumre 
medtages. Der kan ofte være en del mobiltelefonnumre tilknyttet en besætning. 
 
I forbindelse med karaktergivning på velfærds-kravene, er det essentielt at du tager stilling til efterfølgende 
begreber. 
 
I vurderingen af alvoren for overtrædelser af dyrevelfærdskravene sondres der imellem ”væsentlig 
ulempe”, ”uforsvarlig behandling”, ”groft uforsvarlig behandling” eller ”mishandling”. Ved sondringen 
mellem ovenstående fire grupper kan følgende vurderinger som hovedregel lægges til grund: 
 
Væsentlig ulempe er forhold, der ikke kan betegnes som uforsvarlige, men som er til ulempe for dyrenes 
velfærd. F.eks. stilles der i loven krav om, at udstyr til fodring og vanding skal være udført og anbragt på en 
sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af foder og vand. I situationer, hvor denne 
bestemmelse ikke er opfyldt, f.eks. fordi fodertruget er anbragt sådan, at der kan ske forurening med jord 
eller gødning, vil der normalt være tale om, at forholdet vurderes som væsentlig ulempe. 
 
Uforsvarlig behandling af dyr er forhold, hvor der normalt ikke er baggrund for at anmelde forholdet til 
politiet, hvis det rettes straks. 
 
Grovere uforsvarlig behandling af dyr og visse typer af uforsvarlig behandling af dyr skal anmeldes til 
politiet. Et eksempel kan være et dyr med en smertefuld kronisk lidelse, der ikke er i sygesti, behandlet, 
tilset af en dyrlæge eller aflivet i tide. 
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Mishandling er endnu alvorligere end grovere uforsvarlig behandling og skal altid anmeldes til politiet. Det 
kan f.eks. være tilfælde af vanrøgt, hvor dyr er døde eller stærkt påvirkede af sult og tørst pga. manglende 
pasning. 
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6. KONTROLLENS GENNEMFØRSEL 
Kontrollens gennemførsel, generelt 

Ved ankomst til bedriften kontaktes landbruger eller en anden driftsansvarlig og kontrolløren legitimere sig 
og herved sikre, at man er indstillet på at gennemføre kontrollen. Når landbrugeren eller dennes 
repræsentant medvirker til kontrollen, udleveres det særskilte retssikkerhedsbrev og de informeres om 
retssikkerhedsreglerne. 
 
Du bør informere om kravene i KO-kontrollen, samt den nationale kontrol og få afklaret med landbruger 
om der er andre ejendomme eller arealer end dem, der fremgår af kontrolgrundlaget, som han har 
rådighed over. Hvis den udtagne virksomhed omfatter ejendomme på flere adresser og landbruger har 
rådighed over driftsbygningerne, er de alle omfattet af kontrollen. 
 
Som udgangspunkt forventes det, at kontrolbesøget kan afsluttes samme dag, men det kan blive 
nødvendigt at komme igen dagen efter. Startdato for kontrollen er derfor den dag kontrollen på stedet 
(fysisk gennemførelsen af kontrollen) påbegyndes på bedriften og slutdato for kontrollen er den dag hvor 
kontrollen på stedet (fysisk gennemførelsen af kontrollen) afsluttes. 
 
 
 Startdato for kontrollen er den dag hvor kontrollen på stedet påbegynd 
 Slutdato for kontrollen er den dag hvor kontrollen på stedet afsluttes. 
 
 
F.eks. er eftersendelse af materiale ikke en del af kontrollen på stedet. 
 
Landbrugeren har, efter landbrugsstøtteloven § 3, pligt til at medvirke til, at kontrollen kan gennemføres, 
herunder med adgang til dokumenter, oplysninger – også i elektronisk form, og inspektion. Det påhviler 
landbrugeren at yde den nødvendige bistand ved kontrolbesøget, så kontrollen kan gennemføres, herunder 
at vise dig beliggenheden af alle bedriftens landbrugs-, skovbrugs- og naturarealer. Hvis landbrugeren ikke 
selv kan være til stede under kontrollen, har landbrugeren pligt til at finde en stedfortræder. 

Varsling af kontrol 
NaturErhvervstyrelsens KO-kontrol foretages uvarslet, da kontrollen på f.eks. pesticidområdet ville være 
forspildt, hvis landbrugeren på forhånd vidste, at han fik kontrol. Der henvises til Den generelle 
Kontrolinstruks kapitel 3 vedr. retssikkerhedsloven og uanmeldte besøg. 
 
KO-kravene gælder for hele den udtagne virksomhed (CVR-/CPR-nr.). Hvis virksomheden har flere 
ejendomme eller der drives landbrugsaktivitet på flere adresser under det udtagne CVR-nr., er de alle 
omfattet af kontrollen og skal besøges. Dette gælder også lejede staldbygninger og andre bygninger, som 
virksomheden har rådighed over. 
 
Efter 1 forgæves besøg kan du kontakte ansøgeren telefonisk. Kontrollen skal i sådanne tilfælde være 
påbegyndt senest inden for 48 timer (i normal arbejdstid7) regnet fra din første kontakt til ansøgeren. 
 
For at undgå, at 48-timers fristen overskrides, skal du undlade at indtale besked om forestående 
kontrolbesøg på en telefonsvarer, og du må ikke smide sedler om kontrolbesøg og foldere ind ad 
brevsprækken, hvis ansøgeren ikke er hjemme ved et uvarslet besøg. 

                                                           
7 Normal arbejdstid: tidsrummet mandag-fredag kl. 8-17.  
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Hvis det efter forgæves besøg ikke er muligt at komme i kontakt med en ansøger, sender du et anbefalet 
varslingsbrev til ansøger. Kontroltidspunktet bliver herved annonceret inden for 48 timer i normal 
arbejdstid. I brevet bliver ansøger anmodet om at bekræfte sin deltagelse på det givne tidspunkt. 
 
Skabelon til varslingsbrevet finder du i Captia under ’Opret Word dok’ i Fanen ’Jordbrugskontrol’. 
Varslingsbrevet hedder: ”5050_16 KO Varslingsbrev”. 

Nægtet kontrol 

Hvis en ansøger nægter kontrol, skal du gøre opmærksom på konsekvensen af dette. Du skal oplyse: 
 

 Hvilken kontrol, ansøgeren er udtaget til 
 At ansøgeren, efter EU-reglerne, har pligt til at lade sig kontrollere, 
 Hvis ansøger ikke selv kan være til stede, har ansøgeren pligt til at finde en stedfortræder 
 At konsekvenserne af at nægte kontrol er, at støtteansøgningen vil blive afvist. 

 
Nægtet kontrol kan være: 

 Hvis kontrolløren har varslet kontrollen over for landbruger inden for 48 timer, i normal arbejdstid 
og kontrollen nægtes, eller 

 Hvis det, ved uanmeldt kontrol på stedet, nægtes kontrolløren at påbegynde kontrollen. 
 
Nægter landbruger stadig kontrollørens adgang, trods retssikkerhedsbrevet, skal kontrolløren kontakte 
afdelingslederen og her aftale videre forløb. 
Senere kan Jordbrugskontrol kontaktes og vil herefter informere om, hvorvidt kontrollen kan fortsættes. 
Hvis ansøgeren fastholder, at der ikke må gennemføres kontrol, sendes sagen i høring på det grundlag 
”nægtet kontrol”. 
tlf. 33 95 80 00. 
 

Ikke søgt 

Det kan ikke udelukkes, at en landbruger på stedet vil oplyse, at han ikke har søgt nogen former for støtte 
fra NaturErhvervstyrelsen i år. Dette kan være rigtigt, da det på udtrækningstidspunktet ikke kan fastslås, 
om der er søgt landbrugsstøtte i år. Kontrollen skal gennemføres som vanlig. 
 
NaturErhvervstyrelsen ordinære pesticidkontrol indgår i KO kontrollen, det betyder, at der fortsat skal 
foretages en almindelig pesticidkontrol.  Center for Kontrol – Koordinering kontaktes, hvis virksomheden 
ikke har søgt. 
 

Ophørt og ikke søgt 

Hvis landbrugeren ikke har søgt i det indeværende kontrolår og er ophørt med al landbrugsaktivitet, 
gennemføres kontrollen ikke og Center for Kontrol, Team KO kontaktes. 

Ansvar for erhvervede og overdragede arealer 

Landbruger der modtager støtte, er ansvarlig for overtrædelser, der konstateres på hans bedrift. Dette 
indebærer både hans landbrugsarealer og hans ikke-landbrugsarealer, som indgår i hans støtteansøgning. 
Foranstående gælder også selvom han har modtaget (erhvervet) eller videregivet (overdraget) arealer i 
løbet af støtteåret. Landbruger er også ansvarlig for overtrædelser, som er begået af en anden person, som 
landbruger har erhvervet arealet fra eller overdraget arealet til. 
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Når landbruger overdrager et areal 
Hvis en overtrædelse finder sted før landbruger A (støttemodtager) ovedrager arealet til landbruger B 
(erhverver), vil landbruger A være ansvarlig for overtrædelsen uanset om kontrollen finder sted før eller 
efter overdragelsen. 
 
Hvis en overtrædelse finder sted efter landbruger A (støttemodtager) overdrager arealet til landbruger B 
(erhverver), vil støttemodtager som udgangspunkt være ansvarlig for overtrædelsen. 
 
Dog er landbruger A ikke ansvarlig for overtrædelsen, hvis landbruger B: 

1. Kan tilskrives overtrædelsen OG 
2. Samtidig søger støtte til et eller flere andre arealer i samme år. 

I disse tilfælde vil landbruger B være ansvarlig for overtrædelsen 
 
Når landbruger erhverver et areal 
Hvis en overtrædelse finder sted efter landruger A (støttemodtager) modtager (erhverver) arealet, vil 
landbruger A være ansvarlig for overtrædelsen. 
 
Hvis en overtrædelse finder sted før landbruger A (støttemodtager) modtager arealet, vil landbruger A som 
udgangspunkt være ansvarlig for overtrædelsen, uanset om kontrollen finder sted før eller efter 
overdragelsen. 
 
Dog er landbruger A ikke ansvarlig for overtrædelsen, men derimod Landbruger C (overdrager), hvis 
landbruger C 

1. Kan tilskrives overtrædelsen OG 
2. Samtidig søger støtte til et eller flere andre arealer i samme år 

 
 
 Som udgangspunkt er det altid den landbruger, der har søgt støtte til arealet der er ansvarlig for eventuelle 
overtrædelser der er konstateret på samme areal. Dette gælder, medmindre det kan påvises, at andre har 
begået overtrædelsen og samtidig søger støtte til andre arealer. 
 
 

Ændring af virksomhedsform (CVR-nr.) 

Hvis den udtagne virksomhed inden ansøgningen fx er: 
1. Gået over til fx I/S-formen og i år har ansøgt på et andet CVR-nr., eller  
2. Er indtrådt i et I/S med et andet CVR-nr. og I/S’et har søgt EB-støtten for i år, kontaktes Center for 

Kontrol - Koordinering. 
 
  Eks.: Hansen er udtaget til kontrol. Pga. generationsskifte indgik han den 1/1 i år et I/S med sin søn, og 
I/S’et med det nye CVR-nr. har søgt om landbrugsstøtten i år. Landbrugsbedriften er i øvrigt uændret med 
samme arealer, dyr etc. Her kontrolleres det nye CVR-nr. Center for Kontrol - Koordinering kontaktes. 
 
  Eks.: Jensen er udtaget til kontrol. Han indgik i I/S med sin nabo 1/1 i år om alt markbrug. Det nye I/S 
ansøger på I/S’ets CVR-nr., inkl. støtten til Jensens arealer. Men på sit eget CVR-nr opfeder Jensen stadig 
tyre og søger om handyrpræmie i år. Her kontrolleres Jensen (det udtagne CVR-nr.) for KO-kontrol. 
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  Eks.: Petersen er udtaget til kontrol. Han indgik i et I/S med sin nabo om al landbrugsdrift den 1/1. Det nye 
I/S har søgt støtte i år. Petersen har ikke længere landbrugsaktivitet i det gamle CVR-nr. Center for Kontrol 
– Team KO kontaktes. 
 
 

Flere virksomheder på samme adresse 

Hvis der er flere støtteansøgere eller virksomheder (CVR-nr./ ansøgere på CPR-nr.) på samme adresse, 
omfatter kontrollen den støtteansøger, der er udtaget til kontrol. Dvs. alle de produktionsenheder, som 
landbrugeren driver under samme juridiske enhed (CVR- eller CPR-nr.). 
 
Hvis der i løbet af kontrollen konstateres overtrædelse af konkrete KO-krav ved en anden støtteansøger 
eller virksomhed på samme adresse, som den der er udtaget til KO-kontrol, skal denne virksomhed på 
stedet udtages til en ordinær kontrol (fx pesticidkontrol). Det vil så være en ny kontrol, da det er en anden 
virksomhed. Der skal udleveres nyt retssikkerhedsbrev etc. Evt. overtrædelser af KO-krav hos den nye 
virksomhed skal indberettes til NaturErhvervstyrelsen som en overtrædelse konstateret ved ”anden 
kontrol”. 
 
I alle spørgsmål om håndtering af adresser kan du kontakte Center for Kontrol – Team KO. 
 

Kontrol på stedet 
Kontrollen gennemføres ved brug af VAKS Online 5050_16 og flere forskellige KSK’er, som både er koblet 
op på centralstøvsugeren og anvendes til nationale overtrædelser. Centralstøvsugeren anvendes online ved 
brug af VAKS online. Dette indebærer, at det ikke er muligt at anvende centralstøvsugeren, i sin fulde 
omfang, i marken. 
 
For kontrolordningerne Pesticid (4071PM_16), Efterafgrøder (4291EF_16) mærkning (5001_16) og er det 
stadigt muligt at anvende KSK’erne offline. Disse KSK’er kan anvendes i forbindelse med gennemførelsen af 
kontrolbesøget på bedriften. Dette indebærer, at det er muligt at udfylde og printe nationale breve på 
kontrolstedet. Det er ikke muligt at udarbejde KO-kontrolrapport eller høringsbrev offline. 
 
Gennemførelsen af KO kontrollerne tæller som både en KO-kontrol og en national kontrol for 
fagområderne pesticid, Hygiejne og Foder og Mærkning og Registrering, hvis de nationale ordninger er 
udtaget til kontrol med overlap til KO populationen. Dette indebærer, at du skal kvittere for begge typer af 
kontrol for alle de kontrollerede bedrifter. Kvitteringen for gennemførelsen af kontrollen på stedet skal 
altid ske ved, at du sender minimum: 
 

 KO kontrolrapport og eventuelt et KO-høringsbrev (samt eventuelt tilhørende dokumentation for 
overtrædelsen). 

 OK- eller høringsbrev for pesticid, Hygiejne og Foder, samt Mærkning og Registreringsområdet 
(samt eventuelt tilhørende dokumentation for den nationale overtrædelse). 

 
For yderligere information om anvendelse og udfyldelse af VAKS Online se IT-vejledningen. For beskrivelse 
af de enkelte kontrol KSK’er kan du anvende de tilhørende DCK vejledninger. 
 
Virksomheder udtaget til NaturErhvervstyrelsens KO-kontrol indlæses på 5050_16 KSK og 5050_16 ISK. De 
enkelte kontrolordninger bliver oprettet af Centralstøvsugeren. For en oversigt over de enkelte 
kontrolordninger, der er relevante i forbindelse med Fælles KO kontrollen se skema i bilag 3 
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Ud over oplysningerne i kontrolgrundlaget, skal du tilføje øvrige ejendomme med bygninger, som 
landbruger råder over (fx lejede stalde), ejendom/ bemærkningsfeltet i KSK’et. Du skal ligeledes markere 
for hver af de adresser, hvor kontrollen er foregået. 
 
Du skal sende høringsbreve (KO, såvel som nationale) med KO-kontrolrapport, kortmateriale og evt. fotos 
senest 5 arbejdsdage efter kontrollens gennemførelse til landbruger. Det kan være en fordel at gennemgå 
dit kontrolresultat med ansøger, inden sagen sendes i høring, så eventuelle uenigheder kan afklares inden. 
 
Hvis du har konstateret en overtrædelse, skal du oplyse landbrugeren om, at der gennemføres høring af 
alle oplysninger, der er fremkommet ved kontrollen, inkl. landbrugerens evt. høringssvar, vil blive 
indberettet til Center for Kontrol og vil indgå ved afgørelsen af sagen. Afgørelsen om, hvorvidt der skal ske 
en nedsættelse af støtten, træffes af Jordbrugs kontrol, Team KO.  
 
På instrukssiden på intranettet findes en liste over samtlige KO-krav på delkravniveau, som kan anvendes til 
udfyldelse på stedet.  
 

Høringsager og foto: 

 
På høringssager skal der altid tages foto af overtrædelsen, hvis det er muligt. Sammen med foto skal der 
være en fyldestgørende beskrivelse af situationen. Beskrivelsen skal bestå af en forklaring om: 

 Overtrædelsen, 
 Placeringen, målestoksforhold (fra kortmatrialet) 

 
    Billeder skal altid tages ved alle overtrædelser, KO som nationale. 
 
 

Rekvireret kontrol / Anden kontrol 

Hvis du, på et KO kontrolbesøg, f.eks. bemærker arealer der ikke lever op til GB-reglerne skal du udtage 
arealet til en rekvireret kontrol. Dette gøres ved at kontakte NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud, 
Produktion, Jesper Wiinberg Høvring på mail. I mailen skal du beskrive hvilken mark det drejer sig om 
(marknr. og markbloknr.) samt en begrundelse for, hvorfor marken skal udtages til rekvireret kontrol. 
 
Tilsvarende kan du finde behov for at lave en anden kontrol (AKO), som beskrevet i afsnit 4.1. Det kan f.eks. 
opstå i de situationer, hvor du konstaterer, at naboen, til den landmand du er ude og kontrollere, ikke 
overholder et GLM-krav. 
 
Hvis du gennemfører en AKO, skal der oprettes en 5050_16 sag (centralstøvsuger), hvorigennem du 
udfylder besøgsdata og markerer, at det er en anden kontrol. Herefter vælges den, og kun dén, 
kontrolordning som overtrædelsen vedrører og støvsugeren opretter efterfølgende den korrekte 
kontrolordning. Vær opmærksom på, at du kun skal markere ud for den kontrolordning hvor der er 
konstateret en overtrædelse. De øvrige kontrolordninger skal være blanke. 
 
Når overtrædelsen er korrekt beskrevet, anvendes centralstøvsugeren til at overføre kontrolresultatet til 
KO web, som kvittering for oversendelsen, vil du modtage en KO kontrolrapport og høringsbrev, der vil 
ligge på sagen i Captia. For nærmere beskrivelse henvises til IT vejledning. 
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7. HVAD SKAL DU GØRE EFTER DIT 
KONTROLBESØG 
Hvordan håndtere du en eller flere konstaterede overtrædelser efter kontrolbesøget 

I afsnittet her kan du finde viden om, hvad du skal gøre i IT systemerne og hvem du skal kontakte i 
forbindelse med, at du har gennemført et kontrolbesøg og konstateret en eller flere overtrædelser. 

Hvad skal du skrive ved overtrædelser 

Ved overtrædelser er det vigtigt, at du laver en detaljeret beskrivelse af kontrolfund. Dette indebærer, at 
du, så objektivt som muligt, beskriver hvad du har konstateret ved kontrolbesøget. Du skal som 
udgangspunkt kun beskrive situationen omkring overtrædelsen/-erne. 
 
Ved beskrivelse af kontrolfund, følg nedenstående rækkefølge: 

1. For hver overtrædelse må du gerne lade din beskrivelse følge rækkefølgen 1 - 5: 
2. Hvad har du konstateret 
3. Hvor er det konstateret 
4. Hvordan er forholdene 
5. Hvor længe har overtrædelsen eksisteret, gerne ud fra konkret oplysninger eller ud fra dit bedste 

skøn 
6. Hvornår vil overtrædelsen forventes at kunne ophøre. 

 
Når du er færdig med at behandle din sag efter kontrolbesøget skal du huske følgende, Se bilag 5: 

 Afsluttes i afdelingens navn og kontrollørens navn. 
 HUSK Hvis der kommer høringssvar skal du skrive dine bemærkninger til høringssvaret i tilhørende 

skabelon i Captia og markere for modtagelse af høringssvar i KSK’et (5050) 
 Sagen lukkes efter endt høringsperiode. HUSK Hvis der kommer høringssvar skal du skrive dine 

bemærkninger. 
 Ved OK-sager skal du lukke sagen, når du har sendt kontrolrapporten og OK-brevet.  

 
 
Det er yderst vigtigt at sagen lukkes, ellers bliver sagen og sagens dokumenter ikke overført til den videre 
sagsbehandling. 
 
HUSK dog undtagelserne, nationale overtrædelsessager skal overføres til Jordbrugskontrol 
 
 

Hvad skal du sende til landmanden 

Ved fejlsager (overtrædelser) skal landmanden senest 5 hverdage efter kontrolbesøget modtage: 
 Følgebrev og Kontrolrapport fra KO-web. 
 Fotodokumentation: Fotos du selv har taget under kontrolbesøget og som er velbeskrevet (min. et 

foto inkl. beskrivelse, der klart viser overtrædelsen og placeringen). 
 Ved overtrædelse af arealbaserede krav, f.eks. Natura 2000 krav, GLM-krav, skal der vedlægges 

farvekort over placeringen af overtrædelsen. 
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Hvad skal du gøre ved det landmanden sender til dig 

Ved modtagelse af høringssvar på fejlsager (overtrædelser) skal du gøre: 
1. Gem altid høringssvar, der vedrører KO, på KO sagen i Captia (5050_16).  Hvis høringssvaret 

vedrører nationale overtrædelser gemmes høringsvaret på den enkelte kontrolordning (f.eks. 
pesticid 4071PM_16). OBS! Ved høringssvar, som indeholder svar på flere forskellige overtrædelser, 
skal høringsvaret gemmes på KO sagen i Captia, 5050_16 og på den enkelte kontrolordning. 

2. I emnelinjen i Captia skal der stå: Høringssvar_KO-krav som er overtrådt_landmandens CVR-
nummer, f.eks. ”Høringssvar_1.10_CVR12345678. 

3. Derefter oprettes skabelon i Captia, der er en skabelon, der hedder ’Bemærkninger’. Hvor du 
skriver, hvilke bemærkninger du har til høringssvaret. Har du ingen bemærkninger, skriver du i 
dokumentet, at du ingen yderligere bemærkninger har til høringssvaret og derefter gemmer du 
dokumentet på sagen i Captia. 

4. I VAKS online i fanebladet ’Besøgsdata’ skrives dato for modtaget høringssvar i rubrik ’Høringssvar 
modtaget’. Det er vigtigt, at dette bliver gjort, ellers vil det ikke være tydeligt for sagsbehandlerne 
at de skal finde et høringssvar og tage det med i betragtning ved afgørelsen af sagen. 

 

Hvad skal du gøre, hvis I er flere på samme kontrolbesøg 

 Husk, at I begge skal skrive jer på som kontrollører i fanebladet ’besøgsdata’ 
 

Afslutning af sager – Se bilag 5 
 
 

Kvalitetssikring af kontrollerne i 2016 

I KO kontrollen for 2016, vil der blive udtaget et antal sager til administrativ kontrol. 
 

1. Jordbrugskontrol vil sende mail til dig med link, og oplysninger om, hvad er er fundet i  
Kvalitetssikringen. 

2. Du bedes følge op på eventuelle afvigelser 
3. Du bedes ligeledes skrive dine eventuelle bemærkninger i det tilsendte skema og returnere det til 

Erica D. Samsøe på eds@naturerhver.dk 
 

Tidsregistrering og registrering i VAKS 

Hvordan skal du registrere i M-Tid ved kontrolarbejde 

 
1. KO-kontrol med national kontrol: 

Når du er på en KO-kontrol, og du samtidig skal lave noget national kontrol (f.eks. foderkontrol), 
skal du tidsregistrere den nationale kontrol med 1½ time – uanset hvor meget tid, du bruger på det. 
Denne tid på 1½ time omfatter både den tid, der bruges til planlægning, gennemførelse og 
efterfølgende sagsbehandling. Aktivitetsnummer for KO-kontrollen: 
 

Krydsoverensstemmelse 30610 – Produktion (1) – Kontrol på stedet(203) 
 

2. National kontrol med AKO: 
Når du er på en national kontrol, og du konstaterer en AKO, skal du tidsregistrere 1½ time til AKO’en  
uanset hvor meget tid du bruger på det. Denne tid på 1½ time omfatter både den tid, der bruges til 
gennemførelse og efterfølgende sagsbehandling 

mailto:eds@naturerhver.dk
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Hvordan skal du registrere i M-Tid ved kompetenceaktiviteter (inkl. ERFA) 

1. Kursus og kompetenceudvikling vedr. NAERs KO-kontrol, inkl. ERFA registreres aktivitetsnummer: 
 

Krydsoverensstemmelse 30610 – Kompetenceudvikling(4) – Andet(602) 

Hvordan skal du registrere i M-tid ved værdibaseret supervision 

Krydsoverensstemmelse 30610 – Produktion (1) – Kvalitetssikring(117) 
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8. IKRAFTTRÆDEN OG AJOURFØRING AF 
INSTRUKSEN  
Nærværende instruks træder i kraft april 2016. 
Ansvarlig for ajourføring af instruksen er Center for Kontrol, Jordbrugskontrol 
 
Anvend som udgangspunkt KO vagtelefonen på nummer 2280 5720 . Den er åben hver dag fra 
8:00 – 16:00. 
 
Kontaktpersoner til de forskellige områder er: 
 

N
yr

o
p

sg
ad

e
 

Emilie Sloth (Dyrlæge) EMSLOT@naturerhverv.dk 61887939 Dyr 
Regitze Cecilie Charmac RECECH@naturerhverv.dk 61887996 Dyr 
Erica D. Samsøe EDS@naturerhverv.dk 41892503 IT 
Bo Bjerre Nielsen > Erica 
D.Samsøe Sidder pt. i Miljøstyrelsen 41892503 Pesticid 
Linda Roth 

LIRO@naturerhverv.dk 61887958 
Foder, M 
& R 

Kristian Tange KRITAN@naturerhverv.dk 33958607 Miljø 
Anna Hansen AHA@naturerhverv.dk 20900957 Miljø 

 
 
 
  
  

mailto:EMSLOT@naturerhverv.dk
mailto:EDS@naturerhverv.dk
mailto:LIRO@naturerhverv.dk
mailto:KRITAN@naturerhverv.dk
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10. BILAG 
BILAG 1. OVERSIGT OVER RETSGRUNDLAG FOR KO KRAV. 

 

Bilag 1 - Retsgrundlag 

Nedenfor kan du i skemaet se de danske retsregler, der ligger til grund for kravene. Skemaet 

er opdelt i fire kolonner. 

 

I kolonne 1 kan du se kravnummeret. 

I kolonne 2 kan du se de danske retsregler, der ligger til grund for kravet. 

I kolonne 3 kan du se henvisningen til de EU-retsregler, der danner grundlag for de danske 

krav vedrørende krydsoverensstemmelse. 

I kolonne 4 kan du se angivelse af, hvilken kontrolmyndighed, der har kompetence til at 

kontrollere kravet. 

 

Du kan se den fulde tekst til kravene i det foregående afsnit om krydsoverensstemmelse. Du 

kan finde den til enhver tid gældende baggrundslovgivning på www.retsinformation.dk eller på 

www.naturerhverv.dk/landbrug/krydsoverensstemmelse 

 

 

Område 1: Miljø, klimaforandring og god landbrugs- og miljømæssig stand for jord 

Krav 

nr. 

Dansk retsgrundlag EU retsgrundlag Kontrolmyndighed 

1.1 Bekendtgørelse nr. 204 af 9. 

marts 2016 om 

krydsoverensstemmelse, 

bilag 1 krav 1.1, 

bestemmelsens stk. 1 og 2. 

GLMS 3: Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 

1306/2013 af 17. december 

2013 om finansiering, 

forvaltning og overvågning af 

den fælles landbrugspolitik og 

om ophævelse af Rådets 

forordning (EØF) nr. 352/78, 

(EF) nr. 165/94, (EF) nr. 

2799/98, (EF) nr. 814/2000, 

(EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 

485/2008, bilag II, jf. artikel 93. 

NaturErhvervstyrelsen 

1.7 Bekendtgørelse nr. 1318 af 

26. november 2015 om 

erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage 

m.v., § 8, stk. 1, § 22, § 23 

og § 26 for så vidt angår 

forurening af grundvand og 

overfladevand. 

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, art. 

4 og 5, bilag II, A, 5). 

NaturErhvervstyrelsen 

http://www.retsinformation.dk/
http://www.naturerhverv.dk/landbrug/krydsoverensstemmelse
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1.8 Bekendtgørelse nr. 1318 af 

26. november 2015 om 

erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage 

m.v., § 9. 

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, art. 

4 og 5, bilag II, A, 5) og bilag 

III, 1, 2) og 3. 

NaturErhvervstyrelsen 

1.9 Bekendtgørelse nr. 1318 af 

26. november 2015 om 

erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage 

m.v., § 11, § 12, § 22, § 24, 

stk. 1, § 25, stk. 1 og 2, og 

§ 26, for så vidt angår 

forurening af grundvand og 

overfladevand. 

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, art. 

4 og 5, bilag II, A, 5) og bilag 

III, 1, 2). 

NaturErhvervstyrelsen 

1.10 Bekendtgørelse nr. 1318 af 

26. november 2015 om 

erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage 

m.v., § 13 stk. 1 og 2, og § 

14 stk. 1 og 3, dog undtaget 

for så vidt angår det 

nationale krav i § 14, stk. 1, 

om et tætsluttende 

materiale, og lov om 

miljøgodkendelse m.v. af 

husdyrbrug, for så vidt 

angår afstandskravene til 

enkelt 

vandindvindingsanlæg, 

fælles vandindvindingsanlæg 

og vandløb (herunder dræn) 

og søer, § 8, stk. 1, nr. 1-3, 

jf. lovbekendtgørelse nr. 

868 af 3. juli 2015. 

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, art. 

4 og 5, bilag II, A, 5) og bilag 

III, 1, 2). 

NaturErhvervstyrelsen 

1.11 Bekendtgørelse nr. 1318 af 

26. november 2015 om 

erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage 

m.v., § 15, § 16, § 22, § 24, 

stk. 1, § 25, stk. 3, og § 26, 

for så vidt angår forurening 

af grundvand og 

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, art. 

4 og 5 og bilag II, A, 5). 

NaturErhvervstyrelsen 
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overfladevand. 

1.12 Bekendtgørelse nr. 1318 af 

26. november 2015 om 

erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage 

m.v. § 18 stk. 1, § 25 stk. 

1, og § 26, for så vidt angår 

forurening af grundvand og 

overfladevand. 

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, art. 

4 og 5, bilag II, A, 5) og bilag 

III, 1, 2). 

NaturErhvervstyrelsen 

1.13 Bekendtgørelse nr. 1318 af 

26. november 2015 om 

erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage 

m.v., § 29. 

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, 

art.4 og 5, bilag II, A, 1) og 3) 

og bilag III, 1, 1). 

NaturErhvervstyrelsen 

1.14 Bekendtgørelse nr. 1318 af 

26. november 2015 om 

erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage 

m.v., § 28, stk. 2. 

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, art. 

4 og 5, bilag II, A, 6). 

NaturErhvervstyrelsen 

1.15 Bekendtgørelse nr. 1318 af 

26. november 2015 om 

erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage 

m.v., § 30, stk. 2-4 . 

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, art. 

4 og 5, bilag II, A, 2) og 3). 

NaturErhvervstyrelsen 

1.16 Bekendtgørelse nr. 1318 af 

26. november 2015 om 

erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage 

m.v., § 30, stk. 5. 

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, art. 

4 og 5, bilag II, A, 4).   

NaturErhvervstyrelsen 

1.17 Bekendtgørelse nr. 845 af 

12. juli 2011 om jordbrugets 

anvendelse af gødning i 

planperioden 2011/2012 og 

om plantedække (med 

senere ændringer), § 40, 

Bekendtgørelse nr. 804 af 

18. juli 2012 om jordbrugets 

anvendelse af gødning i 

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, art. 

5, stk. 4, bilag III, 1, 3) og bilag 

II, B, 9). 

NaturErhvervstyrelsen 
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planperioden 2012/2013 og 

om plantedække (med 

senere ændringer), § 38, 

Bekendtgørelse nr. 975 af 

29. juli 2013 om jordbrugets 

anvendelse af gødning i 

planperioden 2013/2014 og 

om plantedække (med 

senere ændringer), § 45, lov 

om jordbrugets anvendelse 

af gødning og om 

plantedække, § 22, stk. 1, 

og § 23, stk. 1 og 3, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 500 af 

12. maj 2013 (med senere 

ændringer), bekendtgørelse 

nr. 903 af 29. juli 2014 om 

jordbrugets anvendelse af 

gødning i planperioden 

2014/2015 og om 

plantedække (med senere 

ændringer), § 45, og 

bekendtgørelse nr. 929 af 

29. juli 2015 om jordbrugets 

anvendelse af gødning i 

planperioden 2015/2016 

(med senere ændringer), § 

12. 

1.18 Bekendtgørelse nr. 845 af 

12. juli 2011 om jordbrugets 

anvendelse af gødning i 

planperioden 2011/2012 og 

om plantedække (med 

senere ændringer), § 21, 

Bekendtgørelse nr. 804 af 

18. juli 2012 om jordbrugets 

anvendelse af gødning i 

planperioden 2012/2013 og 

om plantedække (med 

senere ændringer), § 18, 

Bekendtgørelse nr. 975 af 

29. juli 2013 om jordbrugets 

anvendelse af gødning i 

planperioden 2013/2014 og 

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, 

art.5, stk. 4 og bilag III, 1, 3). 

NaturErhvervstyrelsen 
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om plantedække (med 

senere ændringer), § 18, 

bekendtgørelse nr. 903 af 

29. juli 2014 om jordbrugets 

anvendelse af gødning i 

planperioden 2014/2015 og 

om plantedække (med 

senere ændringer), § 18 og 

bekendtgørelse nr. 929 af 

29. juli 2015 om jordbrugets 

anvendelse af gødning i 

planperioden 2015/2016 

(med senere ændringer), § 

22. 

1.19 Lov om jordbrugets 

anvendelse af gødning og 

om plantedække, § 5, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 500 af 

12. maj 2013 (med senere 

ændringer).  

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, art. 

5, stk. 4 og bilag III, 1, 3). 

NaturErhvervstyrelsen 

1.21 Bekendtgørelse nr. 928 af 

16. juli 2010 om jordbrugets 

anvendelse af gødning i 

planperioden 2010/2011 og 

om plantedække, § 30, stk. 

1, §§ 34 og 35, 

bekendtgørelse nr. 804 af 

18. juli 2012 om jordbrugets 

anvendelse af gødning i 

planperioden 2012/2013 og 

om plantedække (med 

senere ændringer), § 27, 

stk. 1, og § 32, 

bekendtgørelse nr. 975 af 

29. juli 2013 om jordbrugets 

anvendelse af gødning i 

planperioden 2013/2014 og 

om plantedække (med 

senere ændringer), §§ 29-

33, §§ 38-39 og § 42, og 

bekendtgørelse nr. 903 af 

29. juli 2014 om jordbrugets 

anvendelse af gødning i 

planperioden 2014/2015 og 

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, art. 

5, stk. 4 og bilag II, B, 8). 

NaturErhvervstyrelsen  
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om plantedække (med 

senere ændringer), §§ 29-

33 og §§ 37-44, og 

bekendtgørelse nr. 777 af 

16. december 2015 om 

plantedække og 

dyrkningsrelaterede tiltag 

(med senere ændringer), §§ 

2-17. 

1.22 Bekendtgørelse nr. 1318 af 

26. november 2015 om 

erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage 

m.v., § 27, stk. 1, § 31, § 

32, § 33, stk. 1 og 2, og § 

34. 

LMK 1: Rådets direktiv 

91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, art. 

4 og 5, bilag III, 1, 2 og 3. 

NaturErhvervstyrelsen 

1.23 Lov om naturbeskyttelse, § 

3, stk. 1-3, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1578 

af 8. december 2015, for så 

vidt arealet er beliggende 

inden for internationale 

naturbeskyttelsesområder, 

habitatområder henholdsvis 

fuglebeskyttelsesområder.8 

LMK 2 og 3: Rådets direktiv 

92/43/EØF af 21. maj 1992 om 

bevaring af naturtyper samt 

vilde dyr og planter, art. 6 og 

Rådets direktiv 79/409/EØF af 

2. april 1979 om beskyttelse af 

vilde fugle, art. 3 og 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

1.24 Lov om naturbeskyttelse, § 

8, stk. 1, 1.-3. pkt. jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1578 

af 8. december 2015, og 

bekendtgørelse nr. 1316 af 

21. december 2011 om 

klitfredning, § 1, stk. 1, for 

så vidt arealet er beliggende 

inden for internationale 

naturbeskyttelsesområder, 

habitatområder henholdsvis 

fuglebeskyttelsesområder. 

LMK 3: Rådets direktiv 

92/43/EØF af 21. maj 1992 om 

bevaring af naturtyper samt 

vilde dyr og planter, art. 6. 

NaturErhvervstyrelsen.  

1.25 Lov om naturbeskyttelse, § 

15, stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt., 

1. led, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 1578 af 8. december 

LMK 3: Rådets direktiv 

92/43/EØF af 21. maj 1992 om 

bevaring af naturtyper samt 

vilde dyr og planter, art. 6. 

NaturErhvervstyrelsen. 

                                                           
8 Jf. bekendtgørelse nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af 

internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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2015, for så vidt arealet er 

beliggende inden for 

internationale naturbeskyt-

telsesområder, 

habitatområder henholdsvis 

fuglebeskyttelsesområder. 

1.26 Lov om beskyttelse af de 

ydre koge i Tøndermarsken, 

§§ 10-12, § 16, stk. 1 og 2, 

§ 17, stk. 1 og 2, § 18, stk. 

1, § 19, og § 20, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1621 

af 10. december 2015, for 

så vidt arealet er beliggende 

inden for internationale 

naturbeskyttelsesområder, 

habitatområder henholdsvis 

fuglebeskyttelsesområder. 

LMK 2 og 3: Rådets direktiv 

92/43/EØF af 21. maj 1992 om 

bevaring af naturtyper samt 

vilde dyr og planter, art. 6 og 

Rådets direktiv 79/409/EØF af 

2. april 1979 om beskyttelse af 

vilde fugle, art. 3 og 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

1.29 Lov om skove, § 8, nr. 4, 1. 

pkt. § 11og § 28, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1577 

af 8. december 2015. 

LMK 2 og 3: Rådets direktiv 

92/43/EØF af 21. maj 1992 om 

bevaring af naturtyper samt 

vilde dyr og planter, art. 6 og 

Rådets direktiv 79/409/EØF af 

2. april 1979 om beskyttelse af 

vilde fugle, art. 3 og 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

1.31 Bekendtgørelse nr. 1318 af 

26. november 2015 om 

erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage 

m.v., § 19, stk. 1 og 7. 

LMK 1: Direktiv 91/676/EØF af 

12. december 1991 om 

beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, 

artikel 4 og 5, og bilag II, A, nr. 

5. 

NaturErhvervstyrelsen 

1.32 Bekendtgørelse nr. 1318 af 

26. november 2015 om 

erhvervsmæssig dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage 

m.v., § 19, stk. 2 og 4, bilag 

2, nr. 1, 1. pkt. og nr. 2, 1. 

pkt. 

LMK 1: Direktiv 91/676/EØF af 

12. december 1991 om 

beskyttelse af vand mod 

forurening forårsaget af nitrater, 

der stammer fra landbruget, 

artikel 4 og 5, og bilag II, A, nr. 

5. 

NaturErhvervstyrelsen 

1.33 Bekendtgørelse nr. 204 af 9. 

marts 2016 om 

krydsoverensstemmelse, 

bilag 1, krav 1.33, 

GLMS 4: Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 

1306/2013 af 17. december 

2013 om finansiering, 

NaturErhvervstyrelsen 
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bestemmelsens stk. 1, 3 og 

4. 

forvaltning og overvågning af 

den fælles landbrugspolitik og 

om ophævelse af Rådets 

forordning (EØF) nr. 352/78, 

(EF) nr. 165/94, (EF) nr. 

2799/98, (EF) nr. 814/2000, 

(EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 

485/2008, bilag II, jf. artikel 93. 

1.34 Bekendtgørelse nr. 1459 af 

7. december 2015 om 

forbud mod markafbrænding 

af halm m.v., § 1. 

GLMS 6: Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 

1306/2013 af 17. december 

2013 om finansiering, 

forvaltning og overvågning af 

den fælles landbrugspolitik og 

om ophævelse af Rådets 

forordning (EØF) nr. 352/78, 

(EF) nr. 165/94, (EF) nr. 

2799/98, (EF) nr. 814/2000, 

(EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 

485/2008, bilag II, jf. artikel 93. 

NaturErhvervstyrelsen 

1.35 Lov om vandforsyning m.v. 

(med senere ændringer), § 

18, stk. 1, og § 58, stk. 2 og 

3, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1584 af 10. december 2015 

og bekendtgørelse nr. 204 

af 9. marts 2016 om 

krydsoverensstemmelse, 

bilag 1, krav 1.35, 

bestemmelsens stk. 1. 

GLMS 2: Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 

1306/2013 af 17. december 

2013 om finansiering, 

forvaltning og overvågning af 

den fælles landbrugspolitik og 

om ophævelse af Rådets 

forordning (EØF) nr. 352/78, 

(EF) nr. 165/94, (EF) nr. 

2799/98, (EF) nr. 814/2000, 

(EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 

485/2008, bilag II, jf. artikel 93. 

NaturErhvervstyrelsen 

1.36 Bekendtgørelse nr. 204 af 9. 

marts 2016 om 

krydsoverensstemmelse, 

bilag 1, krav 1.36, 

bestemmelsens stk. 2. 

GLMS 7: Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 

1306/2013 af 17. december 

2013 om finansiering, 

forvaltning og overvågning af 

den fælles landbrugspolitik og 

om ophævelse af Rådets 

forordning (EØF) nr. 352/78, 

(EF) nr. 165/94, (EF) nr. 

2799/98, (EF) nr. 814/2000, 

(EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 

485/2008, bilag II, jf. artikel 93. 

NaturErhvervstyrelsen 
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1.37 Bekendtgørelse nr. 204 af 9. 

marts 2016 om 

krydsoverensstemmelse, 

bilag 1, krav 1.37, 

bestemmelsens stk. 1. 

GLMS 5: Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 

1306/2013 af 17. december 

2013 om finansiering, 

forvaltning og overvågning af 

den fælles landbrugspolitik og 

om ophævelse af Rådets 

forordning (EØF) nr. 352/78, 

(EF) nr. 165/94, (EF) nr. 

2799/98, (EF) nr. 814/2000, 

(EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 

485/2008, bilag II, jf. artikel 93. 

NaturErhvervstyrelsen 

 

1.38 Bekendtgørelse nr. 204 af 9. 

marts 2016 om 

krydsoverensstemmelse, 

bilag 1, krav 1.38, 

bestemmelsens stk. 1-3. 

GLMS 7: Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 

1306/2013 af 17. december 

2013 om finansiering, 

forvaltning og overvågning af 

den fælles landbrugspolitik og 

om ophævelse af Rådets 

forordning (EØF) nr. 352/78, 

(EF) nr. 165/94, (EF) nr. 

2799/98, (EF) nr. 814/2000, 

(EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 

485/2008, bilag II, jf. artikel 93. 

NaturErhvervstyrelsen 

 

Område 2 - Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed 

2.1 Bekendtgørelse nr. 1383 af 

15. december 2014 om 

mærkning, registrering og 

flytning af kvæg, svin, får 

eller geder, § 2, § 3 stk. 1-2 

og 4, § 4, stk. 1-4 og §§ 5 - 

6. 

LMK 7: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

1760/2000 af 17. juli 2000 om 

indførelse af en ordning for 

identifikation og registrering af 

kvæg og om mærkning af 

oksekød og oksekødsprodukter 

og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF) 820/92, art. 4, 

som senere ændret ved Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 653/2014 af 

15. maj 2014 om ændring af 

forordning (EF) nr. 1760/2000 

for så vidt angår elektronisk 

identifikation af kvæg og 

mærkning af oksekød. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.2 Bekendtgørelse nr. 1383 af LMK 7: Europa-Parlamentets og NaturErhvervstyrelsen 
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15. december 2014 om 

mærkning, registrering og 

flytning af kvæg, svin, får 

eller geder, §§ 7-9 dog 

undtaget indberetning om 

tilstand i § 7, stk. 2, nr. 3, § 

13, stk. 1 og 2, §§ 14-15 og 

§ 16. 

Rådets forordning (EF) nr. 

1760/2000 af 17. juli 2000 om 

indførelse af en ordning for 

identifikation og registrering af 

kvæg og om mærkning af 

oksekød og oksekødsprodukter 

og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF) 820/92, art. 7, 

som senere ændret ved Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 653/2014 af 

15. maj 2014 om ændring af 

forordning (EF) nr. 1760/2000 

for så vidt angår elektronisk 

identifikation af kvæg og 

mærkning af oksekød. 

2.3 Bekendtgørelse nr. 1237 af 

30. oktober 2013 om 

registrering af besætninger i 

CHR, § 6. 

LMK 6, 7 og 8: Rådets 

forordning (EF) nr. 21/2004 af 

17. december 2003 om 

indførelse af en ordning for 

identifikation og registrering af 

får og geder og om ændring af 

forordning (EF) nr. 1782/2003 

og direktiv 92/102/EØF og 

64/432/EØF, art. 3, og Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1760/2000 

af 17. juli 2000 om indførelse af 

en ordning for identifikation og 

registrering af kvæg og om 

mærkning af oksekød og 

oksekødsprodukter og om 

ophævelse af Rådets forordning 

(EF) 820/92, art 7, som senere 

ændret ved Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 653/2014 af 

15. maj 2014 om ændring af 

forordning (EF) nr. 1760/2000 

for så vidt angår elektronisk 

identifikation af kvæg og 

mærkning af oksekød. 

Rådets direktiv 2008/71/EF af 

15. juli 2008 om identifikation 

NaturErhvervstyrelsen 
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og registrering af svin, artikel 3. 

2.4 Bekendtgørelse nr. 1383 af 

15. december 2014 om 

mærkning, registrering og 

flytning af kvæg, svin, får 

eller geder, §§ 47-48, dog 

undtaget kravet om, at får 

og geder skal mærkes senest 

60 dage efter fødsel, og 

undtaget kravet om, at får 

og geder skal mærkes senest 

4 måneder efter fødsel for 

besætninger med minimum 

500 moderdyr, og hvor 

dyrene læmmer udendørs, 

idet denne frist forlænges til 

6 måneder, § 49, stk. 1-5, 

§§ 50 -51. 

LMK 8: Rådets forordning (EF) 

nr. 21/2004 af 17. december 

2003 om indførelse af en 

ordning for identifikation og 

registrering af får og geder og 

om ændring af forordning (EF) 

nr. 1782/2003 og direktiv 

92/102/EØF og 64/432/EØF, 

art. 3 og 4. 

 

NaturErhvervstyrelsen 

2.5 Bekendtgørelse nr. 1383 af 

15. december 2014 om 

mærkning, registrering og 

flytning af kvæg, svin, får 

eller geder, § 52, stk. 1 og 

2, §§ 53-54, § 57, stk. 1 og 

2, § 58, § 59, stk. 1 og 3, og 

§ 60. 

LMK 8: Rådets forordning (EF) 

nr. 21/2004 af 17. december 

2003 om indførelse af en 

ordning for identifikation og 

registrering af får og geder og 

om ændring af forordning (EF) 

nr. 1782/2003 og direktiv 

92/102/EØF og 64/432/EØF, 

art. 3 og 5. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.5B Bekendtgørelse nr. 1383 af 

15. december 2014 om 

mærkning, registrering og 

flytning af kvæg, svin, får 

eller geder, §§ 22-23, § 24, 

stk. 1-4, § 26, stk. 1-2 og 

stk. 5-7 § 43, stk. 1-2 og 6, 

§ 44 og § 46, stk. 2. 

LMK 6: Rådets direktiv 

2008/71/EF af 15. juli 2008 om 

identifikation og registrering af 

svin, artikel 4 og 5.  

NaturErhvervstyrelsen 

2.6 Bekendtgørelse nr. 1326 af 

26. november 2015 om 

overvågning og bekæmpelse 

af BSE hos kvæg, § 3. 

LMK 9: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

999/2001 af 22. maj 2001 om 

fastsættelse af regler for 

forebyggelse af, kontrol med og 

udryddelse af visse 

transmissible spongiforme 

encephalopatier, art. 11. 

NaturErhvervstyrelsen 
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2.7 Bekendtgørelse nr. 1288 af 

20. december 2011 om 

overvågning og bekæmpelse 

af TSE hos får og geder, § 3.  

LMK 9: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

999/2001 af 22. maj 2001 om 

fastsættelse af regler for 

forebyggelse af, kontrol med og 

udryddelse af visse 

transmissible spongiforme 

encephalopatier, art. 11. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.8 Bekendtgørelse nr. 1326 af 

26. november 2015 om 

overvågning og bekæmpelse 

af BSE hos kvæg, § 17, stk. 

1 og stk. 5. 

LMK 9: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

999/2001 af 22. maj 2001 om 

fastsættelse af regler for 

forebyggelse af, kontrol med og 

udryddelse af visse 

transmissible spongiforme 

encephalopatier (med senere 

ændringer), art. 12 og 13. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.9 Bekendtgørelse nr. 1288 af 

20. december 2011 om 

overvågning og bekæmpelse 

af TSE hos får og geder, § 

16, stk. 1 og 3. 

LMK 9: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

999/2001 af 22. maj 2001 om 

fastsættelse af regler for 

forebyggelse af, kontrol med og 

udryddelse af visse 

transmissible spongiforme 

encephalopatier, art. 12 og 13. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.10 Bekendtgørelse nr. 1325 af 

26. november 2015 om 

samhandel inden for den 

Europæiske Union 

med får og geder samt 

indførsel af får og geder fra 

tredjelande (med senere 

ændringer), 

§ 5, stk. 1, pkt. 5, stk. 3 og 

4, og § 7, stk. 1 og 2, 

bekendtgørelse nr. 55 af 15. 

januar 2016 om 

veterinærkontrol ved ind- og 

udførsel af levende dyr, § 4, 

stk. 1, § 5, stk. 1 og 2, § 8,  

bekendtgørelse nr. 1614 af 

11. december 2015 om 

veterinærkontrol ved 

indførsel af avlsmateriale 

LMK 9: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

999/2001 af 22. maj 2001 om 

fastsættelse af regler for 

forebyggelse af, kontrol med og 

udryddelse af visse 

transmissible spongiforme 

encephalopatier 

(med senere ændringer), 

art. 15. Kommissionens 

forordning (EF) nr. 546/2006 af 

31. marts 2006 om 

gennemførelse af Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 999/2001 

for så vidt angår nationale 

scrapiebekæmpelsesprogramme

r og supplerende garantier, om 

dispensation fra visse krav i 

NaturErhvervstyrelsen 

http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/B2006/0093005.htm
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/B2006/0093005.htm
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/B2006/0093005.htm
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/B2006/0093005.htm
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samt animalske biprodukter 

og afledte produkter m.v., 

der ikke er bestemt til 

konsum, om registrering 

som importør af disse 

produkter og om 

straffebestemmelser for 

overtrædelse af diverse EU-

retsakter, § 4, stk. 1 og § 6, 

og bekendtgørelse nr. 1236 

af 10. november 2015 om 

donordyr og ind- og udførsel 

af avlsmateriale, § 8. 

beslutning 2003/100/EF og om 

ophævelse af forordning (EF) 

nr. 1874/2003. 

2.14 Bekendtgørelse nr. 1361 af 

30. november 2015 om 

dyreejeres anvendelse af 

lægemidler til dyr samt 

offentlig kontrol og 

fødevarevirksomheders 

egenkontrol med 

restkoncentrationer (med 

senere ændringer), § 10, jf. 

§ 3, stk. 1, § 5, stk. 1, § 11, 

stk. 1 og 2, § 16, stk. 1-3, 

§§ 17, stk. 1 og 2, § 18-19. 

LMK 4 og 5: Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 178/2002 af 

28. januar 2002 om generelle 

principper og krav i 

fødevarelovgivningen, om 

oprettelse af Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet og 

om procedurer vedrørende 

fødevaresikkerhed, art. 14, 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 852/2004 af 

29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, bilag I, del A, 

II, pkt. 4 g og j, jf. art. 4, stk. 

1, Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

853/2004 af 29. april 2004 om 

særlige hygiejnebestemmelser 

for animalske fødevarer, bilag 

III, afsnit IX, kap. I, I, pkt.1 d 

og e, jf. art. 3, stk. 1. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.15 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

178/2002 af 28. januar 2002 

om generelle principper og 

krav i fødevarelovgivningen, 

om oprettelse af Den 

Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet 

og om procedurer 

LMK 4: Europaparlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

178/2002 af 28. jan. 2002 om 

generelle principper og krav i 

fødevarelovgivningen, om 

oprettelse af Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet og 

om procedurer vedrørende 

fødevaresikkerhed, art. 14, 15 

NaturErhvervstyrelsen 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/da/oj/2002/l_031/l_03120020201da00010024.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/emvge5ei3d7alggms77c7qiyzvkowty4rz3kg4mkaa4abr5catstxqs76ekkggsitvfkkj7nlhjpiuzn7hdtewnt5xe/Hygiejneforordningen.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/efcmt56neceozwhix4anlmvlmg3l4q3h7ivk4qqmztsm7g5ehjfv6zxd25vljnhvy3vwfz4xfz6ntrzpfbevdj645be/Hygiejneforordninge_animalske.pdf
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vedrørende 

fødevaresikkerhed, art 14, 

15 og 20, Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 852/2004 

af 29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, bilag I, del 

A, II, punkt 5 f og punkt h, 

jf. art. 4, stk. 1, samt 

Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

183/2005 af 12. januar 2005 

om krav til 

foderstofhygiejne, bilag I, 

del A, I, punkt 4 e, jf. art. 5, 

stk. 1 og bilag III, punkt 1 

og 2, jf. art. 5, stk. 5, 

Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

396/2005 af 23. februar 

2005 om 

maksimalgrænseværdier for 

pesticidrester i eller på 

vegetabilske og animalske 

fødevarer og foderstoffer og 

om ændring af Rådets 

direktiv 91/414/EØF, art. 18  

 

Bekendtgørelse nr. 775 af 

28. juni 2011 om foder og 

foderstofvirksomheder (med 

senere ændringer), § 3. 

og 20, Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

852/2004 af 29. april 2004 om 

føde-varehygiejne, bilag I, del 

A, II, punkt. 5 f og punkt h, jf. 

art. 4, stk. 1 samt Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 183/2005 af 

12. januar 2005 om krav til 

foderstofhygiejne, bilag I, del A, 

I, punkt 4 e, jf. art. 5, stk. 1 og 

bilag III, punkt 1 og 2, jf. art. 

5, stk. 5,  

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) 396/2005 af 23. 

februar 2005 om 

maksimalgrænseværdier for 

pesticidrester i eller på 

vegetabilske og animalske 

fødevarer og foderstoffer og om 

ændring af Rådets direktiv 

91/414/EØF, art. 18 

2.16 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

178/2002 af 28. januar 2002 

om generelle principper of 

krav i fødevarelovgivningen, 

om oprettelse af Den 

Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet 

og om procedurer 

vedrørende 

fødevaresikkerhed, artikel 

17, stk. 1, Europa-

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

178/2002 af 28. januar 2002 

om generelle principper og krav 

i fødevarelovgivningen, om 

oprettelse af Den Europæiske 

Fødevare-sikkerhedsautoritet 

og om procedurer vedrørende 

fødevaresikkerhed, artikel 17, 

stk. 1, samt Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 852/2004 af 

NaturErhvervstyrelsen 
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Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 852/2004 

af 29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, bilag I, A, 

II, punkt 4, j, jf. art. 4, stk. 

1. 

29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, bilag I, del A, 

II, punkt 4 j, jf. art. 4, stk. 1. 

2.17 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

999/2001 af 22. maj 2001 

om fastsættelse af regler for 

forebyggelse af, kontrol med 

og udryddelse af visse 

transmissible spongiforme 

encephalopatier (med senere 

ændringer), art. 7. 

LMK 9: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

999/2001 af 22. maj 2001 om 

fastsættelse af regler for 

forebyggelse af kontrol med og 

udryddelse af visse 

transmissible spongiforme 

encephalopatier (med senere 

ændringer), art. 7. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.18 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

1107/2009 af 21. oktober 

2009 om markedsføring af 

plantebeskyttelsesmidler og 

om ophævelse af Rådets 

direktiv 79/117/EØF og 

91/414/EØF art. 55, første 

og anden sætning, og lov om 

kemikalier, § 3 og § 10, stk. 

2, jf. lovbekendtgørelse nr. 

849 af 24. juni 2014. 

LMK 10: Forordning nr. 

1107/2009 af 21. oktober 2009 

om markedsføring af 

plantebeskyttelsesmidler og om 

ophævelse af Rådets Direktiv 

79/117/EØF og 91/414/EØF, 

art. 55, første og anden 

sætning. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.19 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

852/2004 af 29. april 2004 

om fødevarehygiejne, bilag 

I, del A,  III, pkt. 9 a, jf. art. 

4, stk. 1, Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 183/2005 

af 12. januar 2005 om krav 

til foderstofhygiejne, bilag I, 

del A, II, punkt 2 a, jf. art. 

5, stk. 1. 

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

852/2004 af 29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, bilag I, del A, 

II, III, pkt. 9 a, jf. art. 4, stk. 1, 

og Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

183/2005 af 12. januar 2005 

om krav til foderstofhygiejne, 

bilag I, del A, II, punkt 2 a, jf. 

art. 5, stk. 1. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.20 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

852/2004 af 29. april 2004 

om fødevarehygiejne, bilag 

I, del A, II, pkt. 4 g, jf. art. 

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

852/2004 af 29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, bilag I, del A, 

II, punkt 4 g, jf. art. 4, stk. 1. 

NaturErhvervstyrelsen 
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4, stk. 1. Bekendtgørelse nr. 

1361 af 30. november 2015 

om dyreejeres anvendelse af 

lægemidler til dyr samt 

offentlig kontrol og 

fødevarevirksomheders 

egenkontrol med 

restkoncentrationer, § 5, stk. 

1. 

 

2.21 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

178/2002 af 28. januar 2002 

om generelle principper og 

krav i fødevarelovgivningen, 

om oprettelse af Den 

Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet 

og om procedurer 

vedrørende 

fødevaresikkerhed, art 19, 

og Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

852/2004 af 29. april 2004 

om fødevarehygiejne, bilag 

I, del A, II, punkt 6, jf. art. 

4, stk. 1. 

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

178/2002 af 28. januar 2002 

om generelle principper og krav 

i fødevarelovgivningen, om 

oprettelse af Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet og 

om procedurer vedrørende 

fødevaresikkerhed, art. 19 og 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 852/2004 af 

29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, bilag I, del A, 

II, punkt 6, jf. art. 4, stk. 1. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.22 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

852/2004 af 29. april 2004 

om fødevarehygiejne, bilag 

I, del A, II, pkt. 4 g og h, jf. 

art. 4, stk. 1. 

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

852/2004 af 29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, bilag I, del A, 

II, pkt. 4 g og h, jf. art. 4, stk. 

1. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.23 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

178/2002 af 28. januar 2002 

om generelle principper og 

krav i fødevarelovgivningen, 

om oprettelse af Den 

Europæiske Fødevare-

sikkerhedsautoritet og om 

procedurer vedrørende 

fødevaresikkerhed, art 18. 

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

178/2002 af 28. januar 2002 

om generelle principper og krav 

i fødevarelovgivningen, om 

oprettelse af Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet og 

om procedurer vedrørende 

fødevaresikkerhed, art 18. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.24 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

NaturErhvervstyrelsen 
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852/2004 af 29. april 2004 

om fødevarehygiejne, bilag 

I, del A, II, punkt 4 j og III, 

pkt. 8 b, d og e. 

Bekendtgørelse nr. 1361 af 

30. november 2015 om 

dyreejeres anvendelse af 

lægemidler til dyr samt 

offentlig kontrol og 

fødevarevirksomheders 

egenkontrol med 

restkoncentrationer, §§ 14,  

§ 15, stk. 1 og 4. 

852/2004 af 29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, bilag I, del A, 

II, punkt 4 j, og III, punkt 8 b, 

d og e, jf. art. 4, stk. 1. 

2.25 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

178/2002 af 28. januar 2002 

om generelle principper og 

krav i fødevarelovgivningen, 

om oprettelse af Den 

Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet 

og om procedurer 

vedrørende 

fødevaresikkerhed, art 14 og 

Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

853/2004 af 29. april 2004 

om særlige 

hygiejnebestemmelser for 

animalske fødevarer, bilag 

III, afsnit IX, kap. I, del 1, 

punkt 1, b og c samt punkt 

5, jf. art. 3, stk. 1. 

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

178/2002 af 28. januar 2002 

om generelle principper og krav 

i fødevarelovgivningen, om 

oprettelse af Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet og 

om procedurer vedrørende 

fødevaresikkerhed, art. 14 og 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning nr. 853/2004 af 29. 

april 2004 om særlige 

hygiejnebestemmelser for 

animalske fødevarer, bilag III, 

afsnit IX, kap. I, del 1, punkt 1, 

b og c samt punkt 5, jf. art. 3, 

stk. 1. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.26 

 

Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

853/2004 af 29. april 2004 

om særlige 

hygiejnebestemmelser for 

animalske fødevarer, bilag 

III, afsnit IX, kap I, del I, 

punkt 2 a i-iii, punkt 2 b i-ii, 

punkt 2 c, punkt 3 a, b, c, 

punkt 4 og 5, jf. art. 3, stk. 

1. 

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

853/2004 af 29. april 2004 om 

særlige hygiejnebestemmelser 

for animalske fødevarer, bilag 

III, afsnit IX, kap I, del I, punkt 

2 a i-iii, punkt 2 b i-ii, punkt 2 

c, punkt 3 a, b, c, punkt 4 og 5, 

jf. art. 3, stk. 1. 

NaturErhvervstyrelsen 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/emvge5ei3d7alggms77c7qiyzvkowty4rz3kg4mkaa4abr5catstxqs76ekkggsitvfkkj7nlhjpiuzn7hdtewnt5xe/Hygiejneforordningen.pdf
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2.27 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

853/2004 af 29. april 2004 

om særlige 

hygiejnebestemmelser for 

animalske fødevarer, bilag 

III, afsnit IX, kap. I, del II, 

afsnit A, punkt 1, 2, 3 og 4, 

jf. art. 3, stk. 1. 

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

853/2004 af 29. april 2004 om 

særlige hygiejnebestemmelser 

for animalske fødevarer, bilag 

III, afsnit IX, kap. I, del II, 

afsnit A, punkt 1, 2, 3 og 4, jf. 

art. 3, stk. 1. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.28 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning nr. 

853/2004 af 29. april 2004 

om særlige 

hygiejnebestemmelser for 

animalske fødevarer, bilag 

III, afsnit IX, kap. I, del II, 

afsnit B, punkt a og d, punkt 

2 og punkt 4, jf. art. 3, stk. 

1. 

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning nr. 853/2004 

af 29. april 2004 om særlige 

hygiejnebestemmelser for 

animalske fødevarer, bilag III, 

afsnit IX, kap. I, del II, afsnit B, 

punkt 1 a og d, punkt 2 og 

punkt 4, jf. art. 3, stk. 1.   

Fødevarestyrelsen 

2.29 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning nr. 

853/2004 af 29. april 2004 

om særlige 

hygiejnebestemmelser for 

animalske fødevarer, bilag 

III, afsnit X, kap. I, punkt 1, 

jf. art. 3, stk. 1. 

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning nr. 853/2004 

af 29. april 2004 om særlige 

hygiejnebestemmelser for 

animalske fødevarer, bilag III, 

afsnit X, kap. I, punkt 1, jf. art. 

3, stk. 1. 

Fødevarestyrelsen 

2.30 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

852/2004 af 29. april 2004 

om fødevarehygiejne, bilag 

I, del A, II, punkt 5 h og III, 

punkt 9 a, jf. art. 4, stk. 1, 

samt Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 

183/2005 af 12. januar 2005 

om krav til 

foderstofhygiejne, bilag I, 

del A, II, punkt 2 a, jf. art. 

5, stk. 1. 

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

852/2004 af 29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, bilag I, del A, 

II, punkt 5 h og III, punkt 9 a, 

jf. art. 4, stk. 1, samt Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 183/2005 af 

12. januar 2005 om krav til 

foderstofhygiejne, bilag I, del A, 

II, punkt 2 a, jf. art. 5, stk. 1. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.31 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

178/2002 af 28. januar 2002 

om generelle principper og 

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

178/2002 af 28. januar 2002 

om generelle principper og krav 

NaturErhvervstyrelsen 
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krav i fødevarelovgivningen, 

om oprettelse af Den 

Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet 

og om procedurer 

vedrørende 

fødevaresikkerhed, art. 18 

og Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

183/2005 af 12. januar 2005 

om krav til 

foderstofhygiejne, bilag I, 

del A, II, punkt 2 e. jf. art 5, 

stk. 1og 6 og Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 852/2004 

af 29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, bilag I, del 

A, III, punkt 8 a, jf. art. 4, 

stk. 1.   

i fødevarelovgivningen, om 

oprettelse af Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet og 

om procedurer vedrørende 

fødevaresikkerhed, art. 18 og 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 183/2005 af 

12. januar 2005 om krav til 

foderstofhygiejne, bilag I, del A, 

II, punkt 2 e. jf. art 5, stk. 1 og 

6 og Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

852/2004 af 29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, bilag I, del A, 

III, punkt 8 a, jf. art. 4, stk. 1. 

2.32 Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

852/2004 af 29. april 2004 

om fødevarehygiejne, bilag 

I, del A, III, punkt 9 c, jf. 

art. 4, stk. 1 og Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 183/2005 

af 12. januar 2005 om krav 

til foderstofhygiejne, bilag I, 

del A, I, punkt 4 g, jf. art. 5, 

stk. 1.  

Bekendtgørelse nr. 775 af 

28. juni 2011 om foder og 

foderstofvirksomheder (med 

senere ændringer), § 3. 

LMK 4: Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

852/2004 af 29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, bilag I, del A, 

III, punkt 9 c, jf. art. 4, stk. 1 

og Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

183/2005 af 12. januar 2005 

om krav til foderstofhygiejne, 

bilag I, del A, I, punkt 4 g, jf. 

art. 5, stk. 1. 

NaturErhvervstyrelsen 

2.34 Europaparlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

183/2005 af 12. januar 2005 

om krav til 

foderstofhygiejne, bilag I, 

del A, II, punkt 2 b, jf. art. 

5, stk. 1. 

LMK 4: Europaparlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

183/2005 af 12. januar 2005 

om krav til foderstofhygiejne, 

bilag I, del A, II, punkt 2 b, jf. 

art. 5, stk. 1. 

NaturErhvervstyrelsen 
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Område 3 – Dyrevelfærd 

3.1 Bekendtgørelse nr. 707 af 

18. juli 2000 om 

mindstekrav til beskyttelse 

af landbrugsdyr, § 3. 

LMK 13: Rådets direktiv 

98/58/EF af 20. juli 1998 om 

beskyttelse af dyr, der holdes til 

landbrugsformål, bilagets pkt. 

1, jf. direktivets art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.2 Dyreværnsloven, § 3, stk. 3, 

jf. lovbekendtgørelse nr. 

1150 af 12. september 2015, 

og bekendtgørelse nr. 707 af 

18. juli 2000 om 

mindstekrav til beskyttelse 

af landbrugsdyr, §§ 4-5. 

LMK 18: Rådets direktiv 

98/58/EF af 20. juli 1998 om 

beskyttelse af dyr, der holdes til 

landbrugsformål, bilagets pkt. 

2-4, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.3 Bekendtgørelse nr. 707 af 

18. juli 2000 om 

mindstekrav til beskyttelse 

af landbrugsdyr, § 6.  

LMK 13: Rådets direktiv 

98/58/EF af 20. juli 1998 om 

beskyttelse af dyr, der holdes til 

landbrugsformål, bilagets pkt. 

5-6, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.4 Dyreværnsloven, § 3, stk. 1 

og 2, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 1150 af 12. september 

2015. 

LMK 13: Rådets direktiv 

98/58/EF af 20. juli 1998 om 

beskyttelse af dyr, der holdes til 

landbrugsformål, bilagets pkt. 

7, og pkt. 12 (for så vidt angår 

beskyttelse mod vejr og vind), 

jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.5 Bekendtgørelse nr. 707 af 

18. juli 2000 om 

mindstekrav til beskyttelse 

af landbrugsdyr, §§ 7-10.  

LMK 13: Rådets direktiv 

98/58/EF af 20. juli 1998 om 

beskyttelse af dyr, der holdes til 

landbrugsformål, bilagets pkt. 

8-11, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.6 Bekendtgørelse nr. 707 af 

18. juli 2000 om 

mindstekrav til beskyttelse 

af landbrugsdyr, § 11. 

LMK 13: Rådets direktiv 

98/58/EF af 20. juli 1998 om 

beskyttelse af dyr, der holdes til 

landbrugsformål, bilagets pkt. 

12 (for så vidt angår 

beskyttelse mod rovdyr og 

sundhedsrisici), jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.7 Bekendtgørelse nr. 707 af 

18. juli 2000 om 

mindstekrav til beskyttelse 

af landbrugsdyr, § 12 og § 

13. 

LMK 13: Rådets direktiv 

98/58/EF af 20. juli 1998 om 

beskyttelse af dyr, der holdes til 

landbrugsformål, bilagets pkt. 

13, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.8 Dyreværnsloven, § 2, jf. LMK 13: Rådets direktiv NaturErhvervstyrelsen 
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lovbekendtgørelse 1150 af 

12. september 2015 og 

bekendtgørelse nr. 707 af 

18. juli 2000 om 

mindstekrav til beskyttelse 

af landbrugsdyr, §§ 14-16. 

98/58/EF af 20. juli 1998 om 

beskyttelse af dyr, der holdes til 

landbrugsformål, bilagets pkt. 

14-18, jf. art. 4. 

3.9 Bekendtgørelse nr. 707 af 

18. juli 2000 om 

mindstekrav til beskyttelse 

af landbrugsdyr, § 17 og § 

18. 

LMK 13: Rådets direktiv 

98/58/EF af 20. juli 1998 om 

beskyttelse af dyr, der holdes til 

landbrugsformål, bilagets pkt. 

20-21, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.10 Dyreværnsloven, § 14, stk. 

1-2, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1150 af 12. september 2015, 

bekendtgørelse nr. 1462 af 

7. december 2015 om 

halekupering og kastration af 

dyr , § 1, stk. 1, §§ 2-3, § 5, 

stk. 1, § 6, § 8 og § 9, 

bekendtgørelse nr. 828 af 7. 

november 1997 om 

afhorning af dyr, §§ 1-3, 

bekendtgørelse nr. 1591 af 

11. december 2015 om hold 

af slagtekyllinger og 

rugeægsproduktion, § 20, 

stk. 1-2, § 21 og § 22, og 

bekendtgørelse nr. 32 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af æglæggende høner, §§ 

10-11. 

LMK 13: Rådets direktiv af 20. 

juli 1998 om beskyttelse af dyr, 

der holdes til landbrugsformål 

(98/58/EF), bilagets pkt. 19, jf. 

direktivets art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.11 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, §§ 3-4, dog 

undtaget de skærpede 

nationale krav i § 4 til areal 

for kalve på over 200 kg, og 

§ 5, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2. 

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, art. 3. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.12 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, § 7. 

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilagets 

pkt. 1, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 
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3.13 Dyreværnsloven, §§ 1-3, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1150 

af 12. september 2015. 

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilag 1, 

pkt. 2, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.14 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, § 8. 

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilag 1, 

pkt. 3, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.15 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, § 9. 

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilag 1, 

pkt. 4, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.16 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, § 10. 

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilag 1, 

pkt. 5, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.17 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, § 11, stk. 1, stk. 2, 

1. pkt., og stk. 4. 

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilag 1, 

pkt. 6, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.18 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, § 12. 

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilag 1, 

pkt. 7, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.19 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, § 6. 

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilag 1, 

pkt. 8, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.20 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. LMK 11: Rådets direktiv NaturErhvervstyrelsen 
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januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, § 13. 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilag 1, 

pkt. 9, jf. art. 4. 

3.21 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, § 14, stk. 1, og stk. 

2, 1. og 2. pkt.  

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilag 1, 

pkt. 10, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.22 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, § 15, stk. 1, og stk. 

3-4, dog undtaget de 

skærpede, nationale krav i § 

15, stk. 3, 2. pkt., til 

fiberholdigt foder.  

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilag 1, 

pkt. 11, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.23 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, § 16. 

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilag 1, 

pkt. 12, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.24 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, § 17, dog undtaget 

de skærpede nationale krav 

til vanding. 

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilag 1, 

pkt. 13, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.25 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, § 18. 

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilag 1, 

pkt. 14, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen  

3.26 Bekendtgørelse nr. 35 af 11. 

januar 2016 om beskyttelse 

af kalve, § 15, stk. 2. 

LMK 11: Rådets direktiv 

2008/119/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af kalve, bilag 1, 

pkt. 15, jf. art. 4. 

NaturErhvervstyrelsen  

3.27 Lov om indendørs hold af LMK 12: Rådets direktiv NaturErhvervstyrelsen 
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gylte, goldsøer og drægtige 

søer, § 6, stk. 1-2, og § 7 a, 

stk. 2, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 77 af 21. januar 2015, og 

bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 4 og § 5. 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, art. 3, nr. 1 

og 2. 

3.28 Bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 6.  

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin art. 3, nr. 3. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.29 Lov om indendørs hold af 

gylte, goldsøer og drægtige 

søer, § 5, stk.2, 1. pkt., og § 

6, stk. 3, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 77 af 

21. januar 2015. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, art. 3, nr. 

4. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.30 Lov om indendørs hold af 

gylte, goldsøer og drægtige 

søer, § 9, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 77 af 

21. januar 2015. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, art. 3, nr. 

5. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.31 

 

Bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 21, stk. 2. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, art. 3, nr. 

6. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.32 Lov om indendørs hold af 

gylte, goldsøer og drægtige 

søer, § 9 a, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 77 af 

21. januar 2015, og 

bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 20. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, art. 3, nr. 

7. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.33 Lov om indendørs hold af 

gylte, goldsøer og drægtige 

søer, § 5, stk. 2, 2. pkt., jf. 

lovbekendtgørelse nr. 77 af 

21. januar 2015, og 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, art. 3, nr. 

NaturErhvervstyrelsen 
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bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 10, stk. 3, og § 12. 

8. 

3.34 Bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 7. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, bilag 1, 

kapitel I, pkt. 1, jf. art. 4, stk. 

1. 

NaturErhvervstyrelsen  

3.35 Bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 8. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, bilag 1, 

kapitel I, pkt. 2, jf. art. 4, stk. 

1. 

NaturErhvervstyrelsen  

3.36 Bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 14, og § 27, stk. 1. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, bilag 1, 

kapitel I, pkt. 3, jf. art. 4, stk. 1 

NaturErhvervstyrelsen 

3.37 Lov om indendørs hold af 

smågrise, avls- og 

slagtesvin, § 5, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 465 af 

15. maj 2014, 

bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 23, og lov om 

udendørs hold af svin, § 13, 

jf. lovbekendtgørelse nr. 

1148 af 12. september 2015. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, bilag 1, 

kapitel I, pkt. 4, jf. art. 4, stk. 

1. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.38 Bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 19, stk. 1. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, bilag 1, 

kapitel I, pkt. 5, jf. art. 4, stk. 

1. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.39 Bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

NaturErhvervstyrelsen 
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af svin, § 21, stk. 1. 2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, bilag 1, 

kapitel I, pkt. 6, jf. art. 4, stk. 

1. 

3.40 Bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 22, og lov om 

udendørs hold af svin, § 12, 

jf. lovbekendtgørelse nr. 

1148 af 12. september 2015. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, bilag 1, 

kapitel I, pkt. 7, jf. art. 4, stk. 

1. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.41 Dyreværnsloven, § 16, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1150 

af 12. september 2015, 

bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 15, stk. 1-5, § 24, 

stk. 3, § 34, og 

bekendtgørelse nr. 1462 af 

7. december 2015 om 

halekupering og kastration af 

dyr, § 4 og § 7. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, bilag 1, 

kapitel I, pkt. 8, jf. art. 4, stk. 

1. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.42 Bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 24, stk. 1, 1. pkt., 

og stk. 2. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, bilag 1, 

kapitel II, litra A, jf. art. 4, stk. 

1. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.43 Bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 25, stk. 2, § 26, § 

28, stk. 2, § 29, og § 30. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, bilag 1, 

kapitel II, litra B, jf. art. 4, stk. 

1. 

NaturErhvervstyrelsen 

3.44 Bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 32, stk. 1, 1. pkt., 

§ 33 og § 35. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, bilag 1, 

kapitel II, litra C, jf. art. 4, stk. 

NaturErhvervstyrelsen 



58 
 

1. 

3.45 Bekendtgørelse nr. 17 af 7. 

januar 2016 om beskyttelse 

af svin, § 10, stk. 1-2, og § 

36. 

LMK 12: Rådets direktiv 

2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til 

beskyttelse af svin, bilag 1, 

kapitel II, litra D, jf. art. 4, stk. 

1. 

NaturErhvervstyrelsen  
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BILAG 2. GODKENDTE SKEMAER 

Skemaer udover Miljø- og Fødevareministeriets egne, der er godkendt til udarbejdelse af markplan, 
gødningsplan og gødningsregnskab for planperioden 2014/2015 
 

FIRMA 
 

SKEMA 

Bedriftsløsningen, Landbrugets Rådgivningscenter 
 

Skema A 
Skema A1 
Skema A2 
Skema B (gødningsregnskab) 
Skema B1 

Næsgård Mark, DataLogisk Skema A  
Skema A1 
Skema A2 
Skema B (gødningsregnskab) 
Skema B1 
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BILAG 3. FORKLARING PÅ UDTRÆKSÅRSAGEN 

 

Forklaring på udtræksårsager 

  Udpegning 
 Risikoudtaget 2 

Tilfældigt udpeget 1 

  Nationale ordninger 
 Pesticid P 

Hygiejne og Foder F 

Mærkning og Registrering MR 

  Dyrearter 
 Svin s 

Kvæg k 

Geder g 

Får f 

Fjerkræ fj 

Øvrige ø 

  Antal besætninger tal, hvis det er større end 1 

  

Program  

Direkte støtte D 

LDP L 
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BILAG 4 OVERSIGT OVER UDTRÆKSÅRSAGER 

  

Udtræksårsag Beskrivelse 

 

Miljø  

1 P Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid 

1 P-F Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og Foder. 

2 P-F 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. 

  

Dyr  

1 P-F f 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og Foder. 
Bedriften indeholder 1 fårebesætning 

1 P-F f-fj 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og Foder. 
Bedriften indeholder 1 fårebesætning og 1 fjerkræbesætning 

1 P-F fj 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og Foder. 
Bedriften indeholder 1 fjerkræbesætning 

1 P-F k 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og Foder. 
Bedriften indeholder 1 kvægbesætning  

1 P-F k2 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og Foder. 
Bedriften indeholder 2 kvægbesætninger  

1 P-F k2-f 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og Foder. 
Bedriften indeholder 2 kvægbesætninger samt 1 fjerkræbesætning 

1 P-F s 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og Foder. 
Bedriften indeholder 1 svinebesætning 
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1 P-F s2 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og Foder. 
Bedriften indeholder 2 svinebesætninger 

1 P-F-MR f 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder samt 
Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 fårebesætning 

1 P-F-MR k 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder samt 
Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning 

1 P-F-MR k3 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder samt 
Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 3 kvægbesætninger. 

1 P-F-MR k-f-s 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder samt 
Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning, 1 
fårebesætning og 1 svinebesætning 

1 P-F-MR k-g 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder samt 
Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 1 
gedebesætning 

1 P-F-MR k-g-s 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder samt 
Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning, 1 
gedebesætning og 1 svinebesætning 

1 P-MR f 
Tilfældigt udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid samt 
Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 fårebesætning.  

2 P-F fj 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 1 fjerkræbesætning 

2 P-F fj3 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 3 fjerkræbesætninger 

2 P-F g 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 1 gedebesætning 
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2 P-F k 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning 

2 P-F k-f 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 1 fårebesætning 

2 P-F k-f-s 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning, 1 fårebesætning og 1 
svinebesætning 

2 P-F k-g 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 1 gedebesætning 

2 P-F k-g2 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 2 gedebesætninger 

2 P-F k-s 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 1 svinebesætning 

2 P-F k-s2 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 2 svinebesætninger 

2 P-F k2 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 2 kvægbesætninger 

2 P-F k2-f 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 2 kvægbesætninger og 1 fårebesætning 

2 P-F k2-g 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 2 kvægbesætninger og 1 gedebesætning 

2 P-F k2-s3 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 2 kvægbesætninger og 3 svinebesætninger 
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2 P-F k3 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 3 kvægbesætninger 

2 P-F k3-f 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 3 kvægbesætninger og 1 fårebesætning 

2 P-F s 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 1 svinebesætning 

2 P-F s2 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 2 svinebesætninger 

2 P-F s3 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 3 svinebesætninger 

2 P-F s4 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 4 svinebesætninger 

2 P-F s5 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 5 svinebesætninger 

2 P-F s7 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 7 svinebesætninger 

2 P-F s-fj 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 1 svinebesætning og 1 fjerkræbesætning 

2 P-F ø 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid og 
Foder. Bedriften indeholder 1 øvrig besætning 

2 P-F-MR f 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 fårebesætning 
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2 P-F-MR f-s 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 fårebesætning og 1 
svinebesætning 

2 P-F-MR g 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 gedebesætning 

2 P-F-MR k 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning 

2 P-F-MR k2 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 2 kvægbesætninger 

2 P-F-MR k2-f-g 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 2 kvægbesætninger, 1 
fårebesætning og 1 gedebesætning 

2 P-F-MR k2-s 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 2 kvægbesætninger og 1 
svinebesætning 

2 P-F-MR k2-s3-ø 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 2 kvægbesætninger, 3 
svinebesætninger, og 1 øvrig besætning 

2 P-F-MR k2-ø 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 2 kvægbesætninger og 1 
øvrig besætning 

2 P-F-MR k3 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 3 kvægbesætninger. 

2 P-F-MR k4 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 4 kvægbesætninger. 

2 P-F-MR k7-f-fj 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 7 kvægbesætninger, 1 
fårebesætning og 1 fjerkræbesætning. 
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2 P-F-MR k-f 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 1 
fårebesætning 

2 P-F-MR k-f-fj 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning, 1 
fårebesætning og 1 fjerkræbesætning 

2 P-F-MR k-f-g 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning, 1 
fårebesætning og 1 gedebesætning 

2 P-F-MR k-fj 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 1 
fjerkræbesætning 

2 P-F-MR k-f-s 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning, 1 
fårebesætning og 1 svinebesætning 

2 P-F-MR k-f-s3 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning, 1 
fårebesætning og 3 svinebesætninger 

2 P-F-MR k-f-s-fj 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning, 1 
fårebesætning, 1 svinebesætning og 1 fjerkræbesætning 

2 P-F-MR k-f-s-fj-ø 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning, 1 
fårebesætning, 1 svinebesætning , 1 fjerkræbesætning og 1 øvrig besætning 

2 P-F-MR k-g 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 1 
gedebesætning 

2 P-F-MR k-g-s 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning, 1 
gedebesætning og 1 svinebesætning. 

2 P-F-MR k-s 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 1 
svinebesætning. 
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2 P-F-MR k-s2 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 2 
svinebesætninger. 

2 P-F-MR k-s3 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 3 
svinebesætninger. 

2 P-F-MR k-s5 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 5 
svinebesætninger. 

2 P-F-MR k-s7 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 7 
svinebesætninger. 

2 P-F-MR k-s-ø 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning, 1 
svinebesætning og 1 øvrig besætning. 

2 P-F-MR k-ø 
Risikobetinget udtaget KO kontrolsag, samt National kontrol af Pesticid, Foder 
samt Mærkning og Registrering. Bedriften indeholder 1 kvægbesætning og 1 
øvrig besætning. 
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BILAG 5.  HÅNDTERING AF KO SAGER OG NATIONALE SAGER 

Håndtering af sager  I 2016 

Type KO 
sager 

KO-
WEB 

Afsluttes i CAPTIA Overføres til 
Jordbrugskontrol 
el. MST senere 

Sagsbehandler 
fjernes fra sag i 
CAPTIA 

Overføres til 
FVST – 
HUSK at 
vedlægge et 
kvittering på 
sagen i 
CAPTIA  

KO - OK sag X Afdeling + 
kontrollør 

   

Overtrædelse KO 
Pesticid 

X Afdeling + 
kontrollør 

   

Overtrædelse KO 
Mærkning, 
registrering og 
foder 

X Afdeling + 
kontrollør 

   

Overtrædelse KO 
Miljø, KO dyr. 

X Afdeling + 
kontrollør 

HUSK kontakt 
kommunen, hvis 

der er en national 
overtrædelse på 

Miljø 

   

Overtrædelse på 
KO 
Gødningsregnskab 

X Afdeling + 
kontrollør 

HUSK Kontakte 
Jordbrugskontrol 
(gødning) inden 

indberetning 

   

Overtrædelser på 
KO Natura 2000 
krav 1.23, 1,26 og 
krav 1.29 

X Afdeling + 
kontrollør 

HUSK Kontakt 
NST, hvis der er en 

national 
overtrædelse  

   

Overtrædelser på 
KO Natura 2000 
krav 1.24 og 1.25 

X Afdeling + 
kontrollør 

HUSK Kontakt 
Kystdirektoratet 

hvis der er en 
national 

overtrædelse 

   

Uregistreret 
besætninger  

X Afdeling + 
kontrollør 

HUSK oprette et 
særskilt KSK på 

5021_16 
 

  X 
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Type 
nationale 
sager 

 Afsluttes i CAPTIA Overføres til 
Jordbrugskontrol 
(el. MST senere) 

Sagsbehandler 
fjernes fra sag i 

CAPTIA 

Overføres til 
FVST – 

HUSK at 
vedlægge et 
kvittering på 

sagen i 
CAPTIA 

OK Pesticid  Afdeling + 
kontrollør 

   

Overtrædelse 
Pesticid 

  X X  

Overtrædelse 
Efterafgrøder 

   
X 

 
X 
 

 

OK 
Efterafgrøder 

 Afdeling + 
kontrollør 

   

Overtrædelse  
Foderhygiejne, 
mærkning og 
registrering 

 Afdeling + 
kontrollør 

  X 

 

 


