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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

NaturErhvervstyrelsen 

Retteblad nr. 1 af 1. april 2013 til Vejledning om kontrol med kryds-
overensstemmelse 2013, februar 2013 (Kontrolvejledningen) 

Dette retteblad indeholder ændringer til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013, februar 

2013.  

Nye bekendtgørelser 

To ændringsbekendtgørelser træder i kraft per 1. april 2013: 

 

Bekendtgørelse nr. 338 af 25. marts 2013 om ændring af bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. 

Bekendtgørelse nr. 337 af 25. marts 2013 om ændring af bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig 

stand (GLM).  

Krav 1.32 udgår 

 

Krav 4.13 ændres til følgende: 

Krav 4.13 GLM-fortidsminder (landskabselement) må ikke ødelægges eller reduceres i om-

fang.  

Bekendtgørelse nr. 50 af 23. januar 

2013 om god landbrugs- og mil-

jømæssig stand (GLM) som æn-

dret ved bekendtgørelse nr. 337 af 

1. april 2013, § 7 

Rådets forordning (EF) 73/2009 af 19. januar 

2009 om fælles regler for den fælles land-

brugspolitiks ordninger for direkte støtte til 

landbrugere og om fastlæggelse af visse støt-

teordninger for landbrugere, bilag III, jf. art. 6 

Kontrol og udtagning 

til kontrol: 

NaturErhvervstyrelsen 

 

Delkrav Kravtekst  Hjemmel 

1 GLM-fortidsminder (landskabselementer) må ikke ødelægges 

eller reduceres i omfang. 

§ 7 

 

Bemærkninger 

GLM-fortidsminder anses som landskabselementer til opfyldelse af GLM normen om bevarelse af land-

skabstræk, jf. bilag III i RFO 73/2009. GLM-fortidsminder er dermed støtteberettigede under ordningen En-

keltbetaling. For at være omfattet af krav 4.13 skal GLM-fortidsmindet have et samlet areal på maks. 2.000 

m
2
, og hele GLM-fortidsmindet skal være beliggende indenfor grænserne af en markblok. GLM-

fortidsmindet skal endvidere fremgå af NaturErhvervstyrelsens tema i IMK 2.0 over GLM- fortidsminder pr. 

1. februar 2013 for at kravet er gældende.  

 

Kravet om GLM-fortidsminder indføres fra 1. februar 2013, og gælder således kun for handlinger foretaget 

efter denne dato. 

 

Ved GLM-fortidsminder forstås fortidsmindet og den dyrkningsfrie bræmme på 2 meter, samt eventuel tilhø-

rende randbeplantning indenfor og udenfor 2 meter bræmmen. Ved randbeplantning forstås et areal med 

planter, herunder plantede og selvsåede vedagtige og ikke-vedagtige planter, der ikke er adskilt fra fortids-

mindet af dyrkede arealer.  

 

Det er vigtigt at bemærke, at fredede fortidsminder er omfattet af Museumslovens bestemmelser. Det er såle-

des ikke tilladt efter Museumsloven at ændre på tilstanden af et fredet fortidsminde, herunder ved deponerin-

ger, tilplantninger, fjernelse af sten m.v., ligesom det heller ikke er tilladt at plante eller jordbehandle i 2 m 

bræmmen omkring det fredede fortidsminde.  
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NaturErhvervstyrelsen 

Hovedformålet med at beskytte landskabselementer er at bevare karakteristiske landskabstræk af betydning 

for det åbne land.  Det er derfor vigtigt, at landskabselementet ikke reduceres i omfang, hvilket betyder, at 

GLM-fortidsmindet ikke må ødelægges ved eksempelvis jordbehandling i 2 meter bræmmen eller inddrages i 

landbrugsproduktionen. GLM – fortidsminder, der hidtil har været dyrket, er ikke omfattet af kravet.  

 

Afgræsning af GLM-fortidsminder anses ikke som en inddragelse i landbrugsproduktionen og er således 

tilladt i henhold til kravet, men afgræsning med klovbærende dyr og heste frarådes, idet disse kan forårsage 

omfattende skader på fortidsminderne, som kan medføre en ændring af fortidsmindet og dermed en overtræ-

delse af Museumsloven.  

 

Ved bedømmelsen af en evt. overtrædelser af kravet, tages der udgangspunkt i de ved kontrollen konstatere-

de fysiske forhold ved GLM – fortidsmindet sammenholdt med billedmateriale fra flere år og visningen af 

GLM- fortidsmindet i IMK 2.0.  

 

Hvis der er overtrædelser på flere GLM fortidsminder hos samme landbruger, indberettes den overtrædelse, 

der giver den samlede højeste karakter. 

  

Følgende oplysninger skal fremgå af kontrolrapporten:  

 Angivelse af det berørte landskabselement (fortidsminde),  

 Angivelse af den mark overtrædelsen er konstateret på (herunder marknummer og markblok-

nummer jf. markkortet).  

 

Bedømmelse 

Alvor: Alvoren af overtrædelsen bedømmes ud fra, om påvirkningen af landskabselementet har betydning 

for dets bevarelse som landskabselement. Overtrædelsen omfatter ødelæggelse af landskabselementet ved fx 

ødelæggelse af plantedækket ved jordbehandling eller inddragelse af landskabselementet ved etablering af ny 

landbrugsproduktion på det ødelagte areal. Det er ikke en overtrædelse af kravet, hvis der foretages udtyn-

ding eller fældning af træer m.v. på GLM-fortidsmindet, eller hvis landskabselementet afgræsses med et lavt 

græsningstryk, men handlingerne kan være en overtrædelse af Museumsloven.   

 

Omfang: Omfang af overtrædelsen bedømmes ud fra hvor stort et areal af landskabselementet, der er øde-

lagt eller fjernet og/eller om arealet er inddraget i landbrugsdrift.  

 

Varighed: Varighed bedømmes ud fra om det er muligt at reetablere fortidsmindets landskabsmæssige værdi 

af de dele af landskabselementet, som i forhold til Museumsloven lovligt kan reetableres, samt hvor lang tid 

en eventuel reetablering vil tage.  
 

Krav 4.13  

Karakter 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille be-

tydning i forhold 

til formål med 

kravet 

2 

Mindre betydning 

i forhold til formål 

med kravet 

3 

Væsentlig betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

4 

Meget stor betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor  Dele af landskabs-

elementet er øde-

lagt, men der er 

ikke etableret en ny 

landbrugsprodukti-

on på det ødelagte 

areal 

Dele af landskabs-

elementet er øde-

lagt, og der er etab-

leret en ny land-

brugsproduktion på 

det ødelagte areal  

Hele landskabsele-

mentet er ødelagt, 

og der er etableret 

en ny landbrugs-

produktion på det 

ødelagte areal 
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NaturErhvervstyrelsen 

Omfang Til og med 99 m
2 

100 – 199 m
2
 200 – 299 m

2
 Over 300 m

2
 

Varighed Hvis der er givet 

karakteren 1 for 

omfang, gives der 

også karakteren 1 

for varighed 

Reetablering af 

landskabselementet 

er muligt i løbet af 

1 kalenderår 

Reetablering af 

landskabselementet 

er muligt i løbet af 

2-3 kalenderår  

Reetablering af 

landskabselementet 

er først muligt i 

løbet af 4 år eller 

mere 

 

 


