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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

NaturErhvervstyrelsen 

 

Retteblad nr. 3 af 8. august 2013 til Vejledning om kontrol med 
krydsoverensstemmelse 2013, februar 2013 (Kontrolvejledningen) 

 

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

2013.  

Ændring i fejl af bedømmelsesskemaet til krav 3.2 

 
I bedømmelsesskemaet til krav 3.2, delkrav 3 ud for ’Omfang’ og under karakteren 2, er rettet følgende fejl: 

 

”Der er givet 2 i alvor, og det berører 2-10 % af dyrene.” 
 

Ændres til: 

 
”Der er givet 2 i alvor, og det berører op til 10 % af dyrene.” 

 

OBS! Rettebladet gælder fra 1. februar 2013, da det fremgår af Rådets Forordning (EF) Nr. 73/2009 af 19. 

januar 2009, art. 24, 2. afsnit, at misligholdelser, der udgør en direkte risiko for dyrs sundhed, ikke kan be-
tragtes som mindre betydelige (bagateller).  
 

Krav 3.2 
Karakter 

 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille be-

tydning i forhold 

til formål med 

kravet 

2 

Mindre betydning 

i forhold til formål 

med kravet 

3 

Væsentlig betydning 

i forhold til formål 

med kravet 

4 

Meget stor betydning i 

forhold til formål med 

kravet 

Alvor Delkrav 2: 
Der er util-

strækkelig be-

lysning til at 
inspicere dyrene 

ordentligt. 

Delkrav 1 og 3: 

Ingen bagatel 

Delkrav 1: 
Dyrene bliver 

ikke altid tilset 

dagligt 

Delkrav 2: 

Belysningen er 

meget mangelfuld 

Delkrav 3:  
Skader og sygdom 

som vurderes at 

være væsentlig 
ulempe er ikke 

blevet behandlet 

korrekt eller er 
ikke blevet be-

handlet  

Delkrav 1: 
Dyrene tilses meget 

uregelmæssigt 

Delkrav 2: 
Der mangler fast og 

mobil lyskilde  

Delkrav 3: 

Skader og sygdom 
som vurderes at være 

uforsvarlig behand-

ling er ikke blevet 
behandlet korrekt, 

eller er ikke blevet 

behandlet 

Delkrav 1: 
Dyrene tilses sjældent 

Delkrav 2:  
Der mangler fast, mo-
bil og naturlig lyskilde 

Delkrav 3:  

Skader og sygdom som 

vurderes at være groft 
uforsvarlige eller mis-

handling er ikke blevet 

behandlet korrekt, eller 
er ikke blevet behandlet 

Omfang Delkrav 2: 

Der er givet 1 i 
alvor, og det be-

rører op til 2 % af 

alle dyr i besæt-

Delkrav 1: 

Op til ca. 10 % af 
dyrene er berørt 

Delkrav 2: 

Karakter for alvor 

Delkrav 1og 2: 

Mellem ca. 10 % og 
ca. 50 % af dyrene er 

berørt 

Delkrav 3: 

Delkrav 1 og 2: 

Mere end ca. 50 % af 
dyrene er berørt 

Delkrav 3: 

Der er givet 1 eller 2 i 
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ningen  

Delkrav 1 og 3: 

Ingen bagatel 

>1 og berører op til 

ca. 10 % af dyrene 

Delkrav 3: 

Der er givet 2 i 
alvor, og det berø-

rer op til 10 % af 

dyrene. 
 

Der er givet 3 

eller 4 i alvor, og 
det berører X an-

tal dyr i en besæt-

ning, som er en 

vis størrelse: se 
tabel.  

Der er givet 1 eller 

2 i alvor, og det 

berører mellem 10 

% og ca. 25 % af 
dyrene. 

 

Der er givet 3 eller 
4 i alvor, og det 

berører  

Besætning: 
X antal dyr i en 

besætning, som er 

en vis størrelse; se 

tabel. 
Slagteri og samlested: 

Op til 5 dyr 

alvor, og det berører 

mere end ca. 25 % af 

dyrene. 

 
Der er givet 3 eller 4 i 

alvor, og det berører 

Besætning: 
 X antal dyr i en be-

sætning, som er en vis 

størrelse: se tabel. 
Slagteri og samlested: 

Mere end 5 dyr 

 

 

Varighed Delkrav 2: 

Overtrædelse 
hvor der i alvor er 

givet 1 og som 

har fundet sted i 
op til 3 dage 

Delkrav 1 og 2: 

Kortere end ca. en 
måned 

Delkrav 3: 

Kortere end ca. 1 
uge 

Delkrav 1 og 2: Mel-

lem ca. en måned og 
ca. 6 måneder  

Delkrav 3: 

Mellem 1-2 uger 

Delkrav 1 og 2:  

Længere end ca. 6 må-
neder 

Delkrav 3: 

Længere end 14 dage 

 
 

 
Denne rettelse er indarbejdet i den version af kontrolvejledningen der er tilgængelig på 

www.naturerhverv.dk/krydsoverensstemmelse som ”Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 

2013, august 2013” 
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