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Dette retteblad beskriver udelukkende ændringer i forhold til Vejledning om krydsoverens-
stemmelse, april 2007. Ændringerne er gældende fra 4. februar 2008. Ændringerne er desuden 
skrevet ind i Vejledning om krydsoverensstemmelse, januar 2008.  
 
1. Indledning 
De gældende nationale bestemmelser om krydsoverensstemmelse findes i Bekendtgørelse nr. 
21 af 21. januar 2008 om krydsoverensstemmelse. 
 

1.2 Landdistriktsprogrammet 
Krydsoverensstemmelse gælder også for areal- og dyrebaserede ordninger under landdistrikts-
programmet, som startede i 2007 2.  
 
Under landdistriktsprogrammet er følgende ordninger omfattet af krydsoverensstemmelse:  
 
Betalinger til landbrugere i andre områder med ulemper end bjergområder. 

• Ø-støtte 
 
Betalinger for miljøvenligt landbrug: 

• Tilskud til omlægning til økologi (OM)  
• Miljøbetinget tilskud (MB) 
• Tilskud til pleje af græs og naturarealer 
• Tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer 
• Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder 

  
Skovordninger: 

• Tilskud til første skovrejsning på landbrugsarealer 
• Tilskud til miljøvenligt skovbrug 
• Natura 2000 betalinger 

 
Det er de samme krydsoverensstemmelseskrav, der allerede gælder for de direkte støtteord-
ninger, som også gælder for ordningerne under landdistriktsprogrammet.  
 
Alle krav skal være overholdt for hele bedriften (hele CVR-/CPR nummeret), hvis tilskuddet 
skal udbetales i fuldt omfang.  
 
I 2007 var det kun tilskudsmodtagere under Ø-støtteordningen, der i praksis blev omfattet af 
krydsoverensstemmelse. Ansøgere under de andre landdistriktsordninger er omfattet af kryds-
overensstemmelse fra det kalenderår, hvor der første gang udbetales tilskud.  
  
 
 
 
 
2 Dette fremgår af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og af Kom-
missionens forordning (EF) Nr. 1975/2006 af 7. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindel-
se med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne. 

 2 



 
 

2. Kontrolmyndigheder 
Følgende myndigheder er ansvarlige for at udføre kontrollen med et eller flere kryds-
overensstemmelseskrav: Kommunerne, Skov- og Naturstyrelsen, By – og Landskabsstyrel-
sen, Plantedirektoratet, Fødevarestyrelsen og Direktoratet for FødevareErhverv. 
 
Følgende myndigheder er ansvarlige for administrationen af reglerne: Miljøstyrelsen, 
Skov- og Naturstyrelsen, By – og Landskabsstyrelsen, Plantedirektoratet, Fødevarestyrelsen, 
Justitsministeriet og Direktoratet for FødevareErhverv. 
 
3. Kontrolmyndighedens adgang til bedriften 
Kontrolmyndighederne har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang 
til lokaliteter, der ejes eller drives af en fysisk eller juridisk person, der har søgt om direkte 
støtte eller har modtaget tilsagn om tilskud til de nævnte støtteordninger omfattet af land-
distriktsprogrammet3. På tilsvarende måde har kontrolmyndighederne adgang til regnskaber, 
forretningsbøger, papirer m.v. for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i 
henhold til denne bekendtgørelse. Kontrolmyndigheden har dog ikke adgang til private dele af 
boligen uden retskendelse. 
 
Det påhviler landbrugeren at yde den nødvendige bistand ved kontrolbesøg, så kontrollen kan 
gennemføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. 
 
4. Ansvar for manglende overholdelse 
Hvis landbrugeren kun modtager direkte støtte, er støttemodtageren ansvarlig for overholdelse 
af krydsoverensstemmelseskravene i hele det pågældende kalenderår for alle landbrugsarealer 
samt tilhørende anlæg, bygninger og dyr.  
 
Uanset om der sker producentskifte efter ansøgningsfristen, er overdrageren ansvarlig for 
overholdelse af reglerne om krydsoverensstemmelse i det pågældende støtteår, da det er ham, 
der får støtten udbetalt. Hvis en manglende overholdelse fortsætter eller finder sted efter pro-
ducentskiftet, er det ligeledes overdrageren der er ansvarlig. 
 
Hvis landbrugeren kun modtager tilskud under landdistriktsprogrammet er han ansvarlig for 
de ejendomme, arealer, dyr og bygninger, som han råder over på kontroltidspunktet. For til-
skudsmodtagere under landdistriktsprogrammet, overtager en erhverver, der sammen med 
overtagelse af et areal, overtager et tilskud omfattet af nævnte bestemmelse, ansvaret for 
overdragers manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskrav i det pågældende kalen-
derår, når den manglende overholdelse er konstateret inden overdragelsestidspunktet. 
 
Ved erhvervet forstås køb, forpagtning, leje eller lignende. Ved overdraget forstås salg, for-
pagtning, leje eller lignende. 
 
 
 
3 Det fremgår af Bekendtgørelse af lov nr. 793 af 21. juni 2007 om skove §§ 49 og 50, Lov nr. 316 af 
31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) § 11 og Bekendtgørelse af lov om 
administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugere m.v. 
(bemyndigelsesloven) § 4, stk. 2 og 3. 
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5. Arbejdsgang  

5.1 Konsekvenser af manglende overholdelse af krav 
 
5.1.1 Uagtsom eller forsætlig handling eller undladelse 
Gentagelse af uagtsom manglende overholdelse  
Ved beregning af nedsættelse af støtten og/eller tilskuddet i gentagelsestilfælde, tager direkto-
ratet ved første gentagelse af en manglende overholdelse udgangspunkt i den foreliggende 
nedsættelsesprocent for kontrollen. Denne procent ganges herefter med 3. Hvis nedsættelsen 
beregnes til 3 %, vil nedsættelsen ved første gentagelse være 3 x 3 % = 9 %.  
 
Ved efterfølgende gentagelser tager direktoratet udgangspunkt i den foregående nedsættelses-
procent. Denne procent ganges herefter med 3. Hvis den foregående nedsættelse blev beregnet 
til 3 x 3 % = 9 % på grund af gentagelse, vil nedsættelsen ved efterfølgende gentagelse være 3 
x 9 % = 27 %. Procenten sænkes til 15, da nedsættelsen ved uagtsomhed max kan blive 15 %. 
 
Konsekvenserne af manglende overholdelse af krydsoverensstemmelse fremgår af nedenstå-
ende tabel 1. 
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Uagtsom manglende overholdelse Manglende 
overholdelse 
af: Første gang Gentagelse 

Forsætlig manglende 
overholdelse 

Et krav Som udgangspunkt 
nedsættes støt-
ten/tilskuddet med 3 %. 
Procenten kan nedsæt-
tes til 1 eller forhøjes 
til 5 afhængig af vurde-
ringen af alvor, omfang 
og varighed.  
 
Hvis vurderingen som 
helhed giver resultatet  
”mindre betydning”  
er nedsættelsen 1 %. 
 
Hvis vurderingen som 
helhed giver resultatet 
”væsentlig betydning” 
er nedsættelsen 3 %. 
 
Hvis vurderingen som 
helhed giver resultatet 
”meget stor betydning” 
er nedsættelsen 5 %. 

Nedsættelsesprocenten 
for den foreliggende 
manglende overholdelse 
ganges med faktor 3 ved 
første gentagelse.  
Eks. 3 x 3 % = 9 %. 
 
Ved yderligere gentagelse 
ganges den foregående 
nedsættelsesprocent med 
en faktor 3, dog max. 15 
%. Eks. 3 x 9 % = 27 %, 
der nedsættes til 15 %. 
 
Når 15 % er nået, under-
rettes landbrugeren om, at 
en yderligere manglende 
overholdelse vil blive be-
tragtet som en forsætlig 
manglende overholdelse. 

Som udgangspunkt ned-
sættes støtten/tilskuddet 
med 20 %. 
 
Procenten kan nedsæt-
tes til minimum 15 % 
eller forøges til 100 % 
på grundlag af kontrol-
myndighedens indbe-
retning. 
 
I vurderingen indgår 
desuden direktoratets 
registrering af, hvorvidt 
den manglende over-
holdelse er en gentagel-
se, samt vurderingen af 
alvor, omfang og varig-
hed. 

Flere krav 
inden for 
samme om-
råde 

Støtten/tilskuddet ned-
sættes med den højeste 
nedsættelsesprocent for 
det enkelte krav, dog 
max 5 % (behandles 
som én manglende 
overholdelse). 

Støtten/tilskuddet nedsæt-
tes med den højeste ned-
sættelsesprocent for det 
enkelte krav, hvor der er 
gentagen manglende 
overholdelse, dog max. 
15 % (behandles som én 
manglende overholdelse). 

Støtten/tilskuddet ned-
sættes med den højeste 
nedsættelsesprocent for 
de enkelte krav, hvor 
der er forsætlig mang-
lende overholdelse. 

Flere krav 
inden for 
forskellige 
områder 

Nedsættelses-
procenterne for de en-
kelte områder lægges 
sammen, dog max. 5 
%. 
Eks. 3 % + 5 % = 8 %, 
der nedsættes til 5 %. 

Nedsættelsesprocenter for 
de enkelte områder læg-
ges sammen, dog max. 15 
%. 
Eks. 9 % + 15 % = 24 %, 
der nedsættes til 15 %. 

Nedsættelses-
procenterne for de en-
kelte områder lægges 
sammen. 
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6. Krydsoverensstemmelseskrav 
 
Nedenstående krav er reviderede. Kravenes fulde tekst fremgår af Vejledning om krydsover-
ensstemmelse 2008. 

Krav 1.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning ved erhvervsmæssigt dyrehold 
Delkrav 1 er omformuleret: 

1.  For husdyrbrug eller andre landbrugsbedrifter, der oplagrer husdyrgødning, skal opbe-
varingsanlæg for husdyrgødning have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbring-
ningen kan ske i overensstemmelse med reglerne for anvendelse af husdyrgødning og 
ensilagesaft og harmonireglerne15 samt til, at udnyttelsen af husdyrgødningens næ-
ringsstofindhold opfylder kravene i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gød-
ning og om plantedække. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning skal dog mindst have 
en kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet 
vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst 7 måneders til-
førsel for kvægbrug, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg, og hvor dy-
rene går ude i sommerhalvåret. 

 
15 Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreen-
heder, husdyrgødning, ensilage m.v. §§ 27-30. 
 
Kravets fulde tekst fremgår af Vejledning om krydsoverensstemmelse 2008. 

Krav 1.9 Opbevaring af fast husdyrgødning 
Delkrav 1 er revideret: 

1.  Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger eller i lukkede containere, place-
ret på et befæstet areal med tæthed, som angivet i delkrav 5, og afløb til en mødding-
saftbeholder eller lignende. 

 
Delkrav 6 er omformuleret: 

6. Opbevaringsanlæg for husdyrgødning skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Er 
møddingen begrænset af en randbelægning, må der ikke lægges gødning på denne. 
Møddingen skal i øvrigt benyttes på en sådan måde, at gødning ikke flyder uden for 
møddingen eller der er risiko herfor. 

 
Kravets fulde tekst fremgår af Vejledning om krydsoverensstemmelse 2008. 

Krav 1.20 Maksimale lagre af husdyrgødning 
Delkrav 2 er omformuleret: 

2. Hvis mindre end 75 % af produktionen af husdyrgødning, regnet i kg kvælstof, består 
af dybstrøelse, er kravene til størrelse af husdyrlagre gældende. Hvis der produceres 
konsumæg eller rugeæg i systemer med fast gødning, må der være et ultimolager af 
fast gødning, der maksimalt svarer til den samlede mængde fast gødning fra produkti-
onen opgjort i kg kvælstof i den nuværende og den tidligere planperiode. 

 
Kravets fulde tekst fremgår af Vejledning om krydsoverensstemmelse 2008. 

Krav 1.23 Beskyttelse af naturtyper beliggende i et Natura 2000 område27

Noten til kravets titel har ordlyden: 
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27 Natura 2000 områder er fælles betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesområder, 
habitatområder henholdsvis fuglebeskyttelsesområder, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
408 af 1. maj 2007, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1443 af 11. december 2007, om ud-
pegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af vis-
se arter. 

Krav 1.24 Beskyttelse af klitfredede arealer beliggende i et Natura 2000 område28

Der indsættes en note 28 til kravets titel med samme ordlyd som for krav 1.23. 

Krav 1.25: Beskyttelse af strandbredder og andre arealer, der ligger mellem strandbred-
den og strandbeskyttelseslinien, og som er beliggende i et Natura 2000 område 30

Kravets titel er ændret. 
Der indsættes en note 30 til kravets titel med samme ordlyd som for krav 1.23. 

Krav 2.20 Håndtering af affald efter medicinanvendelse 
Delkrav 2 er revideret: 

2. Efter ordineringsperiodens udløb er lægemidler til dyr affald, der skal bortskaffes. For 
at overholde kravet skal landmanden have procedurer for bortskaffelse af medicinaf-
faldet.

 
Kravets fulde tekst fremgår af Vejledning om krydsoverensstemmelse 2008. 

Krav 2.23 Sporbarhed af dyr69 og fødevarer 
Nyt delkrav 4 indsættes: 

4. Enhver, der midlertidigt eller permanent har et dyr i sin varetægt, som skal være mær-
ket, skal påse, at dyret er behørigt mærket. Såfremt dyret ikke er behørigt mærket, skal 
den pågældende straks give meddelelse herom til fødevareregionen. 

 
69 De generelle sporbarhedskrav for kvæg, får og geder anses for opfyldt, hvis besætningsejeren overholder 
krydsoverensstemmelseskravene vedr. 2.1: øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker 2.2: Indberet-
ning af kvæg og deres flytning samt førelse af besætningsregister 2.3: Registrering af husdyrbrug med kvæg, 
svin, får og geder i CHR 2.4: Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker 2.5: Indberetning af får og 
geder og deres flytning samt førelse af besætningsregister. 
 
Kravets fulde tekst fremgår af Vejledning om krydsoverensstemmelse 2008. 

Krav 2.31 Sporbarhed 
Kravet er omformuleret: 

1. Den som opdrætter dyr eller producerer primærprodukter af animalsk oprindelse skal 
føre journaler over type og oprindelse af fodret til dyrene. Ved indkøb skal følgende 
oplysninger opbevares: Fodertype, leverandør, ”identifikation af parti/batch”, leve-
ringsdato og mængde77. 

2. Landbrugeren må ikke købe eller anvende foder fra en virksomhed, der ikke er regi-
streret eller godkendt i henhold til Foderhygiejneforordningen. 

 
77 Dette vil ofte fremgå af følgeseddel/omsætningsdokument suppleret med den tilhørende faktura. 

Krav 2.33 Afhjælpende foranstaltninger, når der konstateres problemer ved den offent-
lige kontrol 
Kravet er omformuleret: 
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OVERSKRIFT/DATO 

1. Landbrugeren skal følge de forbud og påbud, som Plantedirektoratet giver, når der ved 
den offentlige kontrol er konstateret problemer med betydning for fødevaresikkerhe-
den. 

Krav 3.30 Svin, rodematerialer til søer og gylte81

Delkrav 2 er indsat: 
2. For ikke-drægtige søer og gylte finder bestemmelserne om beskæftigelses- og rodema-

teriale i lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte tilsvarende anvendelse. 
 
81 I medfør af direktivets art. 3, nr. 9, gælder dette punkt fra den 1. januar 2003 for alle nyopførte og 
genopførte bedrifter og bedrifter, der tages i brug for første gang efter denne dato. Fra den 1. januar 
2013 gælder dette punkt for alle bedrifter. 
 
Kravets fulde tekst fremgår af Vejledning om krydsoverensstemmelse 2008. 

Krav 3.45 Svin, særlige bestemmelser for fravænnede grise og avls-/fedesvin 
Note 83 til delkrav 6 er indsat: 
83 Dette punkt er ikke gennemført i dansk lovgivning på Justitsministeriets område. Der fin-
des imidlertid regler om lægemidler til dyr i kapitel 4 i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæ-
ger. I medfør af bl.a. lovens § 12, stk. 3, har Fødevarestyrelsen udstedt bekendtgørelse nr. 910 
af 29. august 2006 om dyrlægers anvendelse, udlevering og receptordinering af lægemidler til 
dyr. 
 
Kravets fulde tekst fremgår af Vejledning om krydsoverensstemmelse 2008. 

Krav 4.2 Vedligeholdelse af udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes 
Sætningen ”Arealer, der ikke er slået i 2006 skal slås i 2007” er fjernet fra delkrav 1. 
 
Kravets fulde tekst fremgår af Vejledning om krydsoverensstemmelse 2008. 

Krav 4.5 Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer 
Sætningen ”Arealer, der ikke er slået i 2006 skal slås i 2007” er fjernet fra delkrav 1. 
 
Kravets fulde tekst fremgår af Vejledning om krydsoverensstemmelse 2008. 
 
 
7. Retsgrundlag og tilsyns-/kontrolmyndighed 
 
Det opdaterede retsgrundlag findes i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 21. af 21. januar 2008 om 
krydsoverensstemmelse.  
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