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Retteblad (2) af september 2008 til Vejledning om krydsoverensstemmel-
se maj 2008 (Landmandsvejledningen) 
 
Dette retteblad nr. 2 indeholder ændringer til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2008. Rettebladet beskriver 
reglerne vedrørende ansvar for manglende overholdelse af krav underlagt krydsoverensstemmelse.  
 
Ændringerne er integreret i Vejledning om krydsoverensstemmelse, september 2008, som kan findes på 
http://ferv.fvm.dk/vejledning 
 
Ændringerne af har medført offentliggørelse af ny bekendtgørelse – Bekendtgørelse nr. 935 af 22. september 2008 
om krydsoverensstemmelse.  
 
Ændringerne er gældende fra 1. januar 2008.  
 
Retteblad nr. 1 til vejledningen blev offentliggjort maj 2008. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Kapitel 4 Ansvar for manglende overholdelse/ side 6 
 
Kapitlet udskiftes med følgende:   
 
Direkte støtteordninger  
En landbruger, der modtager direkte støtte, er ansvarlig for overholdelse af krydsoverensstemmelses-
kravene i hele det pågældende kalenderår på hele bedriften. Bedriften omfatter alle de produktionsen-
heder (landbrugsarealer, bygninger, anlæg dyr m.v.), som støttemodtager har rådighed over.  
 
Støttemodtager er desuden ansvarlig for manglende overholdelse, der konstateres på landbrugsarealer, 
som indgår i hans ansøgning, og som han har erhvervet eller overdrager i det pågældende kalenderår. 
Det gælder, selvom den manglende overholdelse kan tilskrives den person, som støttemodtager har 
erhvervet eller overdraget arealet til/fra. Det vil sige, at hvis en manglende overholdelse fortsætter eller 
finder sted efter overdragelse, er det støttemodtager, der er ansvarlig, selvom den manglende overhol-
delse kan tilskrives erhverver.  
 
Ligeledes er det støttemodtager, der er ansvarlig for konstateret manglende overholdelse, der fandt 
sted før han erhvervede arealet i det pågældende kalenderår. I 2008 er støttemodtageren dog kun an-
svarlig for manglende overholdelse på landbrugsarealer erhvervet før ansøgningsfristen i perioden 1. 
april 2008 til ansøgningsfristen. Fra 2009 er støttemodtager også ansvarlig for manglende overholdelse 
på landbrugsarealer, han har erhvervet i perioden 1. januar til ansøgningsfristen.  
 



  

Side 2/2 

FødevareErhverv 

For så vidt angår anlæg, bygninger og dyr holdes støttemodtager kun ansvarlig, hvis han har rådighed 
over dem på kontroltidspunktet. 
 
Landdistriktsordninger 
Landbrugere, der modtager landdistriktstilskud under de ordninger, som er nævnt i afsnit 1.2, er an-
svarlig for overholdelse af krydsoverensstemmelseskravene i hele det pågældende kalenderår på hele 
bedriften. Bedriften omfatter alle de produktionsenheder (landbrugsarealer, bygninger, anlæg dyr m.v), 
som tilskudsmodtager har rådighed over. Tilskudsmodtageren er også ansvarlig, selvom hele eller dele 
af bedriften er overdraget efter indgivelse af ansøgning om udbetaling af tilskud. Ligeledes er det til-
skudsansøger, der er ansvarlig for konstateret manglende overholdelse, der fandt sted, før han erhver-
vede arealet i det pågældende kalenderår. 
 
Ved erhvervet forstås køb, forpagtning, leje eller lignende. Ved overdraget forstås salg, forpagtning, le-
je eller lignende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


