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RETTEBLAD TIL VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE MAJ 2008 

Dette retteblad beskriver udelukkende ændringer i forhold til Vejledning om krydsoverens-
stemmelse, januar 2008. Ændringerne, vedrørende mindre manglende overholdelser, er indført 
med virkning fra 1. januar 2008.  
 
1. Indledning 
De gældende nationale bestemmelser om krydsoverensstemmelse findes i Bekendtgørelse nr. 
345 af 13. maj 2008 om krydsoverensstemmelse. 
 
2. Mindre manglende overholdelser (bagateller) 
Fra januar 2008 er der indført bagateller for 54 krydsoverensstemmelseskrav, se bilag 1. Det 
betyder, at en ”mindre manglende overholdelse” af disse krav, som rettes inden en fastsat 
frist, ikke medfører nedsættelse af landbrugsstøtten. En ”mindre manglende overholdelse” er 
en manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskrav, der på grund af dens alvor, om-
fang og varighed kan betragtes som mindre, og som bedømmes med en samlet karakter på hø-
jest 5. 
 
Ifølge EU reglerne kan der ikke være bagateller på krav, hvor manglende overholdelse udgør 
en direkte risiko for menneskers eller dyrs sundhed. 
 
Reglerne om mindre manglende overholdelser gælder ikke for de landdistriktsordninger, un-
der Landdistriktsprogrammet, der er omfattet af krydsoverensstemmelse (herefter benævnt 
landdistriktsordningerne). Følgende landdistriktsordninger er omfattet af krydsoverensstem-
melse: 
 

 Ø-støtte 
 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 i forlængelse af tilsagn om anlæg af 

vådområde 
 Tilskud til opretholdelse af ændret afvanding 
 Tilskud til første skovrejsning på landbrugsarealer 
 Tilskud til miljøvenligt skovbrug 

 
Mindre manglende overholdelser gælder alene i forhold til krydsoverensstemmelse, og er så-
ledes ikke relevante for de nationale bestemmelser. Det vil sige, at en landbruger kan blive 
sanktioneret efter de nationale regler, selvom den mindre manglende overholdelse ikke med-
fører nedsættelse af landbrugsstøtten.  

2.1 Konsekvens af manglende overholdelse af krav 
Konstaterer kontrolmyndigheden, at en landbruger ikke har overholdt et krydsoverensstem-
melseskrav, skal den vurdere den manglende overholdelse ud fra alvor, omfang og varighed. 
 
Den manglende overholdelse tildeles karakteren 1 - 4 for henholdsvis alvor, omfang og varig-
hed. Karakteren 1 tildeles, når den manglende overholdelse har meget lille betydning i forhold 
til kravets formål. 
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Den samlede vurdering af kravet sker ved, at karaktererne for alvor, omfang og varighed læg-
ges sammen.  
 
• Samlet karakter 3-5 = 0 % 1 
• Samlet karakter 6-7 = 1 % 
• Samlet karakter 8-10 = 3 % 
• Samlet karakter 11-12 = 5 % 
 
Da landdistriktsordningerne ikke er omfattet af reglerne om mindre manglende overholdelser, 
vil en mindre manglende overholdelse, som indberettes med en samlet karakter på 3, 4 eller 5, 
resultere i en 1 % sanktion på disse ordninger. Hvis landbrugeren modtager både landdi-
striktstilskud og direkte støtte, vil den direkte støtte blive nedsat med 0 % og landdistriktstil-
skuddet med 1 %.  
 
Hvis den manglende overholdelse tildeles en samlet karakter på 3, 4 eller 5, kan den mindre 
manglende overholdelse afgøres uden sanktion, hvis forholdet rettes inden 6 måneder fra kon-
troldatoen.  
 
Den mindre manglende overholdelse rettes under kontrolbesøget 
Hvis en mindre manglende overholdelse, med en samlet karakter på 3, 5 eller 5, afhjælpes af 
landbrugeren under kontrolbesøget, bliver den ikke indberettet til Direktoratet for Fødevare-
Erhverv og betragtes ikke som en overtrædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne. Afhjælp-
ningen må ikke forlænge kontrolbesøget tidsmæssigt og skal ske på en sådan måde, at formå-
let med kravet opfyldes.  
 
Den mindre manglende overholdelse rettes senest 6 måneder fra kontroldatoen 
Hvis en mindre manglende overholdelse, med en samlet karakter på 3, 5 eller 5, ikke bliver 
rettet under kontrolbesøget, sender kontrolmyndigheden, inden 3 måneder fra kontroldatoen, 
kontrolrapport til landbrugeren. I den forbindelse oplyser kontrolmyndigheden om, at den 
konstaterede mindre manglende overholdelse skal afhjælpes inden 6 måneder fra kontroldato-
en. Er den manglende overholdelse rettet inden fristens udløb, vil der ikke ske nedsættelse af 
landbrugsstøtten.  
 
Den mindre manglende overholdelse er ikke rettet inden 6 måneder fra kontroldatoen 
Hvis den mindre manglende overholdelse ikke er rettet inden afhjælpningsfristens udløb, vil 
landbrugeren blive nedsat 1 % i landbrugsstøtten.  
 
Fristen til at afhjælpe er kun gældende for krydsoverensstemmelse og har således ingen ind-
flydelse på kontrolmyndighedernes andre tidsfrister.  

2.2 Opfølgning på mindre manglende overholdelser 
Kontrolmyndigheden er forpligtet til at foretaget opfølgning, hvis mindre manglende overhol-
delser ikke afhjælpes straks under kontrolbesøget, og der i øvrigt er tale om en manglende 
overholdelse, der kan afhjælpes.    
 
Opfølgningen har til formål at undersøge om den mindre manglende overholdelse er afhjulpet 
og kan ske ved et kontrolbesøg på bedriften eller som en administrativ kontrol. Ved admini-
strativ kontrol kan landbrugeren blive bedt om at indsende dokumentation for, at den mindre 

                                                      
1 Hvis den manglende overholdelse afhjælpes inden 6 måneder fra kontroldatoen. 
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manglende overholdelse er afhjulpet. Hvis kontrolmyndigheden ved opfølgningen konstaterer, 
at den mindre manglende overholdelse ikke er afhjulpet, vil landbrugerens landbrugsstøtte bli-
ve nedsat med 1 %.  

2.3 Nedsættelse ved gentagelse af en mindre manglende overholdelse  
Gentagende manglende overholdelse af et krav, der tidligere er blevet afgjort uden sanktion, 
vil ikke blive medregnet ved direktoratets beregning af gentagelse.  
 
Mindre manglende overholdelser, der ikke var afhjulpet på opfølgningstidspunktet og derfor 
sanktioneret med 1 %, vil derimod danne grundlag for gentagelsesberegning.  
 
3. Ansvar for manglende overholdelse  
En landbruger, der modtager direkte støtte, er ansvarlig for overholdelse af krydsoverens-
stemmelseskravene i hele det pågældende kalenderår for alle landbrugsarealer samt tilhørende 
anlæg, bygninger og dyr.  
 
Støtteansøger er desuden ansvarlig for manglende overholdelse, der konstateres på landbrugs-
arealer, som er medtaget i hans ansøgning, og som han har erhvervet eller overdrager i det på-
gældende kalenderår. Det gælder, selvom den manglende overholdelse kan tilskrives den per-
son, som landbruger har erhvervet eller overdraget arealet til/fra.  
 
Det vil sige, at hvis en manglende overholdelse fortsætter eller finder sted efter overdragelse, 
er det støtteansøgeren, der er ansvarlig, selvom den manglende overholdelse kan tilskrives er-
hverver.  
 
Ligeledes er det støtteansøger, der er ansvarlig for konstateret manglende overholdelse, der 
fandt sted før han erhvervede arealet, hvis han har arealet med i sin støtteansøgning. I 2008 er 
støttemodtageren dog kun ansvarlig for manglende overholdelse på landbrugsarealer, erhver-
vet før ansøgningsfristen, i perioden 1. april 2008 til ansøgningsfristen. Fra 2009 og fremover 
er støtteansøger ansvarlig for manglende overholdelse på landbrugsarealer erhvervet før an-
søgningsfristen i perioden 1. januar til ansøgningsfristen.  
 
For så vidt angår anlæg, bygninger og dyr holdes støtteansøger kun ansvarlig, hvis han har rå-
dighed over dem på kontroltidspunktet. 
 
Landdistriktsordninger 
Hvis landbrugeren kun modtager tilskud under landdistriktsordningerne, er han ansvarlig for 
de ejendomme, arealer, dyr og bygninger, som han råder over på kontroltidspunktet.  
 
For tilskudsmodtagere under landdistriktsordningerne gælder ved producentskifte, at en er-
hverver indtræder i overdragers tilsagn på tidspunktet for overdragelse af det økonomiske an-
svar for driften af arealet. Erhverver indtræder i overdragers tilsagnsrettigheder og -
forpligtelser. Erhverver overtager ansvaret for overdragers manglende overholdelse af kryds-
overensstemmelseskrav i det pågældende kalenderår, når den manglende overholdelse er kon-
stateret inden overdragelsestidspunktet. 
 
Ved erhvervet forstås køb, forpagtning, leje eller lignende. Ved overdraget forstås salg, for-
pagtning, leje eller lignende.  
 

6 
 



 
  

 

Eksempel: 
Landbruger A overdrager et landbrugsareal til Landbruger B efter ansøgningsfristen. Land-
bruger A har søgt om direkte støtte til arealet og har også tilsagn om tilskud under en af land-
distriktsordningerne. Ved kontrol, som finder sted efter ansøgningsfristen og efter landdi-
striktstilsagnet er overdraget, konstateres der, at Landbruger B har overtrådt et krydsoverens-
stemmelseskrav på arealet, som resulterer i en 3 % sanktion.  
 
Da det er den landbruger, der modtager støtte eller tilskud, der får nedsat sin støtte eller sit 
tilskud, vil Landbrugere A få nedsat sin direkte støtte med 3 %, og Landbruger B vil få nedsat 
sit landdistriktstilskud med 3 %. Én manglende overholdelse kan således resultere i, at 2 land-
brugere sanktioneres, selvom den manglende overholdelse kun kan tilskrives én af landbru-
gerne.  
 
4. Ændret krydsoverensstemmelseskrav  
 
Krav 1.7 Indretning af stalde og lignende ved erhvervsmæssigt dyrehold  
 
Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 
2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere 
end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensi-
lage m.v., §§ 4, 18 og 19, § 21, stk. 1 samt 
§ 22 for så vidt angår forurening af 
grundvand og overfladevand 

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 bi-
lag II, A, 5), jf. art. 4 

Kontrolmyndighed: 
Kommunalbestyrelsen 

 
1.  Stalde og lignende indretninger til dyr skal være indrettet således, at forurening af 

grundvand og overfladevand ikke finder sted. 
 
2.  De skal have gulve, udført af for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale. 

 
3.  Gulve skal kunne modstå påvirkningerne fra dyrene og de i stalden anvendte redska-

ber. 
 
4.  Afløb fra stald, mødding og ensilageoplag, samle- og pumpebrønd skal føres gennem 

tætte, lukkede ledninger. Afløb, der kommer under pumpetryk, skal udføres således, at 
de kan modstå påvirkninger fra pumpetrykket. Afløb med tilhørende brønde skal udfø-
res af autoriserede kloakmestre i overensstemmelse med forskrifter for afløb, som er 
anført i bygningsreglementet. 

 
5.  Afløb fra stalde skal føres til beholder for flydende husdyrgødning. 

 
6.  Opbevaringsanlæg for husdyrgødning, ensilage og spildevand skal tømmes så ofte, at 

de ikke løber over. 
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7.  Spildevand fra vask af produkter fra husdyrhold, malkemaskiner, foderrekvisitter og 
lignende kan2 føres til en beholder for flydende husdyrgødning eller til en separat be-
holder. 

 
8.  Stalde og lignende indretninger til dyr, gulve samt afløb fra stalde, møddinger, ensila-

ge oplag, samle- og pumpebrønde skal renholdes og vedligeholdes, herunder beskyttes 
mod tæring, så de begrænser forurening fra dyreholdet til vandmiljøet. 

 
Krav 1.21 Etablering af plantedække3     
 
Bekendtgørelse nr. 975 af 25. september 2006 om 
jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedæk-
ke i planperioden 2006/2007, § 26, stk. 1-5 og be-
kendtgørelse nr. 906 af 16. juli 2007 om jordbrugets 
anvendelse af gødning og om plantedække i planperi-
oden 2007/2008, som ændret ved bekendtgørelse nr. 
188 af 14. marts 2008, §§ 26, 26a og 26b. 

Rådets direktiv 91/676/EØF 
af 12. dec. 1991 om beskyt-
telse af vand mod forurening 
forårsaget af nitrater, der 
stammer fra landbruget, art. 
5, stk. 4 og bilag II, B, 8) 

Kontrolmyndig-
hed:  
Plantedirektora-
tet 

 
1. Virksomheden skal enten foretage udlæg i en vårafgrøde eller etablere arealer med 

efterafgrøder om efteråret efter normale driftsmæssige principper med henblik på 
en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret.4 

 
2. Arealet med efterafgrøder skal for den del af virksomheden, der er autoriseret til 

økologisk jordbrugsproduktion, udgøre mindst 6 % af virksomhedens efterafgrø-
degrundareal. For økologisk autoriserede virksomheder, der udbringer gødnings-
mængder svarende til 0,8 dyreenheder pr. ha harmoniareal og derover, skal arealet 
med efterafgrøder mindst udgøre 10 % af efterafgrødegrundarealet. 

 
3. For øvrige virksomheder skal arealet med efterafgrøder udgøre mindst 10 % af 

virksomhedens efterafgrødegrundareal. For virksomheder, der udbringer gød-
ningsmængder svarende til 0,8 dyreenheder pr. ha harmoniareal og derover, skal 
arealet med efterafgrøder mindst udgøre 14 % af efterafgrødegrundarealet. Efte-
rafgrøder må ikke nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres før 20/10, 
og arealer med efterafgrøder skal anvendes til en forårssået afgrøde i den efterføl-
gende planperiode. 

                                                      
2 Spildevand fra vask af produkter fra husdyrhold, malkemaskiner, foderrekvisitter og lignende kan en-
ten føres til beholder for flydende husdyrgødning eller til en separat beholder. Dog kan mælke-
rumsvand evt. bortledes i henhold til kommunal tilladelse ved nedsivning (som udgangspunkt bør det 
dog bortskaffes på anden vis end ved nedsivning jf. vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilla-
delser m.v.).  Hvis spildevandet ikke afledes som beskrevet, kan der også være tale om en overtrædelse 
af krav 1.1 
 
3 Plantedirektoratet udarbejder årligt en vejledning og skemaer, som kan hentes på Plantedirektoratets 
hjemmeside: www.pdir.dk  
 
4 Etablering af vintergrønne marker i efteråret, der alene eller sammen med et areal med pligtige efterafgrøder, 
udgør 100 % af det dyrkede areal med plantedække, kan erstatte kravet om etablering af pligtige efterafgrøder. 
På bedrifter på 30 ha og derover skal der etableres mindst 4 % efterafgrøder, da denne del ikke kan erstattes med 
100 % vintergrønne marker. 

8 
 



 
  

 

5. Retsgrundlag  
 
Det opdaterede retsgrundlag findes i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 345 af 13. maj 2008 om 
krydsoverensstemmelse.  
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Bilag 1 - Krydsoverensstemmelseskrav med bagateller 
 
Der er indført bagateller for nedenstående 54 krydsoverensstemmelseskrav. Alle kravene er 
beskrevet i Vejledning om krydsoverensstemmelse, januar 2008.  
 
MILJØ 
Krav 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund 
Krav 1.17 Udarbejdelse af gødningsregnskaber 
Krav 1.18 Afsætning af husdyrgødning 
Krav 1.20 Maksimale lagre af husdyrgødning 
Krav 1.22 Grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne) 
Krav 1.23 Beskyttelse af naturtyper beliggende i et Natura 2000 område 
Krav 1.24 Beskyttelse af klitfredede arealer beliggende i et Natura 2000 område 
Krav 1.25 Beskyttelse af strandbredder beliggende i et Natura 2000 område 
Krav 1.26 Beskyttelse af arealer i ydre koge i Tøndermarsken i et Natura 2000 område 
Krav 1.28 Anvendelse af fælder 
Krav 1.29 Om fredsskovspligtige arealer beliggende i et Natura 2000 område 
 
FOLKESUNDHED, DYRESUNDHED OG PLANTESUNDHED 
Krav 2.6 Anmeldelse af mistanke om BSE hos et kreatur 
Krav 2.7 Anmeldelse af mistanke om TSE hos et får eller en ged 
Krav 2.11 Tilkald af dyrelæge ved mistanke om mund- og klovsyge 
Krav 2.12 Tilkald af dyrlæge ved mistanke om smitsom blæreudslet (SVD) hos svin 
Krav 2.13 Tilkald af dyrlæge ved mistanke om bluetongue hos får, geder og kreaturer 
Krav 2.14 Veterinære lægemidler 
Krav 2.15 Foder må ikke være farligt, håndtering af foderlægemidler, farlige stoffer og affald 
Krav 2.16 Opbevaring og anvendelse af forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form 
Krav 2.17 Forbud vedrørende animalsk protein 
Krav 2.18 Anvendelse og/eller besiddelse af plantebeskyttelsesmidler 
Krav 2.19 Brugen af plantebeskyttelsesmidler skal listes i sprøjtejournal, og midlerne må kun 
anvendes på de afgrøder og i de doseringer, de er godkendt til 
Krav 2.20 Håndtering af affald fra medicinanvendelse 
Krav 2.23 Sporbarhed af dyr og fødevarer 
Krav 2.24 Journaler til dyr og fødevarer 
Krav 2.25 Sundhedskrav for produktion af mælk 
Krav 2.30 Anvendelse af biocider og journal over biocider 
Krav 2.31 Sporbarhed 
Krav 2.32 Journal over analyseresultater 
Krav 2.33 Afhjælpende foranstaltninger, når der konstateres problemer ved den offentlige 
kontrol 
Krav 2.34 Journal over anvendelse af genetisk modificeret frø (GMO-frø) 
 
DYREVELFÆRD 
Krav 3.1 Alle landbrugsdyr, personale 
Krav 3.2 Alle landbrugsdyr, tilsyn 
Krav 3.4 Alle landbrugsdyr, bevægelsesfrihed 
Krav 3.5 Alle landbrugsdyr, rum og bygninger til husning af dyr 
Krav 3.11 Kalve, arealkrav og enkeltbokse 
Krav 3.13 Kalve, elektriske installationer 
Krav 3.18 Kalve, bevægelsesfrihed 
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Krav 3.20 Kalve, rengøring og desinfektion 
Krav 3.27 Svin, arealkrav 
Krav 3.29 Svin, drægtige søer og gylter i flok 
Krav 3.30 Svin, rodemateriale til søer og gylte 
Krav 3.34 Svin, støjniveau 
Krav 3.35 Svin, belysning 
Krav 3.36 Svin, indretning af stalde 
Krav 3.37 Svin, rodematerialer 
Krav 3.42 Svin, særlige bestemmelser for orner 
Krav 3.43 Svin, særlige bestemmelser for søer og gylte 
Krav 3.45 Svin, særlige bestemmelser for fravænnede grise og avls-/fedesvin 
 
GOD LANDBRUGS- OG MILJØMÆSSIG STAND 
Krav 4.1 Etablering af plantedække på udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes 
Krav 4.2 Vedligeholdelse af udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes 
Krav 4.3 Plantedække på udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes 
Krav 4.4 Plantebeskyttelse, gødskning og kunstvanding på udtagne arealer samt landbrugs-
arealer, der ikke dyrkes 
Krav 4.5 Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer 
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