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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

FødevareErhverv 

FødevareErhverv Nyropsgade 30 Tel +45 33 95 80 00 dffe@dffe.dk 

 DK-1780 København V Fax +45 33 95 80 80 www. ferv.fvm.dk 

 Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstem-
melse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) 

Dette retteblad indeholder ændringer til Vejledning om krydsoverensstemmelse, december 2008. Ændringerne 

vedrører hovedsagligt indførelse af 4 nye krav om God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM). Kravene er ind-

ført som følge af sundtjekket af landbrugsreformen.  

 

Det drejer sig om følgende krav: 

• Krav 4.7 Markafbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder. Kravet skal kontrolle-

res af kommunerne. 

• Krav 4.8 2 meter zoner omkring fredede fortidsminder. Kravet skal kontrolleres af Kulturarvsstyrelsen. 

• Krav 4.9 Bekæmpelse af flyvehavre. Kravet skal kontrolleres af Plantedirektoratet. 

• Krav 4.10 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. Kravet skal kontrolleres af kommunerne. 

 

Desuden er krav 4.2 Vedligeholdelse af udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes, ændret.  

Ændringen af krav 4.2 vedrører en tilføjelse til de eksisterende undtagelser. Tilføjelsen til kravet er: ”Endelig kan 

slåning undlades i de første tre år efter såning på arealer, hvor der er isået vildt- og bivenlige arter. Arealerne skal 

dog holdes fri for opvækst af træer og buske”.  

 

De nye GLM krav er gældende fra 30. marts 2009. 

 

Desuden er der følgende ændringer til retsgrundlaget: 

 

• Rådets Forordning 1782/2003 af 29. september 2003 er erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 

19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbru-

gere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 

1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003. 

• Bekendtgørelse nr. 800 af 13. juli 2006 er erstattet af bekendtgørelse nr. 1361 af 19. december 2008 om 

overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg (krav 2.6 og 2.8) 

• Bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 er ændret ved bekendtgørelse nr. 1224 af 10. december 2008, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006 om kemiske stoffer og produkter (krav 2.18). 

 

Ændringerne er integreret i Vejledning om krydsoverensstemmelse, marts 2009, som kan findes på FødevareEr-

hvervs hjemmeside fvm.ferv.dk under krydsoverensstemmelse.    

 

Ændringerne har medført offentliggørelse af ændringsbekendtgørelse – ændringsbekendtgørelse nr. 239 af 27. 

marts 2009 om krydsoverensstemmelse samt ændringsbekendtgørelse nr. 238 af 27. marts 2009 om direkte støtte 

til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen.  
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Følgende indsættes under afsnit 7.4. God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) side 54. 

 

Krav 4.2 Vedligeholdelse af udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes 

1. Udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes, skal slås mindst en gang hvert andet år i juli eller 
august

1
. 

2. Plantedækket må ikke slås i perioden 1. maj til 30. juni2. 

 

Nye GLM krav 

 

Krav 4.7 Markafbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder 

1. Halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede area-
ler. 

Bestemmelsen om forbuddet mod afbrænding gælder dog ikke for: 

1) Flammebehandling af ukrudt. 
2) Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år. 
3) Halm der har været anvendt til overdækning og lignende. 
4) Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer. 
5) Våde halmballer. Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering af kommunalbesty-

relsen. 

6) Halm på øerne, bortset fra Sjælland, Fyn, Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø samt øer, der 
har bro eller dæmning til en af disse øer eller til fastlandet. 

 

Krav 4.8 2 meter zoner omkring fredede fortidsminder 

1. På fredede fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, 
gødes eller plantes.  

 

Krav 4.9 Bekæmpelse af flyvehavre 

1.  Ejeren eller brugeren har pligt til at holde alle dyrkede og udyrkede arealer fri for flyvehavre3. 
 

Krav 4.10 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo 

1.  Ejeren eller brugeren af arealer4, hvor der findes Kæmpebjørneklo, har pligt til at bekæmpe Kæmpebjør-
neklo efter en af kommunalbestyrelsen endeligt vedtaget og offentliggjorte indsatsplan. 

                                                      
1
 Slåning kan undlades i juli eller august, hvis det samme år er slået i forbindelse med en af de i note 2 nedenstå-
ende situationer. Endvidere kan slåning af plantedækket undlades på vildtstriber og insektvolde. Endelig kan slå-

ning undlades i de første tre år efter såning på arealer, hvor der er isået flerårige vildt- og bivenlige arter. Arealer-

ne skal dog holdes fri for opvækst af træer og buske. 

  
2
 Hvis arealerne ligger inden for de afstandskrav, der gælder efter bestemmelserne for certificering af frø, skal 

plantedækket dog slås inden blomstring på anmodning fra den berørte planteavler. Plantedækket må endvidere slås 

i forbindelse med bekæmpelse af flyvehavre, hejrearter, brændenælder, tidsler samt giftige eller aggressive 

ukrudtsarter, som fastlægges af FødevareErhverv. Plantedækket må slås hele året, hvis det gennem hele foråret 

ved slåning med jævne mellemrum holdes helt kort.  
 
3
 Ved flyvehavre forstås planter af Avena fatua L., A. Sterilis L., A. ludoviciana Dur. og andre vildtvoksende et-

årige havrearter, der har løsningslag ved grunden af en eller flere kerner i småakset. 
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Kravet er dermed alene relevant såfremt kommunalbestyrelsen har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af 

Kæmpebjørneklo. Såfremt der ikke findes en indsatsplan, skal der ikke udføres en KO-kontrol af dette KO-krav. 

Indsatsområdet, bekæmpelsesfrist(er) samt vejledning i bekæmpelsesmetoder fremgår af den pågældende indsats-

plan.  

 

Følgende indsættes under afsnit 8. Retsgrundlag og tilsyn-/kontrolmyndighed side 56. 

 

Krav 

nr. 

Dansk retsgrundlag EU retsgrundlag Kontrol myn-

dighed 

1.22 Bekendtgørelse nr.1695 af 19. de-

cember 2006 om erhvervsmæssigt 

dyrehold, husdyrgødning, ensilage 

m.v. som ændret ved bekendtgørel-

se nr. bekendtgørelse nr. 1695 af 19. 

december 2006 som ændret ved be-

kendtgørelse nr. 1209 af 11. oktober 

2007 og bekendtgørelse nr. 736 af 

30. juni 2008 om husdyrbrug og dy-

rehold for mere end 3 dyreenheder, 

husdyrgødning, ensilage m.v., §§ 

27, 28, 29, stk. 1 og 2 og 30. 

Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. dec. 1991 

om beskyttelse af vand mod forurening for-

årsaget af nitrater, der stammer fra land-

bruget, art. 5, stk. 4 og bilag III, 2) og 3) 

Plantedirektora-

tet 

2.1 Europa-Parlamentets og Rådets for-

ordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. 

juli 2000 om indførelse af en ord-

ning for identifikation og registre-

ring af kvæg og om mærkning af 

oksekød og oksekødsprodukter, art. 

4, Kommissionens forordning (EF) 

nr. 911/2004 af 29. april 2004 om 

gennemførelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår 

øremærker, pas og bedriftslister, art. 

1, 3 og 4, samt Kommissionens for-

ordning (EF) nr. 509/1999 af 8. 

marts 1999 om forlængelse af mak-

simumfristen for øremærkning af 

bison okser (arten Bison bison 

spp.).Bekendtgørelse nr. 1066 af 10. 

november 2005 om mærkning, regi-

strering og flytning af kvæg, svin, 

får og geder, § 1, stk. 13, § 2 og § 8, 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om ind-

førelse af en ordning for identifikation og 

registrering af kvæg og om mærkning af ok-

sekød og oksekødsprodukter, art. 4, Kom-

missionens forordning (EF) nr. 911/2004 af 

29. april 2004 om gennemførelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1760/2000 for så vidt angår øremærker, pas 

og bedriftslister, art. 1, 3 og 4, samt Kom-

missionens forordning (EF) nr. 509/1999 af 

8. marts 1999 om forlængelse af maksimum-

fristen for øremærkning af bison okser (arten 

Bison bison spp.). 

Fødevarestyrel-

sen, men kon-

trollen er ved 

aftale overført 

til Plantedirek-

toratet 

                                                                                                                                                                                        
4
 Hvis Kæmpebjørneklo konstateres på landbrugsarealer, vil der ske en reduktion i den direkte støtte og landdi-

striktsstøtten, mens Kæmpebjørnekloplanter, som konstateres på et ikke-landbrugsareal, hvortil der søges landdi-

striktsstøtte, kun medfører en reduktion i landdistriktsstøtten. 
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stk. 1 og 2. 

2.2 Kommissionens forordning (EF) nr. 

911/2004 af 29. april 2004 om gen-

nemførelse af Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 

1760/2000 for så vidt angår øre-

mærker, pas og bedriftslister, art 8 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1760/2000 af 

17. juli 2000 om indførelse af en 

ordning for identifikation og regi-

strering af kvæg og om mærkning 

af oksekød og oksekødsprodukter, 

art. 7. 

Bekendtgørelse nr. 1066 af 10. no-

vember 2005 om mærkning, regi-

strering og flytning af kvæg, svin, 

får og geder, §§ 12, 20 og 21, dog 

undtaget indberetning om tilstand i 

§ 12, stk. 2, nr. 3. 

Kommissionens forordning (EF) nr. 

911/2004 af 29. april 2004 om gennemførel-

se af Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår 

øremærker, pas og bedriftslister, art 8 og Eu-

ropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse 

af en ordning for identifikation og registre-

ring af kvæg og om mærkning af oksekød og 

oksekødsprodukter, art. 7. 

Fødevarestyrel-

sen, men kon-

trollen er ved 

aftale overført 

til Plantedirek-

toratet 

2.3 Bekendtgørelse nr. 815 af 14. juli 

2006 om registrering af husdyrbrug 

i CHR, § 3 og § 4, stk. 1, nr. 1-4. 

 

Rådets direktiv 2008/71/EF af 15. juli 2008 

om identifikation og registrering af svin, art. 

3, Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. 

december 2003 om indførelse af en ordning 

for identifikation og registrering af får og 

geder, art. 7 og Europa-Parlamentets og Rå-

dets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 

2000 om indførelse af en ordning for identi-

fikation og registrering af kvæg og om 

mærkning af oksekød og oksekødsprodukter, 

art. 5. 

Fødevarestyrel-

sen, men kon-

trollen er ved 

aftale overført 

til Plantedirek-

toratet 

2.4 Bekendtgørelse nr. 1066 af 10. no-

vember 2005 om mærkning, regi-

strering og flytning af kvæg, svin, 

får og geder, § 1, stk. 13, § 4, dog 

undtaget kravet om, at får og geder 

skal mærkes inden de flyttes fra op-

rindelsesbesætningen og senest 60 

dage efter fødsel, idet denne frist 

forlænges til 6 måneder efter dyrets 

fødsel, og § 8, stk. 1 og 2. 

Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. 

dec. 2003 om indførelse af en ordning for 

identifikation og registrering af får og geder, 

art. 4 som ændret ved Kommissionens for-

ordning 993/2008/EF af 23. september 2008 

om ændring af bilaget til Rådets forordning 

(EF) nr. 21/2004 for så vidt angår identifika-

tionsmærkning af dyr og flytningsdokumen-

ternes indhold. 

Fødevarestyrel-

sen, men kon-

trollen er ved 

aftale overført 

til Plantedirek-

toratet 

2.5 Bekendtgørelse nr. 1066 af 10. no-

vember 2005 om mærkning, regi-

strering og flytning af kvæg, svin, 

får og geder, §§ 18, 20 og 23. 

 

Rådets forordning (EF) 21/2004 af 17. dec. 

2003 om indførelse af en ordning for identi-

fikation og registrering af får og geder, art. 5 

og 8 som ændret ved Kommissionens for-

ordning 993/2008/EF af 23. september 2008 

Fødevarestyrel-

sen, men kon-

trollen er ved 

aftale overført 

til Plantedirek-
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om ændring af bilaget til Rådets forordning 

(EF) nr. 21/2004 for så vidt angår identifika-

tionsmærkning af dyr og flytningsdokumen-

ternes indhold 

toratet 

2.6 Europa-Parlamentets og Rådets for-

ordning (EF) nr. 999/2001 af 22. 

maj 2001 om fastlæggelse af regler 

for forebyggelse af, kontrol med og 

udryddelse af visse transmissible 

sprongiforme encephalopatier, art. 

11.  

Bekendtgørelse nr. 1361 af 19. de-

cember 2008 om overvågning og 

bekæmpelse af BSE hos kvæg, § 3. 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fast-

sættelse af regler for forebyggelse af, kontrol 

med og udryddelse af visse transmissible 

spongiforme encephalopatier, art. 11 

Fødevarestyrel-

sen 

2.8 Europa-Parlamentets og Rådets for-

ordning (EF) nr. 999/2001 af 22. 

maj 2001 om fastlæggelse af regler 

for forebyggelse af, kontrol med og 

udryddelse af visse transmissible 

sprongiforme encephalopatier, art. 

12 og 13. 

Bekendtgørelse nr. 1361 af 19. de-

cember 2008 om overvågning og 

bekæmpelse af BSE hos kvæg § 18, 

stk. 1 og 5. 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fast-

sættelse af regler for forebyggelse af, kontrol 

med og udryddelse af visse transmissible 

spongiforme encephalopatier, art. 12 og 13 

Fødevarestyrel-

sen 

2.18 Bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 

2003 om bekæmpelsesmidler § 4 

stk. 1, som senest ændret ved be-

kendtgørelse nr. 1224 af 10. decem-

ber 2008, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1755 af 22. december 2006 om ke-

miske stoffer og produkter § 33, stk. 

1 

Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 

om markedsføring af plantebeskyttelses-

midler, art. 3, stk. 1 

Plante-

direktoratet 

4.2 Bekendtgørelse nr. 1598 af 19. de-

cember 2007 om direkte støtte til 

landbrugere efter enkeltbetalings-

ordningen med senere ændringer, § 

25 

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, art. 6  

Plantedirektora-

tet 

4.7 Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. no-

vember 2006 om forbud mod mark-

afbrænding af halm m.v., som ænd-

ret ved bekendtgørelse nr. 1207 af 

11.oktober 2007, § 1 

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, art. 6 

Kommunalbe-

styrelsen 

4.8 Bekendtgørelse nr. 1505 af 14. de-

cember 2006 af museumsloven § 29 

f 

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

2009 om fælles regler for den fælles land-

brugspolitiks ordninger for direkte støtte til 

Kulturarvssty-

relsen 
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 landbrugere og om fastlæggelse af visse støt-

teordninger for landbrugere, art. 6 

4.9 Bekendtgørelse nr. 891 af 26. au-

gust 2004 om flyvehavre, § 1. 

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, art. 6 

Plantedirektora-

tet 

4.10 Bekendtgørelse nr. 17 af 13. januar 

2006 om bekæmpelse af Kæmpe-

bjørneklo §§ 1 og 2 

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, art. 6 

Kommunalbe-

styrelsen 

 

 

Bilag 1 udskiftet med nedenstående: 

 

Bilag 1 - Krydsoverensstemmelseskrav med mulighed for vurde-
ring af overtrædelsen som ”mindre” 
 

Der er indført mulighed for at vurderer overtrædelse som bagatel for nedenstående 66 krydsoverensstemmelses-

krav. Overtrædelse som tildeles en samlet karakter på højest 5 kan afgøres uden at landbrugeren direkte støtte 

nedsættes, hvis overtrædelsen afhjælpes inden den fastsatte frist. Læs mere i kapitel 5.  

 

MILJØ 

Krav 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund 

Krav 1.7 Indretning af stalde og lignende ved erhvervsmæssigt dyrehold 

Krav 1.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning ved erhvervsmæssigt dyrehold 

Krav 1.9 Opbevaring af fast husdyrgødning 

Krav 1.10 Opbevaring af kompost og fast husdyrgødning 

Krav 1.11 Opbevaring af ensilage 

Krav 1.12 Opbevaring af flydende gødning samt ensilage og spildevand 

Krav 1.13 Udbringningsperiode for husdyrgødning 

Krav 1.14 Udbringningsmetode for husdyrgødning på ubevoksede arealer 

Krav 1.15 Udbringnings- og arealrestriktioner for gødskning 

Krav 1.16 2 meter bræmmer langs naturlige vandløb og søer 

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 1.29 Om fredsskovspligtige arealer beliggende i et Natura 2000 område 
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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 af-

grøder 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 

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 



  

Side 8/8 

FødevareErhverv 

Krav 4.3 Plantedække på udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes 

Krav 4.4 Plantebeskyttelse, gødskning og kunstvanding på udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes 

Krav 4.5 Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer 

Krav 4.7 Markafbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder 

Krav 4.9 Bekæmpelse af flyvehavre 

Krav 4.10 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo 

 

 


