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Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverens-
stemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen) 

Dette retteblad indeholder ændringer til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009. 

Ændringerne er integreret i Vejledning om krydsoverensstemmelse, marts 2010, som kan findes på 

ferv.fvm.dk. Ændringerne vil medføre offentliggørelse af ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse nr. 

1465 af 16. december 2009 om krydsoverensstemmelse. Ændringerne i dette retteblad forventes at blive 

gældende fra 29. marts 2010, hvor ændringsbekendtgørelsen til bekendtgørelse nr. 1465 af 16. december 

2009 forventes at træde i kraft. 

 

GLM 

Rettebladet indeholder bla. afsnit 6.4 God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Der er indført et nyt 

krydsoverensstemmelseskrav, Krav 4.11 Forvaltning af vand, som kontrolleres af kommunerne. Krav 4.5 

Vedligeholdelse af plantedække på permanente græsarealer og arealer med græs i omdrift er ændret, så 

der nu er krav om slåning mindst hvert år og den årlige slåning også omfatter græs i omdrift.  

 

Krav med ændringer 

 Krav 1.20 Maksimale lagre af husdyrgødning er udgået, og kravet finder ikke anvendelse fra 29. 

marts 2010 og fremefter. Landbrugere, som tidligere har fået nedsat støtten på grund af overtræ-

delse af krav 1.20, vil få den tilbagetrukne støtte tilbagebetalt.  

 

 Krav 2.1 Øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker. 2. afsnit i delkrav 1 vedrørende 

mærkning af indførte dyr er slettet.  

 

 Krav 2.4 Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker. 2. afsnit i delkrav 1 vedrøren-

de mærkning af indførte dyr er slettet.  

 

 Krav 2.5 A Indberetninger af får og geder og deres flytninger samt førelse af besætningsregister. 

Af hensyn til indlæsning i IT-systemerne er krav ændret til nummer til 2.5.  

 

 Krav 2.5 B Mærkning af svin og førelse af besætningsregister. Delkrav 2 vedrørende mærkning 

af indførte dyr er slettet.  

 

 Krav 2.15 Foder og vegetabilske fødevarer må ikke være farlige, håndtering af foderlægemidler, 

farlige stoffer og affald. Delkrav 2 er slettet.  

 

 Krav 3.30 Svin, beskæftigelsesmateriale til søer og gylte. Kravet er ændret fra at gælde rodemate-

riale til at gælde for beskæftigelsesmateriale. 

 

 Krav 3.37 Svin, beskæftigelsesmateriale. Kravet er ændret fra at gælde rodemateriale til at gælde 

for beskæftigelsesmateriale. 

 

Ændringer i retsgrundlaget 

Der følgende ændringer til retsgrundlaget: 
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 Bekendtgørelse nr. 815 af 14. juli 2006 er erstattet ved bekendtgørelse 59 af 18. januar 2010 (krav 

2.3) 

 Lovbekendtgørelse nr. 757 af 19. juni 2006 er erstattet af Lovbekendtgørelse nr. 18 af 8. januar 

2010 (krav 1.18 og 1.19).  

 

Her følger den fulde beskrivelse af alle krav der ændres i dette retteblad. Kravene findes i 

afsnit 7.0 Krydsoverensstemmelseskrav 

Krav 2.1 Øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker 

1. Ejeren eller den besætningsansvarlige skal sørge for, at kvæg senest 20 dage efter fødsel, og 

inden det føres fra oprindelsesbesætningen, er forsynet med to godkendte øremærker, ét i 

hvert øre. Mindst det ene af mærkerne skal være husgavlsformet og have en højde på mindst 

45 mm og en bredde på mindst 55 mm
1
.  

2. Isatte godkendte øremærker og godkendte elektroniske øremærker må ikke fjernes eller æn-

dres uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Tabes eller ødelægges et godkendt øremærke eller et 

godkendt elektronisk øremærke, skal der snarest isættes et nyt med samme nummer. 

 

Krav 2.3: Registrering i det centrale husdyrbrugsregister CHR  
Kvæg-, svine-, fåre- og gedebesætninger skal være registreret i CHR. Det er ejerens ansvar, at 

besætningen er registreret korrekt i CHR. Blot ét dyr er en besætning 

Krav 2.4 Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker  

1. Ejeren af eller den besætningsansvarlige for en fåre- eller gedebesætning skal sørge for, at får eller 

geder senest 6 måneder efter fødslen2, og inden de føres fra oprindelsesbesætningen, er forsynet med 

enten 

 to godkendte øremærker til får og geder eller  

 ét godkendt øremærke og ét godkendt elektronisk øremærke eller  

 ét godkendt øremærke og én godkendt chip.  

       Får og geder født før 1/1 2003 behøver dog kun være mærket med ét godkendt øremærke.  

2. Isatte godkendte øremærker, godkendte elektroniske øremærker og godkendte chip må ikke fjernes 

eller ændres uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Tabes eller ødelægges et godkendt øremærke, et 

godkendt elektronisk øremærke eller en godkendt chip, skal der snarest isættes et nyt med samme 

nummer. 

 

Krav 2.5 B. Mærkning af svin og førelse af besætningsregister  

1. Svin skal være forsynet med et godkendt øremærke til svin, før de forlader oprindelsesbesæt-

ningen. Dog skal svin ikke mærkes, hvis 1) de flyttes mellem besætninger, der indgår i en 

omsætningsaftale eller 2) de føres direkte til en destruktionsvirksomhed. Slagtesvin, der 

                                                      
1
 Kvæg født før 1/1 1998 behøver dog kun være mærket med ét godkendt øremærke og kvæg under 7 d a-

ge, der dør eller aflives og derefter føres direkte til en destruktionsvirksomhed, skal ikke mærkes. Mærk-

ning af kalve af bisonokser (arten Bison bison ssp.) kan udskydes i op til 9 måneder efter fødsel, dog skal 

de mærkes, såfremt de fjernes fra deres mødre inden 9 måneder efter fødsel, og under alle omstændigh e-

der inden de føres fra oprindelsesbesætningen.  
2
 De nationale regler foreskriver at får og geder skal mærkes inden de flyttes fra oprindelsesbesætningen 

og senest 60 dage efter fødsel. EU-reglerne foreskriver at får og geder skal mærkes inden de flyttes fra  

oprindelsesbesætningen og senest 6 mdr. efter fødsel. En producent, som ikke har mærket 3 mdr. gamle 

får eller geder vil derfor kunne straffes med bøde i henhold til nationale regler, men har ikke overtrådt 

reglerne om krydsoverensstemmelse.  
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transporteres direkte til et dansk slagteri fra oprindelsesbesætningen, eller fra en besætning, 

der er modtager af svin, kan i stedet for øremærkning forsynes med skinketatovering. 

2. Isatte godkendte øremærker må ikke fjernes eller ændres uden Fødevarestyrelsens tilladelse. 

Tabes eller ødelægges et godkendt øremærke, skal der snarest isættes et nyt øremærke med 

samme nummer. Dog kan tabte eller ødelagte øremærker hos svin erstattes med CHR-

nummeret for den besætning, hvor dyret befinder sig. For importerede og samhandlede svin 

skal erstatningsøremærket dog altid være identisk med det tabte eller ødelagte mærke.  

3. Ejeren eller brugeren af en svinebesætning, eller en anden samling af dyr med svin, skal føre 

løbende optegnelser, der indeholder ajourførte oplysninger. For en svinebesætning kan op-

tegnelserne bestå i CHR-flyttelister og løbende optegnelser i et af Fødevarestyrelsen god-

kendt staldregistreringsskema. Følgende oplysninger skal fremgå af optegnelserne: 

4.  Antal svin. 

5. Dato, antal svin og CHR-nummer for den besætning eller anden samling af dyr med svin, 

hvorfra flytning er foretaget. Hvis dyret eller dyrene er importeret eller samhandlet til Dan-

mark registreres afsenderlandet og nummeret på den udenlandske besætning i stedet for 

CHR-nummeret. 

6. Dato, antal svin og CHR-nummer for den besætning eller anden samling af dyr med svin, 

hvortil flytning er foretaget. Hvis dyret eller dyrene er samhandlet til udlandet, registreres 

modtagerlandet og nummeret på den udenlandske besætning i stedet for CHR-nummeret.  

7. Dato for bestilling af erstatningsøremærke samt nummeret på erstatningsøremærket og på det 

tabte eller ødelagte øremærke, hvis disse er forskellige. 

8. Identifikationskode og oplysninger anført på det godkendte øremærke for svin importeret el-

ler samhandlet til Danmark.  

9. Optegnelserne skal opbevares i mindst 5 år efter seneste hændelse og skal på anmodning fo-

revises Fødevarestyrelsen eller Plantedirektoratet. 

Krav 2.15 Foder og vegetabilske fødevarer må ikke være farligt, håndtering af foderlæge-

midler, farlige stoffer og affald 

Landbrugere, som opbevarer foder eller har en produktion af dyr eller primærprodukter af animalsk op-

rindelse, skal især opbevare og håndtere affald og farlige stoffer separat og sikkert, så farlig forurening 

undgås. Landbrugere som anvender foder er ansvarlig for, at foderet overholder grænserne for indhold af 

nedennævnte uønskede stoffer og forbudte stoffer. 

Landbrugeren skal straks, hvis han konstaterer, at foder ikke overholder grænserne for indhold af neden-

nævnte uønskede stoffer, eller at foderet er udsat for forurening, ophøre med brugen af foderet, informere 

Plantedirektoratet og tilbagekalde eventuelt videresolgt foder. 

1. Foder og fødevarer må ikke opbevares sammen med farlige stoffer eller farligt affald (eksempel-

vis pesticider, biocider, opløsningsmidler, metalspåner mm). 

2. Foderlægemidler (foder med indhold af veterinærmedicin) skal opbevares og håndteres isoleret 

fra resten af fodret. Herunder andre foderlægemidler
3
.  

3. Foder skal overholde grænserne for indhold af følgende uønskede og forbudte stoffer:  

1) Arsen, bly, fluor, kviksølv eller cadmium 

2) Aflatoxin B1 

3) Antibiotika
4
 

4)Forbudte stoffer
5
: 

                                                      
3
 Med foderlægemidler menes færdigblandet foder med indhold af et eller flere veterinære lægemidler. Veterinære 

lægemidler må ikke tilsættes i blandeanlæg eller lign. og foderlægemidler må ikke opbevares eller transporteres i 

samme silo eller foderanlæg, som andet foder, da efterfølgende foder herved forurenes med lægemidlet.  
4
 Undtagelsen er antibiotika anvendt efter dyrlægens ordination og anvisning.  

5
 Jf. bilag 9 Forbudte stoffer og fodermidler med begrænset anvendelse i Foderbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 

1177 af 11. oktober 2007. 
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1. Fæces, urin og separeret indhold af fordøjelseskanalen efter tømning eller fjernelse af den-

ne, uanset eventuel behandling eller blanding.  

2. Huder behandlet med garvestoffer, herunder affald herfra.  

3. Frø og andet planteformeringsmateriale, der efter høst er behandlet med plantebeskyttel-

sesmidler under hensyn til det pågældende anvendelsesformål, og eventuelle biprodukter her-

af.  

4. Træ, herunder savsmuld og andet materiale, der stammer fra træ, der er behandlet med træ-

beskyttelsesmidler
6.
 

5. Alt affald fra de forskellige faser af rensningen af by-, hus- og industrispildevand7, uanset 

om dette affald videreforarbejdes, og uanset hvor spildevandet stammer fra8.  

6. Fast byaffald9, som f.eks. husholdningsaffald.  

7. Emballage og dele af emballage fra produkter fra fødevareindustrien.  

4. Vegetabilske fødevarer dyrket eller høstet på virksomheden, må ikke indeholde rester af pestici-

der over grænseværdierne, eller rester af pesticider, som ikke er godkendt til den pågældende af-

grøde
10

. 

Krav 2.24 Journaler til dyr og fødevarer
11

 

1. Landbrugere, som opdrætter dyr eller producerer primærprodukter af animalsk oprindelse, skal 

føre journaler (optegnelser) over veterinærlægemidler eller andre behandlinger, som dyrene har 

fået, behandlingsdatoer og tilbageholdelsesperioder. Journalerne skal indeholde optegnelser over 

medicinanvendelse og sikre, at følgende noteres ved behandlingens indledning:  

- Dato for behandlingens første og sidste dag 

- Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller hvis dette ikke er 

muligt, anslået vægt og staldafsnit eller tilsvarende opdeling) 

- Hvilket lægemiddel, der er anvendt 

- Opbevares i mindst 5 år 

2. Oplysninger om tilbageholdelsestider fremgår af dyrlægens anvisningsseddel. Anvisningen
12

 skal 

opbevares i mindst 5 år.  

3. Landbrugere, som opdrætter dyr eller producerer primærprodukter af animalsk oprindelse skal fø-

re journaler over resultaterne af analyser af prøver fra dyrene eller andre prøver, der er taget i en 

                                                      
6
 Som defineret i Bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF.  

7
 Som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand som impl e-

menteret i Miljøministeriet s bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 

og 4. 
8
 Udtrykket »spildevand« omfatter ikke »procesvand«, d.v.s. vand fra uafhængige ledninger i fødevare - eller foder-

stofvirksomheder. Når disse ledninger forsynes med vand, må vand kun anvendes til foder, hvis det er sundt og rent 

vand som specificeret i artikel 4 i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand, som 

implementeret i Fødevareministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og til synet med vandforsyningsanlæg. Led-

ninger i fiskerivirksomheder kan også forsynes med rent havvand, som defineret i artikel 2 i Rådets direktiv 

91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer, som  im-

plementeret i Fødevareministeriets bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land.  

Procesvand må kun anvendes til foder, hvis det indeholder foderstof - eller fødevaremateriale og det er teknisk frit 

for rensemidler, desinfektionsmidler og andre stoffer, der ikke er tilladt efter foderstoflovgivningen.  
9
 Udtrykket »fast byaffald« omfatter ikke køkken- og madaffald som defineret i Biproduktforordningen.  

10
 Dette fremgår af midlets etikette, brugsanvisning eller off label godkendelse.  

11
For mere information, se ”Vejledning om kontrol med  hygiejne i primærproduktionen (til fødevareregi-

onerne)”  og ”Vejledning til bekendtgørelser om dyrlægers anvendelse, udlevering og receptordinering af 

lægemidler til dyr samt til bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevar e-

virksomheders egenkontrol med restkoncentrationer” . 
12

 KO-indberetning af besætningsejerens manglende opbevaring af dyrlægens anvisninger forudsætter, at 

kontrollen har konstateret, at dyrlægen har udarbejdet og udleveret anvisningerne.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/e6ukhxhpyvb32lw2a26fd3prxo3div6uf7nmjpuqn6ts3xycza2nc2htfgloqp7be6u4z6rkqgpgsnna63tehznjv3f/Vejlkontrolhygiejneiprimaerproduktionennov20006.doc
http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/e6ukhxhpyvb32lw2a26fd3prxo3div6uf7nmjpuqn6ts3xycza2nc2htfgloqp7be6u4z6rkqgpgsnna63tehznjv3f/Vejlkontrolhygiejneiprimaerproduktionennov20006.doc
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diagnostisk sammenhæng, og som har betydning for menneskers sundhed. Journalen skal omfatte 

analyseresultater fra f.eks. salmonellakontrol. 

4. Landbrugere, som opdrætter dyr eller producerer primærprodukter af animalsk oprindelse skal fø-

re journaler over alle relevante rapporter om kontrol af dyr eller animalske produkter. Journalen 

skal omfatte kontrolrapporter fra kontrolbesøg, foretaget af Fødevarestyrelsen. 

5. Journalerne skal være overskuelige, tilgængelige og dækkende oversigter. Journaler kan føres på 

papir eller i elektronisk form eller kan være en dækkende samling af dokumentation, f.eks. kon-

trolrapporter, analyseresultater eller lignende. Der er ikke fastsat noget generelt om den tid, jour-

nalerne skal opbevares. Journalerne bør opbevares mindst så længe, at de producerede fødevarer 

må anses for at være fortæret eller destrueret. Generelt må en opbevaringsperiode på 3 år anses 

for passende. Hvis primærproducenten selv har fastsat en anden periode, skal relevansen heraf 

vurderes. 

Krav 3.30 Svin, beskæftigelsesmateriale til søer og gylte 

1. Drægtige søer og gylte skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet 

manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelsesmateriale.
13

 

2. For ikke-drægtige søer og gylte finder bestemmelserne om beskæftigelsesmateriale i lov om in-

dendørs hold af drægtige søer og gylte tilsvarende anvendelse.
14

 

Krav 3.37 Svin, beskæftigelsesmaterialer 

1. Svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde materiale, som de på rette vis kan 

undersøge og rode i, såsom halm, hø, træ, savsmuld, svampekompost, tørv eller en blanding her-

af, som ikke bringer dyrenes sundhed i fare. 

Krav 4.1 Etablering af plantedække på landbrugsarealer, der ikke dyrkes  

1. Landbrugsarealer, der ikke dyrkes, skal holdes plantedækket
15

. 

2. Plantedækket skal etableres senest 14 dage efter høst, dog senest den 1.oktober, medmindre der er 

tilstrækkeligt eksisterende plantedække på arealerne. Hvis høsten først sker efter den 1. oktober, 

skal plantedækket etableres snarest muligt og senest den 31. maj. Etableret plantedække kan re-

tableres i perioden fra den 15. april til 31. maj under forudsætning af, at reglerne om vedligehol-

delse i krav 4.2 er overholdt.  

3. Plantedækket skal etableres på grundlag af fremspirede spildfrø fra tidligere dyrkningsårs land-

brugsafgrøder eller frøblandinger. 

4. På landbrugsarealer der ikke dyrkes, skal der hvert år inden 1.oktober ske eftersåning af områder 

uden tilstrækkeligt plantedække. 

Krav 4.2 Vedligeholdelse landbrugsarealer, der ikke dyrkes  

1. Landbrugsarealer, der ikke dyrkes, skal slås mindst en gang hvert andet år i perioden 1. juli – 15. 

september 16
. 

                                                      
13

 I medfør af direktivets art. 3, nr. 9, gælder dette punkt fra den 1. januar 2003 for alle nyopførte og genopførte b e-

drifter og bedrifter, der tages i brug for første gang efter denne dato. Fra den 1. januar 2013 gælder dette punkt for 

alle bedrifter. 
14  Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af Dyreværnsloven 
15 Plantedække kan undlades i en bredde af højst to meter rundt om hver enkelt mark. Dette areal kan ved mekanisk 

bearbejdning holdes plantefrit hele året. Plantedække kan dog ikke undlades på arealer, der ligger nærmere end 5 m 

fra søer, åbne vandløb, kystlinier samt langs fortidsminder, som er beskyttet i medfør af museumsloven § 29e.  På 

arealer, hvortil der søges støtte, bortset fra arealer med permanent græs og permanente afgrøder, kan der hele året 

etableres insektvolde og andre former for faunaforbedrende foranstaltninger efter retningslinjer udstedt af Fødev a-

reErhverv. Kravet om etablering af plantedække finder ikke anvendelse på arealer, der er beliggende inden for de i § 

69 i vandløbslovens nævnte bræmmer på 2 meter.  
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2. Plantedækket må ikke slås i perioden 1. maj til 30. juni
17

. Plantedækket må dog slås hele året, 

hvis det gennem hele foråret ved slåning med jævne mellemrum holdes helt kort. 

Krav 4.3 Plantedække på landbrugsarealer, der ikke dyrkes 

1.  Landbrugsarealer, der ikke dyrkes, må ikke anvendes på en måde, der medfører ødelæggelse eller 

fjernelse af plantedækket. Midlertidige foranstaltninger og arrangementer er dog tilladt, hvis plan-

tedækket retableres straks efter anvendelsen
18

.  

Krav 4.4 Plantebeskyttelse, gødskning og kunstvanding på landbrugsarealer, der ikke dyr-

kes 

1. På landbrugsarealer, der ikke dyrkes
 19

 må der ikke: 

a) Anvendes plantebeskyttelsesmidler, jf. lov om kemiske stoffer og produkter, med undtagel-

se af midler, der anvendes med henblik på selektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo og se-

lektive midler til bekæmpelse af flyvehavre under forudsætning af, at det øvrige plante-

dække ikke beskadiges. Når udyrkede arealer inddrages i driften, må der dog foretages me-

kanisk jordbehandling, og anvendes gødning og pesticider fra 15. juli, med henblik på at 

etablere en afgrøde til høst i det følgende år, 

b) Tilføres mineralsk eller organisk gødning,  

c) Kunstvandes. 

 

Krav 4.5 Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer og arealer med græs i 

omdrift 

1. Permanente græsarealer og arealer med græs i omdrift skal slås mindst en gang hvert år i perio-

den 1. juli – 15. september. Slåning kan erstattes af afgræsning.  

 

Krav 4.6 - Udgået 

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 uopdyr-

kede arealer
20

. 

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. 

                                                                                                                                                                           
16 Slåning kan undlades i juli eller august, hvis det samme år er slået i forbindelse med en af de i fodnote 17 nævnte 

situationer. Endvidere kan slåning af plantedækket undlades på vildtstriber og insektvolde . Vildtstriber og insekt-

volde skal dog skal dog holdes fri for opvækst af træer og buske.  
17 Hvis arealerne ligger inden for de afstandskrav, der gælder efter bestemmelserne for certificering af frø, skal pla n-

tedækket dog slås inden blomstring på anmodning fra den berørte planteavler. Plantedækket må endvidere slås i fo r-

bindelse med bekæmpelse af flyvehavre, hejrearter, brændenælder, tidsler samt giftige ukrudtsarter, som fastlægges 

af FødevareErhverv.  
18

Landbrugsarealer, der ikke dyrkes, kan altid anvendes til midlertidig landbrugsmæssig opbevaring af 

halm, roer, kartofler og lignende. På landbrugsarealer der ikke dyrkes, kan der foretages mekanisk jor d-

behandling, og anvendes gødning og pesticider fra 15. juli, med henblik på at etablere en afgrøde til høst i 

det følgende år.   
 
20

 Kravet vedrører stubbe fra halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder der dyrkes/er blevet dyrket på den 

pågældende mark. Kravet omfatter således ikke afbrænding af affald, der er samlet i en bunke på marken.  
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5) Våde halmballer. Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering af kommu-

nalbestyrelsen. 

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 jordbe-

handling, 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 flyvehavre
21

. 

Krav 4.10 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo 

1.  Ejeren eller brugeren af arealer
22

, hvor der findes Kæmpebjørneklo, har pligt til at bekæmpe 

Kæmpebjørneklo efter en af kommunalbestyrelsen endeligt vedtaget og offentliggjort indsatsplan. 

 

Kravet er dermed alene relevant såfremt kommunalbestyrelsen har vedtaget en indsatsplan for bekæmpel-

se 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 indsatsplan.  

Krav 4.11 Forvaltning af vand 

1.  Grundvand og overfladevand må ikke indvindes uden tilladelse.  

2.  Vandindvindingsanlæg skal være forsynet med en anordning til måling af det indvundne 

vand. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid bestemme måleanordningens art.  

3.  Ejeren af et vandindvindingsanlæg skal hvert år indberette årsindvindingen til kommuna l-

bestyrelsen.  

4.  Vilkåret i tilladelsen vedr. maksimal indvindingsmængde af grundvand og overfladevand 

pr. år må ikke overskrides.  

 

 

Her følger alle krav med ændringer i afsnit 8.4. 
 

8.4 Område 4 - God Landbrugs- og Miljømæssig stand 

4.1 Bekendtgørelse nr. 157 af 15. fe-

bruar 2010 om direkte støtte til 

landbrugere efter enkeltbetalings-

ordningen, med senere ændringer § 

12, § 22, stk. 1-6. 

 

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 og Rådets 

forordning (EF) 1698/2005 af 20. september 

2005 om støtte til udvikling af landdistrik-

terne fra Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 

Plantedirektora-

tet 

                                                      
21

 Ved flyvehavre forstås planter af Avena fatua L., A. Sterilis L., A. ludoviciana Dur. og andre vildtvo k-

sende etårige havrearter, der har løsningslag ved grunden af en eller flere kerner i småakset.  
22

 Hvis Kæmpebjørneklo konstateres på landbrugsarealer, vi l der ske en reduktion i den direkte støtte og 

landdistriktsstøtten, mens Kæmpebjørnekloplanter, som konstateres på et ikke -landbrugsareal, hvortil der 

søges landdistriktsstøtte, kun medfører en reduktion i landdistriktsstøtten.  
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4.2 Bekendtgørelse nr. 157 af 15. fe-

bruar 2010 om direkte støtte til 

landbrugere efter enkeltbetalings-

ordningen med senere ændringer, § 

23, stk. 1 - 3. 

 

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 og Rådets 

forordning (EF) 1698/2005 af 20. september 

2005 om støtte til udvikling af landdistrik-

terne fra Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 

Plantedirektora-

tet 

4.3 Bekendtgørelse nr. 157 af 15. fe-

bruar 2010 om direkte støtte til 

landbrugere efter enkeltbetalings-

ordningen, med senere ændringer, § 

24, stk. 1 og stk. 2 samt § 25, stk. 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 og Rådets 

forordning (EF) 1698/2005 af 20. september 

2005 om støtte til udvikling af landdistrik-

terne fra Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 

Plantedirektora-

tet 

4.4 Bekendtgørelse nr. 157 af 15. fe-

bruar 2010 om direkte støtte til 

landbrugere efter enkeltbetalings-

ordningen, med senere ændringer, § 

25, stk. 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 og Rådets 

forordning (EF) 1698/2005 af 20. september 

2005 om støtte til udvikling af landdistrik-

terne fra Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 

Plantedirektora-

tet 

4.5 Bekendtgørelse nr. 157 af 15. fe-

bruar 2010 om direkte støtte til 

landbrugere efter enkeltbetalings-

ordningen, med senere ændringer, § 

23, stk. 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 og Rådets 

forordning (EF) 1698/2005 af 20. september 

2005 om støtte til udvikling af landdistrik-

terne fra Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 

Plantedirektora-

tet 

4.6 Kravet er udgået   

4.7 Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. no-

vember 2006 om forbud mod mark-

afbrænding af halm m.v. § 1, som 

ændret ved bekendtgørelse nr. 1207 

af 11.oktober 2007 

 

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 og Rådets 

forordning (EF) 1698/2005 af 20. september 

2005 om støtte til udvikling af landdistrik-

terne fra Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 

Kommunalbe-

styrelsen 
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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 

landbrugere og om fastlæggelse af visse støt-

teordninger for landbrugere, art. 6 og Rådets 

forordning (EF) 1698/2005 af 20. september 

2005 om støtte til udvikling af landdistrik-

terne fra Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 

Kulturarvssty-

relsen 

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 og Rådets 

forordning (EF) 1698/2005 af 20. september 

2005 om støtte til udvikling af landdistrik-

terne fra Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 

Plantedirektora-

tet 

4.10 Bekendtgørelse nr. 862 af 10. sep-

tember 2009 om bekæmpelse af 

Kæmpebjørneklo §§ 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 og Rådets 

forordning (EF) 1698/2005 af 20. september 

2005 om støtte til udvikling af landdistrik-

terne fra Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 

Kommunalbe-

styrelsen 

4.11 Bekendtgørelse nr. 935 af 24. sep-

tember 2009 om lov om vandforsy-

ning m.v. §§ 18, stk. 1, 22, stk. 3, § 

58 stk. 2 og 3 

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 og Rådets 

forordning (EF) 1698/2005 af 20. september 

2005 om støtte til udvikling af landdistrik-

terne fra Den Europæiske Landbrugsfond for 

Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 

Kommunalbe-

styrelsen 

 

Her følger opdateret bilag 1 

 

Bilag 1 - Krydsoverensstemmelseskrav med mulighed for vurdering af 

overtrædelsen som ”mindre” 

 

Der er mulighed for at vurderer overtrædelse som ”mindre” for nedenstående krydsoverensstemmelses-

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

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

Krav 1.1 Stoffer der kan forurene grundvand 

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 i marken 

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  

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 
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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 
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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 dyrlæge 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 af plantebeskyttelsesmidler 

Krav 2.19 Brugen af plantebeskyttelsesmidler skal listes i sprøjtejournal 

Krav 2.20 Håndtering af affald fra medicinanvendelse 

Krav 2.23 Sporbarhed af dyr og fødevarer 
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Krav 2.25 Sundhedskrav for produktion af mælk 

Krav 2.30 Anvendelse af biocider og journal over biocider 

Krav 2.31 Sporbarhed 
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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 
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Krav 3.2 Alle landbrugsdyr, tilsyn med syge dyr og passende behandling af syge dyr 

Krav 3.4 Alle landbrugsdyr, bevægelsesfrihed 
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Krav 4.2 Vedligeholdelse af udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes 

Krav 4.3 Plantedække på landbrugsarealer der ikke dyrkes 
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