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Kontrolbesøg  
Siden januar 2005 skal 
kontrollørerne – ud over den
almindelige kontrol – vurdere
forhold på din bedrift ud fra
reglerne om krydsoverens-
stemmelse. Yderligere oplysninger 
om den almindelige kontrol får du 
hos kontrolmyndigheden. 
 
Hvad er 
krydsoverensstemmelse?  
Oplysninger om, hvorvidt du 
driver bedriften i 
overensstemmelse med en række 
regler, skal krydses med 
oplysninger om din ret til at 
modtage direkte landbrugsstøtte. 
Reglerne falder inden for fire 
områder:  
 
1. Natur og miljø  
2. Dyre, folke- og plantesundhed 
samt identifikation af dyr  
3. Dyrevelfærd  
4. God landbrugs og miljømæssig 
stand. 
 

Det gælder følgende 
støtteordninger:  
 
• Enkeltbetaling 
• Handyrpræmier 
• Moderfår 
• Energi- og proteinafgrøder 
• Kartoffelstivelse 
• Tørret foder  

 
Langt de fleste af reglerne, der 
vedrører krydsoverensstemmelse, 
har eksisteret i mange år. Det nye 
ved krydsoverensstemmelse er, at 
overholdelse af reglerne i de fire 
områder gøres til en betingelse for 
udbetaling af landbrugsstøtten. Der 
er krydsoverensstemmelse på 53 
krav i 2006.  

 
Myndighederne har lagt vægt på at 
udvælge krav, som den enkelte 
landbruger har indflydelse på og er 
umiddelbart ansvarlig for. For 
eksempel er reglerne for, hvornår 
og hvor meget slam, der må 
udbringes på markerne og reglerne 



for slammets indhold af farlige 
stoffer, omfattet af 
krydsoverensstemmelse.  
 
Kontrolbesøget  
Kontrollen af, om reglerne 
overholdes, bliver normalt 
gennemført af de samme 
myndigheder som hidtil – også når 
det drejer sig om 
krydsoverensstemmelse. Du kan 
altså stadig opleve at få besøg af 
forskellige kontrollører fra 
forskellige myndigheder.  
 
Uanset hvilken myndighed, der 
kontrollerer for krydsoverens-
stemmelse, så gælder:  
 
• at du eller din stedfortræder 

kan være til stede og hjælpe 
kontrolløren med adgang til 
oplysninger og inspektion  

• at kontrolløren skriver en 
rapport, som du har mulighed 
for at kommentere. 

 
Hvad sker der efter besøget?  
Hvis kontrolløren konstaterer, at 
du ikke overholder et eller flere af 
kravene, som er omfattet af 
krydsoverensstemmelse, så vil 
Direktoratet for FødevareErhverv 
få besked. Det er direktoratet, der 
afgør, om støtten skal nedsættes 
som følge af manglende 
overholdelse af reglerne for 
krydsoverensstemmelse.  
 
Inden direktoratet får 
oplysningerne, har du mulighed for 
at komme med bemærkninger. 

Kontrolmyndigheden har nemlig 
pligt til at høre dig om kontrol-
myndighedens vurdering af 
overtrædelsen.  
 
Hvis der konstateres manglende 
overholdelse af ét eller flere krav, 
vil du enten få udleveret et papir 
med vurderingen, når besøget er 
slut, eller du vil få det tilsendt 
senere. Din frist for at komme med 
bemærkninger vil blive oplyst af 
kontrolmyndigheden. 
 
Kontrol af: Ansvarlig myndighed: Kontrolmyndighed: 
 
Udbringning af 
slam på 
landbrugsjord 
 

 
Miljøstyrelsen 

 
Kommunen 

 
Grundvand 
 

 
Miljøstyrelsen t 
 

 
Kommunen 

 
Anvendelse og 
håndtering af 
husdyrgødning og 
anden gødning 
 

 
Skov- og Naturstyrelsen 
& Plantedirektoratet 
 

 
Plantedirektoratet 

 
Fuglebeskyttelse 
 

 
Skov- og Naturstyrelsen
 

 
Amtet, Skov- og 
Naturstyrelsen & 
Plantedirektoratet 
 

 
Naturbeskyttelse 

 
Skov- og Naturstyrelsen
 

 
Amtet 
 
Skov- og 
Naturstyrelsen  
 

 
Identifikation af 
kvæg 
 

 
Fødevarestyrelsen 

 
Fødevarestyrelsen 
 
Plantedirektoratet 
 

 
Dyresygdomme  
 

 
Fødevarestyrelsen 

 
Fødevarestyrelsen 

 
Foder 
 

 
Plantedirektoratet 

 
Plantedirektoratet 

 
Plantebeskyttelses
midler 
 

 
Miljøstyrelsen  
 

 
Plantedirektoratet 

 
God landbrugs- 
og miljømæssig 
stand 
 

 
Direktoratet for 
FødevareErhverv 

 
Fødevarestyrelsen 
 
Direktoratet for 
FødevareErhverv 
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Sådan afgør vi, hvor meget 
støtten skal sættes ned 
Ved manglende overholdelse af 
krydsoverensstemmelseskrav, kan 
der ske nedsættelse af 
landbrugsstøtten. Både 
kontrolmyndigheden og 
Direktoratet for FødevareErhverv 
skal følge nogle meget detaljerede 
retningslinjer, når der vurderes, 
hvor meget din landbrugsstøtte 
skal sættes ned. 
 
Vi vurderer:  
 
• alvoren (i forhold til reglens 

oprindelige formål – f.eks. at 
beskytte grundvandet) • 
omfanget af den manglende 
overholdelse 

• varigheden 
• om den manglende 

overholdelse er uagtsom, eller 
om reglerne er brudt med vilje 
(forsætlig) 

• om det er første gang, der er 
manglende overholdelse af det 
samme krav.  

 
Nedsættelsen afhænger helt af, 
hvor mange krav, der er overtrådt, 
og hvordan overtrædelsen 
bedømmes ud fra de fem punkter 
ovenfor. 
 
• Støtten vil som udgangspunkt 

blive sat ned med 3 % for hvert 
krav, der ikke er overholdt på 
grund af uagtsomhed. 

• Hvis flere krav ikke er 
overholdt – men det er første 
gang – vil støtten højst blive 

sat ned med 5 %. 
• Hvis det er samme krav, der 

gentagne gange ikke 
overholdes, vil støtten kunne 
sættes ned med op til 15 %. 

• Hvis den manglende 
overholdelse er sket bevidst, 
vil støtten som udgangspunkt 
blive sat ned med 20 % men 
kan i visse tilfælde reduceres 
med op til 100 %. 

 
Mere information  
Reglerne om krydsoverens-
stemmelse findes i kapitel 6 i 
bekendtgørelse nr. 933 af 4. 
oktober 2005 om direkte støtte til 
landbrugere efter 
enkeltbetalingsordningen. 
Kravene, som krydsoverens-
stemmelse omfatter, er nævnt i 
bekendtgørelsens bilag 1.  
 
Du kan få information om 
krydsoverensstemmelse i 
”Vejledning om 
enkeltbetalingsordningen 2006”. 
Krydsoverensstemmelse er omtalt i 
kapitel 7 og bilag G.  
 
Hvis du vil vide mere om 
myndighedernes retningslinjer for 
kontrollen, så finder du dem i 
bekendtgørelse nr. 1519 af 22. 
december 2004 om kontrol med 
krydsoverensstemmelse i 
forbindelse med direkte støtte til 
landbrugere.  
 
Direktoratet for FødevareErhverv 
har udarbejdet en vejledning til 
kontrolmyndighederne med en 
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detaljeret beskrivelse af, hvordan 
overtrædelser af hvert enkelt krav 
bør vurderes.  
 
Du kan få mere af vide om de 
forskellige regler, som er omfattet 
af krydsoverensstemmelse, hos de 
ansvarlige myndigheder eller på 
http://www.dffe.dk/krydsoverensst
emmelse  
 
Hjemmesiden bliver løbende 
opdateret med nyheder og de mest 
almindelige spørgsmål og svar om 
krydsoverensstemmelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktoratet for FødevareErhverv 
Nyropsgade 30 
1780 København V. 
 

Tlf.: 3395 8000
Fax.: 3395 8080

E-mail: dffe@dffe.dk
http://www.dffe.dk
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