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1 Indledning 

I forbindelse med reformen af landbrugspolitikken er det vedtaget, at der skal være 
sammenhæng mellem udbetaling af direkte støtte til landbrugere og deres ansvar for, 
sundhed og dyrevelfærd. Det kaldes krydsoverensstemmelse og reglerne om 
krydsoverensstemmelse er trådt i kraft den 1. januar 2005. I den forbindelse kræves det i 
RFO 1782/2003 og gennemførelsesbestemmelser i KFO 796/2004, at landbrugere 
overholder en række krav i den allerede eksisterende lovgivning, hvis de vil modtage 
direkte støtte.  
 
Alle krav skal være overholdt for hele bedriften (hele CVR-/CPR nummeret), hvis 
udbetalingen af direkte støtte skal ske i fuldt omfang. 
 
Krydsoverensstemmelse omfatter kontrol med fire indsatsområder: 
 

 Miljø5 
 Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed, samt identifikation af dyr 
 Dyrevelfærd 
 God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 

 
I 2006 indføres der nye krav inden for indsatsområdet vedrørende folkesundhed, 
dyresundhed og plantesundhed, samt identifikation af dyr. 
 
Den gældende nationale lovgivning om krydsoverensstemmelse er Bekendtgørelse nr. 933 
af 4. oktober 2005 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen og 
Bekendtgørelse nr. 1519 af 22. december 2004 om kontrol med krydsoverensstemmelse i 
forbindelse med direkte støtte til landbrugere. Der bliver udstedt en ny bekendtgørelse for 
bestemmelser, som gælder fra 2007. 
 
Område 1: Miljø 
Miljø kravene skal medvirke til en forbedring af miljøet. I 2006 er der i alt 29 krav om 
miljø, herunder:  
 

 beskyttelse af grundvandet mod forurening (krav 1.1)  
 anvendelse af slam fra rensningsanlæg (krav 1.2 – 1.6) 
 opbevaring og udbringning af husdyrgødning m.m. (krav 1.7 – 1.15) 
 dyrkningsfri bræmmer langs vandløb (krav 1.16) 
 udarbejdelse af gødningsregnskab (krav 1.17 – 1.22)   
 bevarelse af naturtyper, vilde dyr og planter (krav 1.23 – 1.26 og 1.29) 
 beskyttelse af fugle og visse dyr (krav 1.27 og 1.28) 

 
 
 
 
                                                 
5 I forordningen er miljø- og naturkrav samlet under området ”miljø”.    
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Område 2:Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed, samt identifikation af dyr 
Sundhedsområdet omfatter krav, der skal sikre og forbedre folke-, dyre- og 
plantesundheden. Kravene vedrører: 
 

 Øremærkning af kvæg, får og geder (krav 2.1 og 2.4). 
  Førelse af et besætningsregister for kvæg, får og geder (krav 2.2, 2.3 og 2.5). 
 Anmeldelse af diverse dyresygdomme, nemlig: mund- og klovsyge, smitsomt 

blæreudslæt hos svin, blue tongue hos får og geder, BSE hos kreaturer og TSE 
hos får og geder (krav 2.6, 2.7, 2.11, 2.12, 2.13). 
 Der indgår også regler for besætninger under offentligt tilsyn på grund af 
mistanke eller fund af BSE eller TSE og krav vedrørende samhandel med får og 
geder (krav 2.8, 2.9, 2.10). 

 Forbud mod anvendelse af visse hormoner og uønskede stoffer (2.14 og 2.15). 
 Registrering ved anvendelsen af forblandinger ved fremstilling af egne 

foderblandinger (2.16). 
 Forbud vedr. anvendelse af animalsk protein (2.17) 
 Besiddelse og anvendelse af godkendte plantebeskyttelsesmidler (2.18 og 2.19). 

 
Område 3: Dyrevelfærd 
I 2006 er der ingen krav om dyrevelfærd knyttet til udbetaling af landbrugsstøtte. 
 
Fra 2007 vil krav om dyrevelfærd for kalve, svin og andre husdyr blive tilknyttet 
krydsoverensstemmelsesreglerne. 
 
Område 4: God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 
I 2006 omfatter området 5 krav, der skal sikre, at landbrugsarealer, der er udtaget, 
udyrkede eller anvendes til permanent græs, bevares i god landbrugs- og miljømæssig 
stand:     

 etablering og vedligeholdelse af plantedække på udtagne og udyrkede arealer (krav 
4.1 – 4.4) 

 opretholdelse af permanente græsarealer (krav 4.6) 
 
2 Formål 

Denne vejledning retter sig mod de myndigheder, som er ansvarlige for at gennemføre 
kontrollen med at ovennævnte krav bliver overholdt. Det drejer sig om Skov og 
Naturstyrelsen, Plantedirektoratet, Fødevarestyrelsen, kommuner og amter. 
  
Formålet med vejledningen er at fastlægge, hvordan de ovennævnte kontrolmyndigheder 
skal vælge landbrugere ud til krydsoverensstemmelseskontrollen. Den beskriver også, 
hvordan de skal indberette kontrolresultaterne til Direktoratet for FødevareErhverv. 
Kontrollen gennemføres af de respektive kontrolmyndigheder efter gældende instrukser 
og vejledninger. 
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I forbindelse med krydsoverensstemmelseskontrollen, skal kontrolmyndigheden som 
noget nyt foretage en evaluering ved manglende overholdelse. Vejledning til evaluering af 
de enkelte krav findes i bilag 1 i denne vejledning. 
 
3 Tilrettelæggelse af kontrollen 

3.1 Generelt 
Kontrollen for krydsoverensstemmelse vil ofte være en del af kontrolmyndighedernes normale 
kontroller. Kontrolmyndighederne, som er specificeret i denne vejlednings bilag 1, udfører 
kontrollen for at sikre at bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 933 af 4. oktober 2005 om 
direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen, bilag 1 og i eksisterende 
øvrig lovgivning, bliver overholdt.  

 
Der henvises endvidere til Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside www.dffe.dk 
for adgang til den fulde tekst til ovennævnte bestemmelser. Bestemmelserne kan også 
findes i ”Vejledning om enkeltbetaling 2006” udsendt til landbrugerne i oktober 2005. 
 
Direktoratet for FødevareErhverv har etableret et webbaseret system til administration og 
indberetning af krydsoverensstemmelseskontrol. Systemet danner grundlag for 
kommunikationen mellem Direktoratet for FødevareErhverv og kontrolmyndighederne. 
Krydsoverensstemmelsessystemet findes på webadressen: ko-kontrol.dffe.dk. (Bemærk, at 
der ikke skal skrives www foran). 
 
Systemet kaldes ”Krydsoverensstemmelsessystemet” og har følgende funktioner: 
 

 Dannelse og visning af støtteansøgere 
 Udtagning af landbrugere til kontrol for krydsoverensstemmelse 
 Validering af de udtagne landbrugere 
 Indrapportering af kontrolresultater, høringssvar m.m. 

 
Systemet indeholder en oversigt over støtteansøgere, som kontrolmyndighederne anvender 
ved udtagning af landbrugere til krydsoverensstemmelseskontrol. Herudover indeholder 
systemet en statistisk oversigt, hvoraf det bl.a. fremgår, hvilken procentdel og antal af 
landbrugere, der skal udtages til KO-kontrol. 
 
Der anvendes to begreber for kontroller for med krydsoverensstemmelse: 
 

 KO-kontrol  
 ”Anden kontrol” 

 
KO-kontrol er defineret som planlagte kontroller for krydsoverensstemmelse. Disse 
kontroller udføres hos landbrugere, der er udtaget til kontrol på grundlag af en 
risikoanalyse (jf. afsnit 3.3.2) og som indgår i de 1 % af støtteansøgerne, der skal 
kontrolleres. KO-kontroller udføres på baggrund af den kontrol, kontrolmyndighederne 
gennemfører efter den gældende lovgivning.  
 

 8

http://www.dffe.dk/


 

KO-kontrol udføres hos landbrugere, der er udvalgt til kontrol på grundlag af en 
risikoanalyse(jf. afsnit 3.3).  
 
Selv om kontrolbesøget for en KO-kontrol evt. foregår over flere dage, indberettes 
kontrollen som ét kontrolresultat. 
 
Den enkelte kontrolmyndighed kontrollerer og indberetter samtlige krav, som indgår i den 
pågældende kontrolmyndigheds kontrolforpligtigelser i forhold til 
krydsoverensstemmelse. Der indberettes såvel kontroller med OK resultatet og resultater,  
hvor der findes manglende overholdelse.  
 
”Anden kontrol” udføres hos landbrugeren, hvis kontrolmyndigheden konstaterer eller har 
mistanke om manglende overholdelse af krav, i forbindelse med f.eks.:  
 
a) kontrolbesøg planlagt til andre formål,  
b) anmeldelse   
c) akut opståede tilstande. 
 
Der udtages derfor ikke landbrugere til ”anden kontrol”. Ved ”anden kontrol” skal der 
ikke indberettes, hvis der ikke er manglende overholdelse. Der indberettes alene på det/de 
krav, hvor der er blevet konstateret manglende overholdelse. 
 
Kontroller, som gennemføres som opfølgning på KO-kontrol, er ”anden kontrol”. Det vil 
sige, at resultatet af kontrollen kun indberettes, hvis der ikke er rettet på det forhold, der 
udgør en manglende overholdelse, og som blev påpeget ved det første kontrolbesøg. 
 
Kontrollen skal udføres i overensstemmelse med de retningslinier, som er gældende for 
det enkelte krav. Derudover skriver kontrolmyndigheden en kontrolrapport, som 
indeholder de oplysninger som er beskrevet i bilag 4. 
 

3.2 Kontrol, indberetning og håndhævelse 
Direktoratet for FødevareErhverv har som udbetalingsorgan ansvaret for at organisere 
kontrollen med krydsoverensstemmelse i Danmark.  
 
Ansvaret for kontrollen med overholdelsen af de krav, der indgår i 
krydsoverensstemmelsessystemet ligger hos de kontrolmyndigheder, der efter gældende 
regler er udpeget dertil.  Kontrollen bliver udført af den myndighed, der er udpeget hertil i 
bestemmelsen eller af den myndighed, som den ansvarlige kontrolmyndighed har truffet 
aftale om kontrol med. I bilag 1 er det angivet, hvilken kontrolmyndighed, der er 
ansvarlig for udtagningen til kontrol. 
 
Hver kontrolmyndighed kontrollerer efter de sædvanlige procedurer.  
 
Plantedirektoratet foretager sin kontrol på grundlag af kontrolinstrukser for 
gødningsregnskaber og harmoniregler, efterafgrøder og enkeltbetaling (inkl. God 
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Landbrugs- og Miljømæssig stand). Desuden udfører Plantedirektoratet kontrol for 
Fødevarestyrelsen af krav nr. 2.1 og 2.2 samt for Skov- og Naturstyrelsen af krav nr. 1.27 
og 1.28 på basis af kontrolinstrukser godkendt af hhv. Fødevarestyrelsen og Skov- og 
Naturstyrelsen. De nævnte instrukser revideres hvert år. 
 
Fødevarestyrelsens kontrol følger Fødevarestyrelsens generelle kontrolvejledning (Kap.V, 
Sagsopfølgning). 
 
På miljøbeskyttelseslovens område er det kommunerne, der tilrettelægger og udfører 
tilsynet med landbruget. I den forbindelse har Miljøstyrelsen udarbejdet Vejledning (nr. 3, 
1994) om tilsyn med landbrug, Vejledning (nr. 5, 1990) om affaldsstoffer til 
jordbrugsformål, Vejledning (nr. 7, 1993) om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage m.v. Vejledning (nr. 6, 1997) om 10-års kontrol af gyllebeholdere og Vejledning 
(nr. 6, 2004) om differentieret miljøtilsyn. 
 
Miljøstyrelsen har endvidere udarbejdet Vejledning om håndhævelse af 
Miljøbeskyttelsesloven (nr. 6, 2005) og vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven 
på miljøområdet. Disse vejledninger vedrører miljøområdet i almindelighed og finder 
dermed også anvendelse i relation til landbruget.  
 
Bekendtgørelse nr. 1519 af 22. december 2004 præciserer de EU-
forordningsbestemmelser, som kontrolmyndighederne er forpligtede til at følge i 
forbindelse med krydsoverensstemmelse. Således fastsætter bekendtgørelsen, at 
indberetninger til Direktoratet for FødevareErhverv er baseret på afgørelser, der har været 
i høring hos landbrugeren. Høringen giver landbrugeren mulighed for at komme med 
eventuelle kommentarer til kontrolresultatet. Kontrolmyndigheden vil efterfølgende 
bedømme om kommentarerne har betydning for vurderingen af den manglende 
overholdelse af et eller flere krav, inden resultatet indberettes til Direktoratet for 
FødevareErhverv. 
 
Direktoratet for FødevareErhverv har også udarbejdet bilag 1 til denne vejledning for at 
sikre en ensartet vurdering af en eventuel manglende overholdelse. Bilaget beskriver, 
hvorledes manglende overholdelse bør bedømmes for hvert enkelt krav. 
 
I tilfælde, hvor der ved et kontrolbesøg konstateres manglende overholdelse, skal 
kontrolmyndigheden vurdere og indberette den manglende overholdelse til Direktoratet 
for FødevareErhverv i henhold til bilag 1.  
 
For KO-kontrol skal alle kontrolresultater indberettes til Direktoratet for 
FødevareErhverv. For ”anden kontrol”, skal forhold, som af kontrolmyndigheden anses 
for at være af underordnet betydning og derfor ikke kan karakteriseres som manglende 
overholdelse, ikke meddeles direktoratet.  
 
Kontrolmyndigheden skal udarbejde en kontrolrapport, der indeholder de oplysninger, 
som fremgår af bilag 4. Derudover skal kontrolrapporten indeholde: 
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 Datoen for hvornår kontrollen er foretaget 
 Udtalelse om de iagttagelser eller begivenheder, der begrunder vurderingen af 

forsæt, samt dokumentation herfor   
 Bemærkninger til høringssvar, herunder bemærkninger til, om der under høringen 

er fremkommet kommentarer vedr. karakterbedømmelsen 
 Angivelse af, om der er tale om force majeure 
 Angivelse af, hvilke krav der er overtrådt 
 Karakterbedømmelse vedrørende alvoren, omfanget og varigheden af den 

manglende overholdelse 
 
Kontrolrapporten skal også indeholde en kort redegørelse for de iagttagelser, der giver 
anledning til indberetningen af den manglende overholdelse af et eller flere krav.  
 
 
3.2.1 Uagtsomme og forsætlige handlinger
 
Nedsættelse af landbrugsstøtten på baggrund af krydsoverensstemmelse er en del af 
Landbrugsreform 2005. Ved manglende overholdelse af krav vedrørende krydsoverensstemmelse 
betragtes den manglende overholdelse af et krav som udgangspunkt som en uagtsom handling. I 
særlige tilfælde skal den manglende overholdelse af et krav imidlertid behandles som en forsætlig 
handling.  
 
En uagtsom handling betyder, at landbrugeren ved tilsidesættelse af den agtpågivenhed, 
som han bør udvise, mangler at overholde et eller flere krav. Fordi landbrugeren i dette 
tilfælde ikke med viden og vilje mangler at overholde et krav, bedømmes situationen 
mildere end den forsætlige handling.  
 
En forsætlig handling betyder, at landbrugeren har udført en handling bevidst, dvs., når 
han var fuldt ud klar over konsekvenserne af handlingen. Dette gælder både, når 
landbrugeren har til hensigt at opnå resultatet af handlingen, og når resultatet er en 
nødvendig følge af handlingen, selv om det er et andet formål, der tilstræbes.  
 
Der er også tale om forsæt i de tilfælde hvor landbrugeren burde kunne indse, at det er 
overvejende sandsynligt, at det ulovlige forhold vil opstå som følge af en bestemt 
handling. Denne situation bedømmes på grund af landbrugerens vilje til manglende 
overholdelse strengere og medfører en øget nedsættelse af enkeltbetalingsstøtten. 
 
For at en sag kan afgøres som forsætlig skal der foreligge: 
 
1) Forudgående indskærpelse af reglerne indenfor en periode på 3 år regnet fra 
overtrædelsen. 
 
2) Meget klare objektive overtrædelser af reglerne. 
 
I særlige tilfælde vil anden direkte kommunikation mellem landbrugeren og 
kontrolmyndigheden end en indskærpelse, kunne godtgøre, at landbrugeren er bekendt 
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med overtrædelsen og dens betydning. Hvis en kontrolmyndighed fx har skrevet ud til 
samtlige lodsejere i et område med beskyttede vandløb og mindet om, hvilke krav der 
gælder, vil dette kunne sidestilles med en indskærpelse. 
 
Dokumentation for klare objektive overtrædelser af reglerne kan foreligge i form af 
eksempelvis fotos og prøveresultater. 
 
 
 
Hvis det vurderes, at der er tale om en forsætlig handling afkrydses feltet ”forsætligt” i 
webapplikationen. 
 
 
3.2.2 Nedsættelser  

Manglende overholdelse af krav, som direkte kan tilskrives en handling eller undladelse 
af en handling fra den pågældende landbruger, kan medføre, at den direkte støtte bliver 
nedsat. Direktoratet for FødevareErhverv træffer beslutning om en eventuel 
nedsættelsesprocent i forhold til ubetaling af støtten. Dette sker på baggrund af 
indberetningen fra kontrolmyndigheden, og i forhold til om der er tale om en gentagelse 
af manglende overholdelse inden for de sidste tre år. 
 
Kontrolmyndigheden må ikke i forbindelse med kontrolbesøget udtale sig om, hvordan 
den manglende overholdelse senere kan tænkes at ville blive afgjort af Direktoratet for 
FødevareErhverv i forhold til udbetaling af direkte støtte. 
 
Kontrolmyndigheden må gerne henvise den kontrollerede landbruger til ”Vejledning om 
enkeltbetaling 2006”, hvor konsekvenserne for manglende overholdelse er beskrevet. 
 
Rammen for nedsættelsen af støtten er følgende:  
 
Nedsættelse for uagtsom manglende overholdelse  
 
Et krav 
En manglende overholdelse af et krav vil som udgangspunkt resultere i en nedsættelse på 
3 pct. af den direkte landbrugsstøtte. 
 
Procenten kan hæves til 5 og sænkes til 1, afhængig af den manglende overholdelses 
karakter.  
 
Nedsættelsesprocenten fastsættes bl.a. på baggrund af kontrolmyndighedens samlede 
karakter for kriterierne alvor, omfang og varighed. Som udgangspunkt vil sammenhængen 
mellem karaktererne og nedsættelsesprocenten være følgende: 
 

 samlet karakter 6-7 = 1 pct. 
 samlet karakter 8 -10 = 3 pct. 
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 samlet karakter 11-12 = 5 pct. 
 
Flere krav indenfor samme område 
Manglende overholdelse af flere krav indenfor samme område vurderes som én 
manglende overholdelse inden for området. Den højeste nedsættelsesprocent for et enkelt 
krav under området vil derfor blive hele områdets nedsættelsesprocent. 
 
Flere krav inden for forskellige områder 
Den samlede nedsættelse af landbrugsstøtten findes ved at lægge nedsættelsesprocenterne 
fra de forskellige områder sammen. 
 
Bemærk, at nedsættelsen af støtten maksimalt kan blive 5 pct., hvis: 
 

 det er første gang, der konstateres en manglende overholdelse og 
 den manglende overholdelse af et eller flere krav skyldes en uagtsom handling 

  
Gentagelse 
Hvis den manglende overholdelse af et krav gentages indenfor en periode på 3 år gælder 
følgende: 
 
Den forrige sanktionsprocent ganges med 3. Nedsættelsen kan dog højst blive på 15 pct.  
 
Konstateres gentagende manglende overholdelse af flere krav inden for samme område 
nedsættes støtten med den højeste nedsættelsesprocent for det enkelte krav inden for 
området, dog max. 15. 
 
Når nedsættelsesprocenten når 15, underretter Direktoratet for FødevareErhverv 
landbrugeren om at yderligere manglende overholdelse af samme krav betragtes som en 
forsætlig handling. 
  
Vedrører den manglende overholdelse flere krav indenfor forskellige områder lægges 
nedsættelsesprocenter for de enkelte områder sammen, dog max. 15 pct.  
 
Forsætlig handling 
En forsætlig handling på krav-, område-, eller på ordningsniveau giver en nedsættelse på 
min. 20 pct., der dog kan reduceres til 15 pct., eller forøges til 100 pct., afhængig af den 
manglende overholdelse. 
 
I tabellen nedenfor er vist en samlet oversigt over de elementer, der indgår i vurderingen 
af nedsættelse af landbrugsstøtten. 
 
 
 
 
 

 13



 
Tabel over nedsættelsesprocenter 
 
 

Uagtsom manglende overholdelse Manglende 
Overholdelse af: Første gang Gentagelse 

Forsætlig manglende 
overholdelse 

Et krav Som udgangspunkt 
nedsættes støtten med 3 
pct. 
 
Den kan nedsættes til 1 
pct. eller forhøjes til 5 
pct. afhængig af 
vurderingen af alvor, 
omfang og varighed. 
 
Hvis vurderingen 
samlet, giver resultatet 
– ”mindre betydning” - 
er nedsættelsen 1 pct. 
 
Hvis vurderingen 
samlet giver resultatet 
– ”væsentlig 
betydning” -, er 
nedsættelsen 3 pct. 
 
Hvis vurderingen 
samlet, giver resultatet 
– ”meget stor 
betydning” - er 
nedsættelsen 5 pct. 
 

Nedsættelsesprocenten 
fra den første 
overtrædelse ganges med 
en faktor 3.   
Eks. 3 pct. X 3 = 9 pct.  
 
Ved yderligere 
gentagelse ganges den 
senest fastsatte 
nedsættelsesprocent med 
en faktor 3, dog max. 15 
pct. 
Eks. 9 pct. X 3 = 27 pct., 
der nedsættes til 15 pct. 
 
Når 15 pct. er nået 
underretter Direktoratet 
for FødevareErhverv 
landbrugeren om, at en 
yderligere manglende 
overholdelse bliver 
behandlet som en 
forsætlig manglende 
overholdelse.  

Som udgangspunkt 
nedsættes støtten med 
20 pct. 
 
Procentsatsen kan 
nedsættes til minimum 
15 pct. eller forøges til 
100 pct. på grundlag 
af 
kontrolmyndighedens 
indberetning. 
 
Desuden registrerer 
direktoratet om den 
manglende 
overholdelse er en 
gentagelse, samt 
vurderingen af alvor, 
omfang og varighed. 

Flere krav inden 
for samme 
område 

Støtten nedsættes med 
den højeste 
nedsættelsesprocent for 
det enkelte krav, max 5 
pct. (behandles som én 
manglende 
overholdelse). 

Støtten nedsættes med 
den højeste 
nedsættelsesprocent for 
det enkelte krav, hvor der 
er en gentagen 
manglende overholdelse 
ganget med faktor 3, max 
15 pct. (behandles som 
én manglende 
overholdelse). 

Støtten nedsættes med 
den højeste 
nedsættelsesprocent 
for det enkelte krav, 
hvor der er forsætlig 
manglende 
overholdelse. 
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Flere krav inden 
for forskellige 
områder 

Nedsættelsesprocenter 
for de enkelte områder 
lægges sammen, dog 
max. 5 pct. 
 
Eks. 3 pct. + 5 pct. = 8 
pct., der nedsættes til 5 
pct. 

Nedsættelsesprocenter 
for de enkelte områder 
lægges sammen, og 
ganges med faktor 3 dog 
max. 15 pct. 
 
Eks. (3+5)X 3 = 24 pct., 
der nedsættes til 15 pct. 

Nedsættelsesprocenter 
for de enkelte områder 
lægges sammen. 
 
 

 
 
Systemets håndtering af manglende overholdelse  
Sammenhængen mellem kontrolmyndighedens vurdering og beregningen af nedsættelsen 
af støtten, sikres ved indberetning af kontrolresultater til Direktoratet for 
FødevareErhverv. 
 
IT-systemet, som er udviklet af Direktoratet for FødevareErhverv til administrationen af 
krydsoverensstemmelse, sikrer ensartethed i beregningen af nedsættelsen. Det beregner 
nedsættelsen automatisk på grundlag af evalueringen, som er foretaget af 
kontrolmyndigheden.  
 
Systemet er også i stand til at understøtte identificering af forsæt, hvis dette felt er 
afkrydset i kontrolmyndighedens indrapportering.  
 
Det er endvidere muligt for Direktoratet for FødevareErhverv at ændre på beregningen af 
nedsættelsen manuelt som følge af f.eks. en klage, eller en vurdering af, at indberetningen 
ikke er i overensstemmelse med den pågældende regel, eller vejledning for indberetning. 
 
Andre sanktioner 
Selv om landbrugeren får sin støtte nedsat som følge af manglende overholdelse af 
krydsoverensstemmelse kan det almindelige strafferetslige system, alligevel gælde. Det 
vil være tilfældet, hvis reglerne er knyttet en ordning, der foreskriver, at landbrugeren 
skal straffes med bøde eller meldes til politiet. 
 
 De to typer sanktioner er uafhængige af hinanden. Kontrolmyndigheden skal derfor høre 
landbrugeren og indberette den manglende overholdelse til Direktoratet for 
FødevareErhverv inden for de gældende frister (i forhold til kontrolbesøget) og uden at 
afvente at sagen bliver afgjort i retten. 
 

3.3 Udvælgelse til kontrol 
3.3.1 Støttepopulation 
Direktoratet for FødevareErhverv danner en liste med samtlige støtteansøgere, som udgør 
støttepopulationen for kontrolmyndigheden. Listen dannes i første omgang ud fra det 
forudgående års støtteansøgere, men opdateres i takt med, at ansøgningerne kommer ind i 
det pågældende år. Desuden meddeles minimumskontrolprocenten samt beregnet antal, 
der skal udtages til planlagte KO-kontroller. Denne er som udgangspunkt 1 pct. men kan 

 15



forhøjes i henhold til krav i anden lovgivning. I tilfælde hvor kontrolfrekvensen forhøjes, 
indberettes dette til Direktoratet for FødevareErhverv på ko-kontrol@dffe.dk. 
 
I bilag 2.1 er der vist skærmbillede og vejledning til brug for udvælgelse af de 
producenter, der skal kontrolleres. 

 
Når kontrolmyndigheden er en primærkommune, udtager denne efter risikoanalyse, 
minimum 1 pct. af de landbrugere, der ansøger om direkte landbrugsstøtte inden for 
kontrolmyndighedens geografiske område, til kontrol. 
 
Andre kontrolmyndigheder kan i stedet efter risikoanalyse, vælge at udtage en population 
svarende til minimum 1 pct. af støtteansøgerne, på basis af den population, som 
Direktoratet for FødevareErhverv stiller til rådighed. (IACS – udtagning) 
 
Udtagningsprocenten kan dog være højere, hvis det er påkrævet af anden lovgivning. 
 
 
3.3.2 Risikoanalyse 
Ved udtagning til KO-kontrol skal kontrolmyndigheden foretage udtagningen i 
overensstemmelse med sædvanlig risikoanalyse. 
 
Ved risikoanalyse menes en vurdering af sandsynligheden for manglende overholdelse af 
lovgivningen, baseret på tidligere erfaringer. I forbindelse med krydsoverensstemmelse 
ville det eksempelvis være en vurdering af sandsynlighed for landbrugets: 
 

 risiko for manglende overholdelse af bestemmelserne vedr. sundhed 
 risiko for miljøbelastning 
 risiko for manglende overholdelse af dyrevelfærdskrav 
 risiko for  manglende overholdelse af bestemmelserne vedr. God Landbrugs- og 

Miljømæssig stand 
 
Såfremt kontrolmyndigheden ikke har en beskrevet risikoanalyse, der kan danne grundlag 
for udtagning af kontrolpopulationen, skal der udarbejdes en risikoanalyse, hvori 
kriterierne for udvælgelsen af landbrugere til kontrol beskrives. Der kan f.eks. anvendes 
kriterierne: 

 bedriftsstørrelse  
 antal dyr 
 driftsform 
  landbrugsaktivitetstype (dyrkning af afgrøder, dyrehold, mv.)  
 afgrødetype  
 geografisk fordeling   
 dato for sidste kontrolbesøg  
 antal landbrugsparceller, areal og antal dyr, som der er ansøgt om støtte for 
 ændringer i forhold til det foregående år 
 kontrolresultaterne fra de foregående år 
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 udskiftninger af dyr som omhandlet i artikel 58 i KFO 976 
 

Findes der ikke et tilstrækkeligt grundlag for udvælgelsen af kriterier for risikoanalysen, 
kan kontrolmyndigheden vælge at fortage en tilfældig udvælgelse6.  
 
Der stilles følgende krav til kontrolmyndighedernes risikoanalyse:  

 
 Risikoanalysen skal udarbejdes ud fra gældende lovgivning, hvis dette er 

relevant, alternativt ud fra de pågældende krav eller normer. Hvis 
risikoanalysen udarbejdes ud fra de relevante krav eller normer, kan 
risikoanalysen baseres på de enkelte bedrifter, bedriftskategorier eller 
geografiske områder. Hvis kontrolmyndigheden vurderer, at det er mere 
effektivt, kan en særlig risikoanalyse foretages for virksomheder, særlige 
slagterier, handlende eller leverandører. 

 
 Risikoanalysen skal være dokumenteret. 

 
 Risikoanalysen skal opbevares hos kontrolmyndigheden i minimum 5 år. 

 
 Risikoanalysen skal forelægges Direktoratet for FødevareErhverv, såfremt 

direktoratet anmoder herom.  
 

3.3.3 Udtagning til kontrol 
Direktoratet for FødevareErhverv stiller fra kontrolårets start en oversigt over 
støtteansøgere til rådighed for kontrolmyndighederne. Oversigten bliver opdateret løbende 
og i takt med, at ansøgningerne bliver modtaget i direktoratet. Endvidere vil oversigten 
over støtteansøgere kunne ændres f.eks. ved ændringer i ejerforhold for den enkelte 
landbruger. Hovedparten af støtteansøgerne vil først kunne bekræftes efter udløbet af 
ansøgningsfristen for enkeltbetalingsordningen, som er den 21. april jf. § 4 i 
bekendtgørelse nr. 933 af 4. oktober 2005 om direkte støtte til landbrugere efter 
enkeltbetalingsordningen.  
 
I bilag 2.2 er vist et skærmbillede af hvilke producentoplysninger7, som danner grundlag 
for udtagelsen. 

  
Kontrolmyndigheden kan ved udtagning til kontrol efter risikoanalyse, hvis det er 
nødvendigt, foretage udskiftninger i den valgte population mod behørig begrundelse og 
dokumentation. Begrundelse og dokumentation indsendes via mail til: ko-
kontrol@dffe.dk. Ændringer i den valgte kontrolpopulation kan finde sted så længe, der 
ikke er nogen indberetning på CVR/CPR-nummeret. 
 
Bedrifter med produktionsenheder beliggende i flere kontrolmyndigheders områder 
Bedrifter, der modtager direkte landbrugsstøtte og som omfatter produktionsenheder 
beliggende inden for mere end én kontrolmyndigheds geografiske område, indgår i 
                                                 
6 Man skal i dette tilfælde begrunde, hvorfor man har valgt tilfældighedsmetoden.  
7 Producent og landbruger har samme betydning. 
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beregningen af kontrolomfanget hos den kontrolmyndighed, der først har udtaget 
bedriften til kontrol. 
 
Hvis en bedrift (ét CVR-CPRnummer) har produktionsenheder fordelt over flere 
kontrolmyndigheder viser webapplikationen, hvilke andre kontrolmyndigheder, der skal 
kontrollere de andre dele af bedriften. Disse ejendomme skal kontrolleres for samtlige 
krydsoverensstemmelseskrav og indberettes som ko-kontrol. 
 
Den kontrolmyndighed, hvor producentens CVR/CPR adresse er registreret kan udtage 
producenten til ko-kontrol selv om der ingen landbrugsaktivitet er på adressen. I sådanne 
tilfælde, skal kontrolmyndigheden begrunde udtagningen i risikoanalysen. 
 
Ejendomme hvis areal strækker sig over flere kontrolmyndigheders områder8

Hvis det konstateres at dele af en landbrugers ejendom (ejendomsnr.) er beliggende i en 
anden kontrolmyndigheds område skal kontrolmyndigheden, hvor ejendommen er 
registreret, aftale med den anden kontrolmyndighed, hvem der gennemfører kontrollen. 
 
Producentskifte9

I forbindelse med overholdelse af krydsoverensstemmelse gælder det særlige, at 
erhverver10 overtager denne forpligtelse til opretholdelse af krydsoverensstemmelse ved 
overdragelse af såvel en hel som en del af en bedrift.  
 
Hvis overdrager11 beholder støtten ved producentskifte 
Hvis der indsendes en producentskifteerklæring, overgår forpligtelsen til at opretholde 
krydsoverensstemmelse til erhverver. Det vil sige, at erhverver ved indsendelse af en 
producentskifteerklæring forpligter sig til at opfylde samtlige støttebetingelser – inklusiv 
krydsoverensstemmelse i 10 måneders rådighedsperioden for, at overdrager kan få 
udbetalt den fulde enkeltbetalingsstøtte.  
 
Såfremt erhverver overtræder reglerne om krydsoverensstemmelse i 10 måneders 
rådighedsperioden, vil dette kunne medføre en reduktion i den støtte, der tilfalder 
overdrager.  
 
Eventuelle overtrædelser af krydsoverensstemmelse af erhverver på de overdragede 
arealer efter 10 måneders rådighedsperioden vil ikke medføre en reduktion af den støtte, 
som tilfalder overdrager.  
 
Ligeledes gælder det, at eventuelle overtrædelser af krydsoverensstemmelse på de 
overdragede arealer foretaget af overdrager ikke har betydning for erhververs eventuelle 
støtte.  
                                                 
8 Det drejer sig om bedrifter, der ligger på grænsen mellem to kontrolmyndigheder. 
9 Direktoratet for FødevareErhvervs Producentskifte vejledning 2005. . 
10 En erhverver er en producent, som ved køb, tilforpagtning eller ved ophør med forpagtning overtager 
retten til en hel bedrift eller dele af en bedrift fra en anden.  
11 En overdrager er en producent, som ved salg, bortforpagtning eller ved ophør med forpagtning 
overdrager retten til en hel bedrift eller dele af en bedrift til en anden.  
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Hvis støtten for de overdragede arealer tilfalder erhverver 
Med Anmeldelse om producentskifte og Erklæring om enkeltbetaling kan overdrager og 
erhverver beslutte, at erhverver dels indtræder i overdragers rettigheder og pligter dels får 
udbetalt enkeltbetalingsstøtten.  
 
Det indebærer blandt andet, at erhverver overtager en eventuel nedsættelse af støtte 
forårsaget af overtrædelse af krydsoverensstemmelse af overdrager forud for 
producentskiftet. Erhverver overtager dog ikke ”historikken” i form af overdragers 
eventuelle tidligere overtrædelser af et bestemt krav om krydsoverensstemmelse.  
 
Det betyder, at hvis der kommer en gentagelse på samme krav, vil det ikke medføre en 
skærpet sanktion, men vil blive betragtet som en ny overtrædelse.  
 
I bilag 2.3 er der vist et skærmbillede for støttepopulation.  

 

3.4 Tidsfrister for kontrollens gennemførelse 
Kontrollen foregår i hele kontrolåret, som er identisk med kalenderåret. Kontrolåret løber 
fra 1. januar 2006 til 31. december 2006. I tilfælde af, at kontrollen er sæsonbetonet, skal 
kontrollen foregå efter den gældende praksis og periode.  

 
Kontrolmyndighederne skal senest den 15. maj i kontrolåret meddele Direktoratet for 
FødevareErhverv, hvilke bedrifter kontrolmyndigheden har udtaget til KO-kontrol. 
 
Der vil ikke blive fastsat særlige regler om varsling af tilsyn, idet disse forventes at følge 
normal praksis inden for kontrolområderne. Hvis der ikke er særlige regler om varsling 
skal kontrolbesøget anmeldes skriftligt 14 dage i forvejen i henhold til reglerne om 
varsling i retssikkerhedslovens § 512. Varsling bør imidlertid ikke finde sted i tilfælde, 
hvor varslingen kan forspilde formålet med kontrollen; f.eks. fordi en landbruger vil 
kunne nå at berigtige forhold, der ellers vil udgøre manglende overensstemmelse, inden 
kontrollen gennemføres, eller hvis en EU retsakt tilsiger, at varsling som udgangspunkt 
ikke skal foretages og højst må ske 48 timer før et kontrolbesøg, jf. bilag 3. 
 
Indberetning af kontrolbesøget skal ske senest 2 måneder efter kontrolbesøget. Af 
hensyn til beregning af støtten skal indberetningen helst ske inden den 15. november i 
kontrolåret. I de tilfælde, hvor kontrollen sæsonmæssigt ligger i slutningen af året, skal 
indberetningen være modtaget senest 2 måneder efter kontrolbesøget13. 
 
Fristen den 15. november har alene betydning for at støtten kan reduceres inden den bliver 
udbetalt til landbrugeren. 
 
                                                 
12 Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. 
13 Fristen kan dog forlænges til 3 måneder i særlige tilfælde (KFO 796/2004, art. 48, stk. 3). 
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Resultater af øvrige kontroller vil indgå i direktoratets beregning af den direkte støtte til 
landbrugere i det støtteår, hvor kontrollen har fundet sted.  
 

4 Kontrollens resultater 

4.1 Kontrolrapport 

Indberetning af kontrolresultatet foregår elektronisk. Kontrolrapporten indtastes i 
Direktoratet for FødevareErhvervs websystem ”Krydsoverensstemmelse” under 
kontrolpopulationen.  
 
 Kontrolrapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:  
 

 hvem udførte kontrollen 
 hvem var til stede  
 Hvor længe var kontrollen varslet. 

 
Oplysningerne indtastes elektronisk i kommentarfeltet vedrørende høringssvar. 
 
I de tilfælde, hvor direktoratet anmoder om supplerende materiale indsendes det til 
kontrolgruppen14, via mailadressen: ko-kontrol@dffe.dk. Hvis dette ikke er muligt, kan 
materialet indsendes med post til:  
 
Direktoratet for FødevareErhverv 
 Nyropsgade 30 
 1780 København V 
 MRK. ”Kontrolgruppen”. 
 
Kontrolrapporten indberettes til Direktoratet for FødevareErhverv senest 2 måneder efter 
afslutningen af kontrollen på bedriften.15 Er der særlige omstændigheder, som forhindrer 
dette, kan fristen forlænges til op til tre måneder16.  
 
Er kontrolmyndigheden, som indberetter kontrollen ikke den samme som myndigheden, 
der udfører kontrollen, skal kontrolresultatet fremsendes til kontrolmyndigheden senest en 
måned efter kontrolbesøget, således at kontrolmyndigheden har en måned til 
sagsbehandlingen, inden kontrolresultatet indberettes til Direktoratet for 
FødevareErhverv. 
 
Kontrolrapporten skal ikke indberettes før høringsfristens udløb. 
 
                                                 
14 Kontrolgruppen er en enhed i Direktoratet for FødevareErhvervs Landbrugsstøttekontor, der har 
krydsoverensstemmelse som hovedopgave. 
13 I henhold til bekendtgørelse 1519 af 22. december 2004, § 4, stk.3. 
16 F.eks. i tilfælde af en nødvendig kemisk eller fysisk analyse, jf. KFO 796/2004 art. 48, stk. 3.   
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Ved forsinkede kontrolrapporter, hvor 2 måneders fristen ikke kan overholdes angives 
årsagen til forsinkelsen på: ko-kontrol@dffe.dk. 
 

NB! For KO-kontrol skal der både indberettes rapporter, hvor der ikke er konstateret 
manglende overholdelse og rapporter for kontrolbesøg, hvor der er konstateret manglende 
overholdelse af et eller flere krav.  
 
For ”anden kontrol” indberettes udelukkende rapporter for de tilfælde, hvor der 
konstateres manglende overholdelse af et eller flere krav. 
 
Hvis kontrolmyndigheden finder grund til at ændre et indberettet kontrolresultat, skal det 
begrundes i høringssvarkommentarfeltet og ved at afkrydse feltet ”høringssvar relevant”.  
 
4.2 Nægtet adgang til kontrol 

Kontrolmyndigheden skal meddele Direktoratet for FødevareErhverv de tilfælde, hvor den 
er blevet nægtet adgang til kontrol for krydsoverensstemmelse. Ved nægtet adgang forstås 
tilfælde, hvor kontrolløren har kontaktet landbrugeren, og det ikke inden for 48 timer (i 
normal arbejdstid) er muligt at gennemføre kontrollen, fordi landbrugeren modsætter sig 
dette. Indberetningen sker på: ko-kontrol@dffe.dk 
 

4.3 Høring 

Når en manglende overholdelse af et eller flere krav er konstateret, skal kontrolmyndig-
heden høre landbrugeren om kontrolresultatet, inden den konstaterede manglende 
overholdelse indberettes til Direktoratet for FødevareErhverv. Ved høringen skal det 
endvidere fremgå, hvilken bedømmelse af alvor, varighed og omfang, 
kontrolmyndigheden vil indberette til direktoratet. Således sikres det, at 
kontrolmyndigheden har taget stilling til landbrugerens eventuelle bemærkninger om den 
manglende overholdelse. Kontrolmyndigheden skal efterfølgende vurdere, om 
landbrugerens bemærkninger har betydning for bedømmelsen af den manglende 
overholdelse, inden resultatet indberettes til Direktoratet for FødevareErhverv. 
 
Høringen sker typisk ved fremsendelse af en kopi af kontrolrapporten til landbrugeren, 
vedlagt en anvisning på, hvordan han skal besvare høringen, og en angivelse af 
høringsfristen.  
For hver kontrolmyndigheds område henvises der til de gældende høringsfrister.  
 
Har landbrugeren indsendt et høringssvar skal feltet ”høringssvar relevant” afkrydses og 
kommentarfeltet udfyldes i webapplikationen.  
 
Landbrugeren bør efter god forvaltningsskik orienteres, hvis høringssvaret giver 
kontrolmyndigheden anledning til en ændring af vurderingen af den manglende 
overholdelse. 
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Høringssvaret fra landbrugeren indsendes til Direktoratet for FødevareErhverv og vil 
indgå i direktoratets vurdering af den manglende overholdelse. 
 
Force majeure 
Landbrugeren har også mulighed for at angive, om hans manglende overholdelse af et 
eller flere krav skyldes en force majeure situation. Dette er tilfældet hvis helt 
ekstraordinære, udefra kommende og uforudsigelige begivenheder betyder, at 
landbrugeren ikke kan overholde en eller flere af reglerne vedrørende krav, der indgår i 
krydsoverensstemmelsen. Som eksempel på sådanne særlige begivenheder kan nævnes 
dødsfald, alvorlig sygdom, naturkatastrofer eller brand på bedriften. De særlige 
begivenheder skal vedrøre landbrugeren selv eller hans nærmeste familie.  
Der skal være en klar årsagsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem den særlige 
begivenhed og den manglende overholdelse af kravet. For at kunne påberåbe sig særlige 
omstændigheder skal landbrugeren underrette kontrolmyndigheden indenfor en frist på 10 
arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor landbrugeren er i stand til at give en sådan meddelelse, 
jf. art. 72 i KFO 796/2004. Landbrugeren skal også indsende dokumentation for de 
særlige forhold, som påberåbes. Dokumentation kan f.eks. være en lægeattest.   
 
Kontrolmyndigheden skal efterfølgende vurdere, om der er tale om en force majeure 
situation. Er det tilfældet skal dokumentationen scannes og sendes per mail til: ko-
kontrol@dffe.dk eller med almindelig post. 
  
Direktoratet for FødevareErhverv har udarbejdet en vejledning om enkeltbetalings-
ordningen til landbrugerne. Denne kan hentes på: www.dffe.dk/skemaer og 
vejledninger/jordbrug/vejledning om enkeltbetaling 2006. 
  
Derudover har direktoratet udarbejdet en informationsfolder om, hvorledes Direktoratet 
for FødevareErhverv lader vurderingen indgå ved en evt. nedsættelsesberegning. Denne 
folder afleveres ved kontrolbesøg eller medsendes kontrolresultatet. Folderen kan hentes 
på: 
www.dffe.dk/jorbrug/enkeltbetaling/krydsoverensstemmelse/vejledning/krydoverensstem
melse-kontrobesøg. 
 
4.4 Klager 

Når Direktoratet for FødevareErhverv har truffet afgørelse om nedsættelse af støtten kan 
landbrugeren klage over afgørelsen, inden for en frist på 4 uger, hvis han mener den er 
urimelig. 
Landbrugeren sender klagen til:  
 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Departementet 
c/o Direktoratet for FødevareErhverv 
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Direktoratet vurderer, om landbrugeren kommer med nye oplysninger udover dem, han 
allerede har anført i sit høringssvar til kontrolmyndigheden, og om disse vil have 
indflydelse på sagens afgørelse. Kommer landbrugeren med nye væsentlige oplysninger, 
sender direktoratet disse til kontrolmyndigheden med anmodning om, at denne tager 
stilling til, om der er grundlag for at ændre karaktergivningen.  
 
4.5 Manglende opfyldelse af kontrolforpligtelsen 

Alle kontroller skal være udført inden slutningen af kalenderåret. 
 
Som EU-medlemsstat har Danmark pligt til at sikre at bestemmelserne vedrørende 
krydsoverensstemmelse gennemføres i henhold til RFO 1782/2003 og KFO 796/2004.  
 
Kontrolmyndighederne skal i denne forbindelse være opmærksom på følgende17: 
 
I henhold til RFO 1258/1999 artikel 7(4) skal Kommissionen undlade at udbetale støtte 
for en ordning, hvis kontrollen med den ikke er udført i overensstemmelse med 
Kommissionens bestemmelser. Dette omfatter situationer: 
 

 hvor medlemsstaten ikke udfører de kontroller, som en forordning kræver, eller, 
 hvor kontrollen vurderes utilstrækkelig i forhold til Kommissionens 

bestemmelser herom og 
 hvor de underliggende kontroller (f.eks. risikoanalysen) er utilstrækkelige. 

 
Hvis kontrolmyndigheden ikke opfylder sin kontrolforpligtelse vil der blive fulgt op på 
det i henhold til ovennævnte forordning. 
 
                                                 
17 Kilde:  Draft  working Document on the Application of Working Document VI/5330/97 in the Context of 
Crosscompliance. 
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5 Bilag 

Bilag 1: Vejledning for kontrolmyndighederne vedr. bedømmelse 
af manglende overholdelse samt oversigt over bestemmelser og 
myndigheder 

I dette bilag finder du alle detaljeoplysninger vedrørende kravene i krydsoverens-
stemmelse. For hvert krav er angivet: 
 

1. Det juridiske grundlag for kravet 
2. Beskrivelsen af kravet 
3. Bedømmelsesgrundlaget for kravet 

 
Det juridiske grundlag for kravet 
Grundlaget er vist i tabelform for hvert enkelt krav. 
 
I kolonne 1 finder du beskrivelsen af de danske retsregler, der ligger til grund for kravet 
og som udgør grundlaget for en eventuel reduktion i udbetalingen af støtte efter 
enkeltbetalingsordningen. Beskrivelsen er identisk med angivelsen i bilag 1 i 
bekendtgørelse nr. 933 af 4. oktober 2004 om direkte støtte til landbrugere efter 
enkeltbetalingsordningen. 
 
I kolonne 2 finder du henvisningen til de EU-retsregler, der danner grundlag for de danske 
krav vedrørende krydsoverensstemmelse. Udgangspunktet er specificeret i 
Rådsforordning 1782/2003, artikel 3 og 4, samt i bilag III og IV. 
 
I kolonne 3 finder du angivet hvilken kontrol-/tilsynsmyndighed, der har kompetence til 
at kontrollere kravet, samt hvilken myndighed der er ansvarlig for udtagning til 
kontrollen. 
 
Beskrivelsen af krydsoverensstemmelseskravet 
Beskrivelsen af kravene er opbygget på følgende måde: 

 Der er 4 områder vedrørende krydsoverensstemmelse: 
 
1. Miljø 
2. Sundhed (Plante-, dyre- og folkesundhed) 
3. Dyrevelfærd 
4. God landbrugs- og miljømæssig stand 
 

 Kravene er nummeret så områdenummer og løbenummer tilsammen danner 
nummeret for kravet. (Eks. 1.3 = område 1, løbenummer 3) 
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 Hvert krav har en overskrift, der i kortest mulig form beskriver hvad kravet 
omhandler. 

 Kravet underopdeles i delkrav, hvor hvert nummer angiver et delkrav og 
refererer til en bestemmelse i et dansk retsgrundlag (paragraf i lov eller 
bekendtgørelse). 

 
 I fodnoter angives følgende: 

- Definitioner af ord eller sammenhænge, som forklarer betydningen af kravet. 
- Bestemmelser (fra dansk retsgrundlag), der virker forklarende eller oplysende 
i relation til bestemmelsen i kravet.  
- Eksempler, der kan virke vejledende for forståelsen af kravet. 
- Henvisninger til rådgivning eller lignende ved tvivlsspørgsmål 
- Henvisning til generelle vejledninger med uddybet information om de forhold, 
som kravet vedrører. 

 
Bedømmelsesgrundlaget for kravene 
Bedømmelsen af kravene sker på grundlag af en vurdering af den manglende overholdelse 
af det enkelte krav. Hvert krav kan bestå af flere delkrav, som har oprindelse i forskellige 
regler. Bedømmelsesgrundlaget kan derfor være opdelt i bedømmelse af de enkelte 
delkrav. 
 
Hvis der er manglende overholdelse af flere delkrav under samme krav, vil den 
manglende overholdelse blive vurderet for hvert enkelt delkrav. Det delkrav, som opnår 
de højeste karakterer (sum) bliver efterfølgende indberettet som karakter for det samlede 
krav. 
 
Bedømmelsen foretages på de tre kriterier:  

 Alvor 
 Omfang  
 Varighed  

 
Disse kriterier og deres overordnede betydning er fastlagt ved Kommissionsforordning 
796/2004, artikel 41.  
 
I denne vejledning er det for hvert enkelt krav angivet: 
 

 Hvilke kriterier der lægges til grund for bedømmelsen af alvor, omfang og 
varighed. 

 Grænseværdier for bedømmelsen af de enkelte kriterier, i relation til hvilke 
karakterer, der skal indberettes for den manglende overholdelse. 

 Bemærkninger vedrørende bedømmelsesgrundlaget, eventuelle eksempler, der 
kan anskueliggøre bedømmelsen. 

 
De angivne bedømmelser for alvor, omfang og værdi kan være indbyrdes forbundne. 
Dette ses i eksemplet nedenfor, hvor der er angivet den samme bedømmelse eller 
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kommentar under kriteriet alvor, men hvor man for at finde, hvilken karakter der bør 
gives er nødt til at se på grænseværdierne for kriteriet omfang.  
 
Kriterie/evaluering 1 

Indenfor 
tolerance-grænse 
i bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

3 
Væsentlig 
effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

4 
Meget stor 
effekt i forhold 
til formål med 
kravet 

Karakter

Alvor   reversibel 
skade 

reversibel 
skade 

irreversibel 
skade 

  

Omfang   10 % - 25 % 25 % - 50 % mere end 50 %   
Varighed   1 sæson flere sæsoner     
Sum 1 + 2 + 3     

 
 
Hvis en karakter er blank betyder det, at den kan anvendes for bedømmelsen af kravet, 
men skal forklares ved indberetningen til Direktoratet for FødevareErhverv. 
Kommentarerne skrives kommentarfeltet.  
 
Hvis en karakter er gråtonet (som i eksemplet ovenfor) er den ikke relevant for 
bedømmelsen af kravet og må derfor ikke anvendes. Er karakter 1 gråtonet betyder det, at 
der ikke findes en tolerancegrænse i bestemmelsen.  
 
Hvis der er angivet samme kriterium for bedømmelse i flere felter (eksempel – alvor), 
anvendes den karakter, der kan udledes af kriteriet omfang. I eksemplet vil alvor 
eksempelvis skulle bedømmes med karakteren 3, hvis omfanget er bedømt til 35 %. 
 
Manglende overholdelse af kravene kan føre til nedsættelse eller bortfald af støtte eller til 
udelukkelse fra enkeltbetalingsordningen, jf. bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 933 af 
4. oktober 2004 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen.  
 
Kravene gælder for landbrugsarealer og for landbrugsaktiviteter, der udføres på den 
samlede bedrift.   
 
Definitioner 
Et landbrugsareal er ”det samlede areal med agerjord, permanente græsarealer og 
permanente afgrøder”(KFO 795/2004, artikel 2).  
 
Det bemærkes endvidere, at agerjord er defineret som:  
 ”Arealer, der dyrkes med henblik på produktion af afgrøder, og arealer, der er udtaget 
eller som holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. artikel 5 (RFO 1782/2003), 
samt arealer i væksthuse og under fast eller mobilt dække” (KFO 796/2004, artikel 2). 
 
Permanente afgrøder er defineret som:  
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”Kulturer uden for omdriften, bortset fra permanente græsarealer, som dyrkes på arealerne 
i fem år eller længere og som giver udbytte i flere år, herunder planteskoler som defineret 
i bilag I, punkt (G/05), i Kommissionens beslutning 2000/115/EC (2), dog ikke flerårige 
kulturer og planteskoler med flerårige kulturer” (KFO 795/2004, artikel 2).  
 
Permanente græsarealer er defineret som:  
”Arealer, der anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder, hvad enten der er tale 
om naturlige (selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer, og som holdes uden for 
bedriftens omdrift i mindst fem år” (KFO 796/2004, artikel 2). 
 
En bedrift er alle de produktionsenheder, som landbrugeren driver under samme juridisk 
enhed (CVR- eller CPR-nr.) 
 
En planperiode/vækstsæson løber fra 1. august til 31. juli det efterfølgende år, dog 
inklusiv den forlængede plan (periode fra1. august til 30. september i den efterfølgende 
planperiode). 
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1. Miljø 

Krav 1.1: Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og 
undergrund 1 

 
Bekendtgørelse nr. 753 af 25. 
august 2001 af lov om 
miljøbeskyttelse, § 19, stk. 1 og 
2 

Rådets direktiv af 17. 
dec. 1979 om 
beskyttelse af 
grundvandet mod 
forurening forårsaget 
af visse farlige 
stoffer art. 4 og 5 

Kontrol og udtagning 
til kontrol: 
Kommunalbestyrelsen 

 
1.  Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, 

må ikke uden tilladelse nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller 
afledes til undergrunden. 

2.  Beholdere med stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord 
og undergrund, må heller ikke uden tilladelse være nedgravet i jorden.2 

 
1 Bestemmelsen, som dette krav tager sit udgangspunkt i, er, ligesom kravet i sig selv, bredt formuleret. Det er 
derfor ikke muligt at angive en afgrænset liste over, hvilke stoffer, produkter og materialer, der er omfattet. 
Udgangspunktet er, at alle stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, er 
omfattet af bestemmelsen og dermed også af kravet. 

Det kan vejledende anføres, at forskriftsmæssig brug af godkendte stoffer, produkter og materialer som 
udgangspunkt ikke vil kræve særskilt tilladelse. Der vil nemlig i forbindelse med den pågældende godkendelse 
være taget højde for den virkning, som det pågældende stof, produkt eller materiale ved korrekt anvendelse vil 
have på grundvand, jord og undergrund. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt udledning af et bestemt stof, produkt eller materiale kræver en særskilt tilladelse, 
vil du altid kunne henvende dig til dit amt, som vil kunne vejlede dig. 
2Tætte beholdere, der alene anvendes til ajle, gylle, ensilagesaft, mælkerumsvand og møddingvand, må dog være 
nedgravet uden tilladelse. 

Bedømmelse 
Krav 1.1 relaterer direkte til Miljøbeskyttelseslovens § 19, mens kravene 1.2 – 1.16 
relaterer til bekendtgørelser udstedt med hjemmel i § 19. Krav 1.1 vedrører derfor 
udelukkende forhold, der ikke er omfattet af kravene 1.2 – 1.16 (typisk uautoriseret 
bortskaffelse af kemikalier, olie eller lignende, ved for eksempel udledning direkte på 
jorden eller nedgravning). 
 
Alvor: Alvoren af den manglende overholdelse vurderes efter, om der ville være givet en 
tilladelse, såfremt der havde været søgt herom. Alvoren af en manglende overholdelse 
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afhænger navnlig af størrelsen af dens virkninger under hensyntagen til formålet med det 
pågældende krav. Ved en vurdering af alvoren af en manglende overholdelse vil 
udgangspunktet være, om der kunne have været givet tilladelse, såfremt der var blevet 
søgt herom. 
 
Omfang: Omfanget af en manglende overholdelse fastslås navnlig under hensyntagen til, 
om den har vidtrækkende virkning eller er begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering 
af omfanget af en manglende overholdelse vil der således som udgangspunkt kunne tages 
hensyn til, om den afledte miljøeffekt af en manglende overholdelse kan registreres, eller 
med stor sandsynlighed vurderes at påvirke miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste 
naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel forurening af grundvand). Ved ”registreres” 
forstås her, at miljøpåvirkningen kan måles eller på anden måde registreres ved empiriske 
data. Ved ”vurdering med stor sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen 
af miljøet kan underbygges ved modelberegninger eller lignende. 
  
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold, vil således 
kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse (for eksempel 
indhentelse af fornødne tilladelser eller efterkommelse af påbud). Varigheden af en 
manglende overholdelse må dog i alle tilfælde bero på en samlet vurdering af det konkrete 
forhold. 
 
 
     Karakter 
 
 
Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 

 Har ikke 
tilladelse, 

men kan få 
det  

Har ikke 
tilladelse, og 
kan ikke få 

det 

 

 
Omfang 

  
Egen bedrift 

 
Nærområde 

 
Fjernområde 

 

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Der skal 
søges 

tilladelse 
 
 
 

 
Der kan ikke 

gives 
tilladelse 
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Krav 1.2: Anvendelse af affald til jordbrugsformål3

 
Bekendtgørelse nr. 
623 af 30. juni 2003 
om anvendelse af 
affald til 
jordbrugsformål, § 
21, stk. 1 og § 27 for 
så vidt angår 
spildevand fra 
offentlige 
spildevandsanlæg 
samt slam fra private 
rensningsanlæg til 
behandling af 
husspildevand 
 

Rådets direktiv  
86/278/EØF af 12. juni 
1986 om beskyttelse af 
miljøet, navnlig jorden i 
forbindelse med 
anvendelse af landbrugets 
slam fra rensningsanlæg, 
art. 3, jf. art. 8, jf. art. 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: 
Kommunalbestyrelsen 

 
1.  Anvendelse må ikke ske på en sådan måde og på sådanne arealer, at der ved tøbrud 

og regnskyl opstår fare for afstrømning til søer, vandløb eller dræn. 
2.  Anvendelse må ikke give anledning til forurening af grundvandet, væsentlige gener 

eller uhygiejniske forhold. 
3.  Anvendelse skal ske i overensstemmelse med deklarationen. 

 
3 Det i kravet omtalte affald vedrører alene spildevandsslam fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra private 
rensningsanlæg til behandling af husspildevand. 
 
Du kan finde yderligere information i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1990 om affaldsstoffer til jordbrugsformål, 
som kan hentes på styrelsens hjemmeside: www.mst.dk. 
 

Bedømmelse 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, hvor 
mange ”forkerte” anvendelser, der er tale om. Den endelige bedømmelse af alvoren af den 
manglende overholdelse må dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold. For 
eksempel vil en anvendelse, der giver anledning til forurening af grundvand, kunne vægte 
højere, end hvis der er tale om en anvendelse i strid med deklarationen, der også medfører 
væsentlige gener. I denne vurdering vil også omfanget af den manglende overholdelse kunne 
indgå, jf. nedenfor. 

 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under hensyntagen til, 
om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er begrænset til selve 
bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse, vil der således som 
udgangspunkt kunne tages hensyn til, om den afledte miljøeffekt af en manglende overholdelse 
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kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke miljøet på bedriften, i 
nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel forurening af grundvand). Ved 
”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan måles eller på anden måde registreres 
ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af 
påvirkningen af miljøet kan underbygges ved modelberegninger eller lignende. 

  
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor længe 
dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med rimelige 
midler. Den tid, der medgår, til at tilstanden er genoprettet, vil således kunne indgå som 
moment ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse. Varigheden af en 
manglende overholdelse må dog i alle tilfælde bero på en samlet vurdering af det konkrete 
forhold. 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmel-
sen 

 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

  
1 fejl 

 
2 fejl 

 
3 fejl og 
derover 

 

 
Omfang 

  
Egen bedrift 

 

 
Nærområde 

 
Fjernområde 

 

 

 
Varighed 

 
 
 
 

 

 
Inden for 1 

planperiode/ 
vækstsæson 

 

 
1 

planperiode/
vækstsæson 

 
Udover 1 

planperiode/ 
vækstsæson 

 

 
 
 

Krav 1.3: Udbringning af affald til jordbrugsformål4  

 
Bekendtgørelse nr. 623 af 30. 
juni 2003 om anvendelse af 
affald til jordbrugsformål, §§ 
24- 26 for så vidt angår 
spildevand fra offentlige 
spildevandsanlæg samt slam fra 
private rensningsanlæg til 
behandling af husspildevand 
 
 

Rådets direktiv 
86/278/EØF af 12. juni 
1986 om beskyttelse af 
miljøet, navnlig jorden i 
forbindelse med 
anvendelse af landbrugets 
slam fra rensningsanlæg, 
art. 3, jf. art. 8, jf. art.1 

Kontrol og udtagning 
til kontrol: 
Kommunalbestyrelsen 
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1.   I perioden fra høst, dog senest 1. september, til 1. februar må der ikke udbringes 

flydende affald5.  
 
2.  I perioden fra 1. september til 1. marts må der ikke udbringes flydende affald på 

flerårige afgrøder uden årlig høst5. 
 
3.  Flydende affald må højst udbringes i mængder på 3.000 m3 pr. ha. pr. planperiode. 

I perioden 1. februar til 1. april må der kun udbringes 1.000 m3 pr. ha. 
 

 
4.  Udbringning af fast affald i perioden fra høst til 20. oktober må kun ske på arealer, 

hvor der er afgrøder samme vinter. 
_________________________________________________________________________ 

4 Det i kravet omtalte affald vedrører alene spildevandsslam fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra 
private rensningsanlæg til behandling af husspildevand. 
 
5 Dette gælder ikke for udbringning af flydende affald fra høst til 1. oktober på etablerede, 
overvintrendeffodergræsarealer og på arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps. På disse arealer 
må der med flydende affald maksimalt tilføres 50 kg. totalkvælstof pr. ha. Det gælder endvidere ikke for 
udbringning af flydende affald fra høst til 15. oktober på arealer med frøgræs, for hvilke der er indgået kontrakt 
med et frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson. På disse arealer må der med flydende affald 
maksimalt tilføres 50 kg. totalkvælstof pr. ha. 
 
Du kan finde yderligere information i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1990 om affaldsstoffer til 
jordbrugsformål, som kan hentes på styrelsens hjemmeside: www.mst.dk. 

_________________________________________________________________________ 
Bedømmelse 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt vurderes, om der 
er tale om overskridelse af tidspunkt, mængde eller begge dele. Den endelige bedømmelse 
af alvoren af den manglende overholdelse må dog altid bero på en samlet vurdering af det 
konkrete forhold. I denne vurdering vil også omfanget af den manglende overholdelse 
kunne indgå, jf. nedenfor. 
 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres, eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. 
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Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at tilstanden er genoprettet vil således kunne 
indgå som moment ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse. 
Varigheden af en manglende overholdelse må dog i alle tilfælde bero på en samlet 
vurdering af det konkrete forhold. 
  

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmel-
sen 

 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Overskridelse 
af tidspunkt 

eller mængde 

 
Overskridelse 
af tidspunkt 
og mængde 

 

 
Omfang 

  
Egen bedrift 

 
Nærområde 

 
Fjernområde 

 

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 

 
Inden for 1 
planperiode/v
ækstsæson 
     

 
1 
planperiode/v
ækstsæson 
 
     

 
Udover 1 
planperiode/v
ækstsæson 
 

 

 
 
Krav 1.4: Gødskningsformål, gødningsplanlægning, gødningsregnskab, 
gødskningsbehov og markplan6. 

 
Bekendtgørelse nr. 623 af 30. 
juni 2003 om anvendelse af 
affald til jordbrugsformål, § 22 
for så vidt angår spildevand fra 
offentlige spildevandsanlæg 
samt slam fra private 
rensningsanlæg til behandling 
af husspildevand 
 
 

Rådets direktiv 86/278/EØF 
af 12. juni 1986 om 
beskyttelse af miljøet, 
navnlig jorden i forbindelse 
med anvendelse af 
landbrugets slam fra 
rensningsanlæg, art. 3, jf. 
art. 8 og 10, jf. art. 1 

Kontrol og udtagning 
til kontrol: 
Kommunalbestyrelsen 
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1.  Affald, der ifølge slambekendtgørelsen7 udbringes til jordbrugsformål, skal 
anvendes til gødskningsformål og indgå i gødningsplanlægningen og 
gødningsregnskabet. 

2.  På landbrugsarealer må affald kun udbringes til afgrøder med kvælstofnorm eller 
med en retningsgivende norm for fosfor og kalium ifølge lov om jordbrugets 
anvendelse af gødning og om plantedække og de i medfør heraf udstedte 
bekendtgørelser. På øvrige arealer må affald kun udbringes til afgrøder med et 
gødskningsbehov. 

3.  Hvor bruger modtager affald i mængder, der overstiger 10 tons tørstof pr. år, skal 
bruger senest 31. marts hvert år fremsende markplan for jordbrugsbedriften for 
indeværende planperiode samt kort med angivelse af udspredningsarealer til 
kommunalbestyrelsen i brugers kommune. 

 
6 Det i kravet omtalte affald vedrører alene spildevandsslam fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra 
private rensningsanlæg til behandling af husspildevand. 
 

7 Bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 2003 om anvendelse af affald til jordbrugsformål. 

Du kan finde yderligere information i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1990 om affaldsstoffer til 
jordbrugsformål, som kan hentes på styrelsens hjemmeside: www.mst.dk. 

 
 
Bedømmelse 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, 
hvor mange ”fejl”, der er tale om. Den endelige bedømmelse af alvoren af den manglende 
overholdelse må dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold. For 
eksempel vil anvendelse af slam på arealer uden gødskningsbehov kunne vægte højere 
end en manglende indsendelse af markplan. 
 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres, eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. 
  
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold, vil således 
kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse (for eksempel 
ved fremsendelse af markplan). Varigheden af en manglende overholdelse må dog i alle 
tilfælde bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold. 
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Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmel-
sen 

 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 
Karakter 

 
Alvor 

 
 
 

 
1 fejl 

 
2 fejl 
 

 
3 fejl eller 
flere 

 

 
Omfang 

 
 
 

 
Egen bedrift 

 
Nærområde 
 

 
 
 

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 

 
Inden for 1 

planperiode/v
ækstsæson 

 

 
1 
planperiode/v
ækstsæson 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Krav 1.5: Maksimale udspredningsmængder for affald8. 

 
Bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 
2003 om anvendelse af affald til 
jordbrugsformål, § 23 for så vidt 
angår spildevand fra offentlige 
spildevandsanlæg samt slam fra 
private rensningsanlæg til 
behandling af husspildevand 
 
 

Rådets direktiv  
86/278/EØF af 12. juni 
1986 om beskyttelse af 
miljøet, navnlig jorden i 
forbindelse med 
anvendelse af landbrugets 
slam fra rensningsanlæg, 
art. 3, jf. art. 5, 8 og 10, 
jf. art. 1 

Kontrol og 
udtagning til 
kontrol: 
Kommunalbestyrel
sen 

 
1.  På arealer, der tilføres affald, må den samlede tilførsel af næringsstoffer i form af 

affald og husdyrgødning ikke overstige 170 kg. totalkvælstof og 30 kg. totalfosfor 
pr. ha. pr. år. Fosfordoseringen kan beregnes som et gennemsnit over 3 år. 

2.  Der må med affald ikke tilføres jorden mere end 7 tons tørstof pr. ha. pr. år 
beregnet som et gennemsnit over 10 år. 

3.  Hvis doseringen beregnes som et gennemsnit over flere år, skal bruger hvert år 
senest 31. marts fremsende markplan for jordbrugsbedriften til 
kommunalbestyrelsen i brugers kommune.9  

4.  De angivne maksimale mængder pr. ha. pr. år skal overholdes inden for enhver 
planperiode. Hvor mængderne kan beregnes som et gennemsnit over 3 eller 10 år, 
skal kravene være opfyldt i hver 3-års henholdsvis 10-års planperiode. 
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5.  For affald, der består af mere end 75 % husdyrgødning regnet på tørstofbasis, 
træder reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, 
husdyrgødning og ensilage mv.10 i stedet for de i dette krav anførte regler. De med 
affald tilførte mængder kvælstof skal omregnes til dyreenheder, således at 
maksimalt 100 kg. kvælstof svarer til 1 dyreenhed. 

 
8 Det i kravet omtalte affald vedrører alene spildevandsslam fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra 
private rensningsanlæg til behandling af husspildevand. 
 

9 Meddelelsespligten gælder kun i de tilfælde, hvor bruger modtager affald i mængder, der overstiger 10 tons 
tørstof pr. år. 
 
10 Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 

Du kan finde yderligere information i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1990 om affaldsstoffer til 
jordbrugsformål, som kan hentes på styrelsens hjemmeside: www.mst.dk. 

 
Bedømmelse 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, 
hvor mange ”fejl”, der er tale om. Den endelige bedømmelse af alvoren af den manglende 
overholdelse må dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold. For 
eksempel vil en for høj fosfordosering kunne vægte højere end en manglende indsendelse 
af markplan. 
 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. Det vil ikke være sandsynligt, at den manglende 
overholdelse rækker ud over egen bedrift, og i så tilfælde vil det formentlig omfattes af 
1.2. 
  
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold vil således 
kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse (for eksempel 
ved fremsendelse af markplan). Varigheden af en manglende overholdelse må dog i alle 
tilfælde bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold. 
 
OBS! I skemaet er en planperiode 1 år som i de øvrige krav (ikke 3 eller 10 år). 
 

 36

http://www.mst.dk/


 

 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmel-
sen 

 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 
Karakter 

 
Alvor 

 
 
 

 
1 fejl 

 
2 fejl 
 

 
3 fejl eller 
flere 

 

 
Omfang 

 
 
 

 
Egen bedrift 

 
 
 

 
 
 

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 

 
Inden for 1   

planperiode/ 
vækstsæson 

 

 
1     
planperiode/ 
vækstsæson 
 
 

 
Udover 1 
planperiode 
(vækstsæson) 
 

 

 
 

Krav 1.6: Hygiejniske restriktioner for anvendelse af affald11

 
Bekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 
2003 om anvendelse af affald til 
jordbrugsformål, § 28 for så vidt 
angår spildevand fra offentlige 
spildevandsanlæg samt slam fra 
private rensningsanlæg til 
behandling af husspildevand 
 
 

Rådets direktiv  
86/278/EØF af 12. juni 
1986 om beskyttelse af 
miljøet, navnlig jorden i 
forbindelse med 
anvendelse i landbruget 
af slam fra 
rensningsænlæg, art.. 3, 
jf. art. 6, 7 og 8, jf. art.l  

Kontrol og 
udtagning til 
kontrol: 
Kommunalbestyrel
sen 

 
1.  Ikke behandlet spildevandsslam må ikke anvendes til jordbrugsformål. 
2.  Stabiliseret spildevandsslam må ikke anvendes til fortærbare afgrøder. 
3.  Stabiliseret spildevandsslam skal nedbringes inden 6 timer efter tilførsel. 
4.  Spildevandsslam behandlet ved kontrolleret kompostering må ikke anvendes til 

fortærbare afgrøder. 
5.  På arealer, hvor der er tilført ikke hygiejniseret spildevandsslam, må der indtil 1 år 

efter tilførsel kun dyrkes korn- eller frøafgrøder til modenhed samt græs eller 
lignende til industriel fremstilling af tørfoder. 

 
11 Det i kravet omtalte affald vedrører alene spildevandsslam fra offentlige spildevandsanlæg samt slam fra 
private rensningsanlæg til behandling af husspildevand. 
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Du kan finde yderligere information i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1990 om affaldsstoffer til 
jordbrugsformål, som kan hentes på styrelsens hjemmeside: www.mst.dk. 

 
Bedømmelse 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, 
hvor mange ”forkerte” anvendelser, der er tale om. Den endelige bedømmelse af alvoren 
af den manglende overholdelse må dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete 
forhold. For eksempel vil en anvendelse af ikke behandlet spildevandsslam til 
jordbrugsformål kunne vægte højere, end hvis der er tale om at stabiliseret 
spildevandsslam ikke er nedbragt inden 6 timer efter tilførsel. 
 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. Det vil formentlig være meget sjældent, at 
manglende overholdelse af krav 1.6 rækker ud over egen bedrift.  
 
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold, vil således 
kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse. Varigheden af 
en manglende overholdelse må dog i alle tilfælde bero på en samlet vurdering af det 
konkrete forhold. 
 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmel-
sen 

 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 

 
1 fejl 

 
2 fejl 

 

 
3 fejl eller 

flere 

 

 
Omfang 

 
 
 

 
Egen bedrift 
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Varighed 

 
 
 
 
 

  
Inden for 1 

planperiode/v
ækstsæson 

 

 
1 

planperiode/v
ækstsæson 

 

 

 
 

Krav 1.7: Indretning stalde og lignende ved erhvervsmæssigt dyrehold12 

 
Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 
2002 om erhvervsmæssigt 
dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage m.v., § 7, § 19 og § 20 
og § 22, stk. 1 samt § 23 for så 
vidt angår forurening af 
grundvand og overfladevand. 
 
 

Nitratdirektivet 
91/676/EØF, Artikel 5(4), 
Bilag II, A, 5) 

Kontrol og 
udtagning til 
kontrol: 
Kommunalbestyrel
sen 

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

redskaber.  
4.  Afløb fra stalde, møddinger og ensilageoplag, samle- og pumpebrønde 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 udføres 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 husdyrsgødning, ensilage og spildevand skal tømmes så 

ofte, at de ikke løber over. 
7.  Spildevand fra vask af produkter fra husdyrhold, malkemaskiner, foderrekvisitter 

og lignende kan føres til en beholder for flydende husdyrgødning eller til en 
separat beholder. 13 

8.  Stalde og lignende indretninger til dyr, gulve samt afløb fra stalde, møddinger, 
ensilage oplag, samle- og pumpebrønde skal renholdes og vedligeholdes, herunder 
beskyttes mod tæring, så de begrænser forurening fra dyreholdet til vandmiljøet. 

 

 

 
12 Visse anlæg og staldsystemer, beskrevet i landbrugets byggeblade og godkendt i henhold til § 33 i 
bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. 
behøver nødvendigvis ikke at overholde kravet. Der kan være stillet krav om at nærmere angivne 
driftsforhold skal overholdes. 
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13 Hvis spildevand fra vask af produkter fra husdyrhold, malkemaskiner, foderrekvisitter og lignende 
ikke føres til beholder for flydende husdyrgødning eller til en separat beholder, er spildevandet  
omfattet af krav 1.1. 
 

 
Bedømmelse – delkrav 1-3 samt 6 og 8  
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, om 
stalde og lignende indretninger til husdyr er indrettet korrekt, f.eks. hvor stor en del af 
gulvet, herunder gyllekanaler o. lignende, der ikke er udført af for fugtighed vanskeligt 
gennemtrængeligt materiale eller hvor stor en del af gulvet, herunder gyllekanaler og 
lignende, der er ødelagt samt om gulvet herunder gyllekanaler og lignende er 
tilstrækkeligt renholdt og vedligeholdt og om gyllekanaler og lignende tømmes så ofte at 
de ikke løber over.. Den endelige bedømmelse af alvoren af den manglende overholdelse 
må dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold. For eksempel om der 
rent faktisk er sket en forurening af grundvand eller overfladevand, eller om der alene er 
fremkaldt fare herfor. I denne vurdering vil også omfanget af den manglende overholdelse 
kunne indgå jf. nedenfor.  
 
Vedrørende afløb og brønde henvises til delkrav 4-5. 
Vedrørende afløb fra stalde og spildevand henvises til delkrav 6. 
 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. 
 
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold vil således 
kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse (f.eks. 
reparation af gulvet). Varigheden af en manglende overholdelse må dog i alle tilfælde 
bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold.  
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Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmel-
sen 

 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 

0-20 % m2 

af stald-
afsnittets 
samlede 
gulvareal 

 

20-75 % m2 

af stald-
afsnittets 
samlede 
gulvareal 

75 % m2 

af stald-
afsnittets 
samlede 

gulvareal 

 

 
Omfang 

 
 
 

 
Egen bedrift 

 

 
Nærområde 

 

 
Fjernområde 

 

 

 
Varighed 

 
 
 

 
Inden 1 måned

 
Inden 3 
måneder 

 
Over 3 

måneder 

 

 
 
Bedømmelse – delkrav 4-5 og 8 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, 
hvor mange "fejl", der er tale om for så vidt angår etableringen, driften, vedligeholdelsen 
og renholdelsen af afløb og brønde. Den endelige bedømmelse af alvoren af den 
manglende overholdelse må dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold. 
For eksempel om der rent faktisk er sket en forurening af grundvand eller overfladevand, 
eller om der alene er fremkaldt fare herfor. I denne vurdering vil også omfanget af den 
manglende overholdelse kunne indgå jf. nedenfor. 
 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. 
 
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold vil således 
kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse (for eksempel 

 41



reparation af afløb). Varigheden af en manglende overholdelse må dog i alle tilfælde bero 
på en samlet vurdering af det konkrete forhold.  
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmel-
sen 

 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 

 
1 fejl 

 
 

 
2 fejl 

 

 
3 fejl og 
derover 

 

 

 
Omfang 

 
 

 
Egen bedrift 

 

 
Nærområde 

 

 
Fjernområde 

 

 

 
Varighed 

 
 
 

 
Inden 1 måned

 

 
Inden 3 
måneder 

 
Over 3 

måneder 

 

 
Bedømmelse – delkrav 6 samt 7 og 8 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, om 
spildevand fra vask af produkter fra husdyrhold, malkemaskiner, foderrekvisitter og 
lignende føres til korrekt beholder, om beholderen tømmes så ofte, at den ikke løber over 
samt om beholderen for spildevand renholdes og vedligeholdes tilstrækkeligt. Den 
endelige bedømmelse af alvoren af den manglende overholdelse må dog altid bero på en 
samlet vurdering af det konkrete forhold. For eksempel om der rent faktisk er sket en 
forurening af grundvand eller overfladevand, eller om der alene er fremkaldt fare herfor. I 
denne vurdering vil også omfanget af den manglende overholdelse kunne indgå jf. 
nedenfor. 
   
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. 
  
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold vil således 
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kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse (for eksempel 
etablering af korrekt opsamling af spildevand). Varigheden af en manglende overholdelse 
må dog i alle tilfælde bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold.  
 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmel-
sen 

 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

Alvor  
 
 
 

 
Beholder til 
opsamling af 
spildevand er 

ikke 
tilstrækkeligt 
renholdt og 
vedligeholdt 

 
 

 
Opsamling 

af 
spildevand 

er ikke 
korrekt 

 

 
 

 

Omfang  
 
 

 
Egen bedrift 

 

 
Nærområde 

 

 
Fjernområde 

 

 

Varighed  
 
 

 
Inden 1 måned

 
Inden 3 
måneder 

 
Over 3 

måneder 

 

 
Bemærkninger: 
Afløb fra stalde med flydende husdyrgødning. Hvis spildevand fra vask af produkter fra 
husdyrhold, malkemaskiner, foderrekvisitter og lignende ikke føres til en beholder for 
flydende husdyrgødning eller til en separat beholder, er spildevandet omfattet af krav 1.1. 
(Miljø: Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og 
undergrund). 
 

 
Krav 1.8: Opbevaringskapacitet for husdyrgødning ved erhvervsmæssigt dyrehold 

 
Bekendtgørelse nr. 604 af 
15. juli 2002 om 
erhvervsmæssigt dyrehold, 
husdyrgødning, ensilage 
m.v., § 8. 
 

Rådets direktiv 91/676/EØF af 
12. december 1991 om 
beskyttelse af vand mod 
forurening forårsaget af 
nitrater, der stammer fra 
landbruget, art. 5(4) og bilag II, 
A, 5 og bilag III, 1,2 
 
 

Kontrol og udtagning 
til kontrol: 
Kommunalbestyrelsen 
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1.  For ejendomme, der har et dyrehold eller som oplagrer husdyrgødning, skal 

opbevaringsanlæg for husdyrgødning have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at 
udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne for anvendelse af 
husdyrgødning og ensilagesaft og harmonireglerne14 samt til, at udnyttelsen af 
husdyrgødningens næringsstofindhold opfylder kravene i bekendtgørelse om 
jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Opbevaringsanlæg til 
husdyrgødning skal dog mindst have en kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel. 
Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet vil normalt svare til mindst 9 måneders 
tilførsel, dog normalt mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, hvor mindst 2/3 af 
dyreenhederne udgøres af kvæg, og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret. 

2.  Tilførslen opgøres som den mængde husdyrgødning, der produceres i det givne 
tidsrum, beregnet ud fra, at dyrene er på stald, samt hvad der i øvrigt tilledes 
anlægget, herunder vaskevand og ensilagesaft. Ved opgørelsen kan gødning 
opbevaret som kompost eller fast gødning i markstak dog fraregnes. Såfremt der 
foreligger specielle forhold, eksempelvis hvor kødkvæg går ude en stor del af året, 
skal opbevaringskapaciteten minimum svare til den periode, hvor dyrene er på 
stald. 

3.  Anlæg, der udelukkende anvendes til opbevaring af ensilagesaft og spildevand, 
skal have tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringning kan ske 
miljømæssigt forsvarligt.  

4.  Kravet om opbevaringskapacitet kan opfyldes ved, at der foreligger skriftlige 
aftaler om levering af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom eller 
levering til fælles biogasanlæg, gødningsbehandlingsanlæg eller 
gødningsopbevaringsanlæg. Sådanne opbevaringsaftaler skal have en varighed af 
mindst 5 år15.  
 

14 Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., § 24 - 
28. 
 
15 Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere krav til aftalernes udformning. 

 
Bedømmelse 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, 
hvor mange måneders opbevaringskapacitet til husdyrgødning, der mangler. Den endelige 
bedømmelse af alvoren af den manglende overholdelse må dog altid bero på en samlet 
vurdering af det konkrete forhold. For eksempel om der som følge af den manglende 
overholdelse er sket overløb fra gyllebeholder med heraf følgende forurening af 
grundvand eller overfladevand, eller om der er fremkaldt fare herfor. I denne vurdering 
vil også omfanget af den manglende overholdelse kunne indgå jf. nedenfor. 
 
Vedrørende udbringning af husdyrgødning henvises der til krav 1.13 og 1.15. 
 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
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begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. Det vil formentlig være meget sjældent, at 
manglende overholdelse af krav 1.8 rækker ud over egen bedrift, dog jævnfør dog 
ovennævnte. 
  
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold, vil således 
kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse (for eksempel 
indgåelse af husdyrgødningsaftaler eller aftaler om opbevaring på anden mands 
virksomhed). Varigheden af en manglende overholdelse må dog i alle tilfælde bero på en 
samlet vurdering af det konkrete forhold.  
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmel-
sen 

 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 

 
Mangler 

opbevarings-
kapacitet til 1 

måned 
 
 

 
Mangler 

opbevarings-
kapacitet til 
2 måneder 

 
Mangler 

opbevarings-
kapacitet til 3 
måneder og 

derover 

 

 
Omfang 

 
 
 

 
Egen bedrift 

 

 
Nærområde 

 

 
Fjernområde 

 

 

 
Varighed 

 
 
 

 
Inden 1 måned

 
Inden 3 
måneder 

 
Over 3 

måneder 
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Krav 1.9: Opbevaring af fast husdyrgødning16

 
Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 
2002 om erhvervsmæssigt 
dyrehold, husdyrgødning, ensilage 
m.v., § 10, § 12, stk. 1, § 13 samt § 
21 og § 22, stk. 1-2 samt § 23 for 
så vidt angår forurening af 
grundvand og overfladevand. 
 

 Rådets direktiv 
91/676/EØF af 12. 
december 1991 om 
beskyttelse af vand mod 
forurening forårsaget af 
nitrater, der stammer fra 
landbruget, Art. 5(4) og 
bilag II, A, 5 og bilag 
III, 1,2 
 

Kontrol og 
udtagning til 
kontrol: 
Kommunalbestyrel
sen 

1. Oplagring af fast gødning må kun ske på møddinger eller i lukkede containere. 
2. Møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og 

tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddingsaft skal bortledes gennem 
dertil indrettede afløb 

3. Møddinger skal udføres således, at der er afløb fra laveste punkt, at tilstopning 
undgås, og at der kan bortledes en vandmængde pr. time, svarende til mindst 
100 mm nedbør. Afløbet skal føres til en beholder. 

4. Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller 
en 2 m bred randbelægning. Møddingbund og randbelægning samt belægning 
ved indkørsel i møddingen skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. 
Kommunalbestyrelsen kan tillade en anden form for begrænsning, der giver 
tilsvarende sikkerhed for opsamling af møddingsaften. 

5. Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af et for fugtighed 
vanskeligt gennemtrængeligt materiale og skal udføres således, at de kan modstå 
påvirkningerne, dels fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning, dels 
fra den oplagrede gødning. 

6. Møddinger eller lukkede containere til opbevaring af fastgødning skal tømmes 
så ofte, at de ikke løber over.  

7. Mødding begrænset af randbelægning må der ikke lægges gødning på. Mødding 
skal i øvrigt benyttes på sådan en måde, at dødning ikke fylder uden for 
møddingen, eller der er risiko herfor. 

8. Møddinger eller lukkede containere til opbevaring af fast gødning skal 
renholdes og vedligeholdes, herunder beskyttes mod tæring, så de begrænser 
forurening fra dyreholdet til vandmiljøet. 

 
16 Visse anlæg og staldsystemer, beskrevet i landbrugets byggeblade og godkendt i henhold til § 33 i 

bekendtgørelse nr.604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage 
m.v. behøver nødvendigvis ikke at overholde kravet. Der kan være stillet krav om at nærmere 
angivne driftsforhold skal overholdes. 
 

Bedømmelse – delkrav 1 samt 6 og 8 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, 
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hvor meget fast gødning, der ikke oplagres på møddinger, i lukkede containere eller i 
markmødding med tilladelse fra kommunalbestyrelsen herunder om mødding og container 
tømmes så ofte, at de ikke løber over, og at renholdelse og vedligeholdelse er 
tilstrækkelig. Den endelige bedømmelse af alvoren af den manglende overholdelse må 
dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold. For eksempel om 
fastgødning er opbevaret uforsvarligt, herunder om der er sket en forurening af grundvand 
eller overfladevand, eller om der er fremkaldt fare herfor. I denne vurdering vil også 
omfanget af den manglende overholdelse kunne indgå jf. nedenfor. 
 
Vedrørende indretning af møddingsplads henvises til delkrav 2-5 samt 6. 
Vedrørende tilladelse til opbevaring af fast gødning i markmødding henvises til krav 1.10 
delkrav 2.  
 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. 
 
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold vil således 
kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse (for eksempel 
fjernelse af husdyrgødning, der ikke er lagret korrekt og/eller etablering af større 
lagerkapacitet). Varigheden af en manglende overholdelse må dog i alle tilfælde bero på 
en samlet vurdering af det konkrete forhold. 
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Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i bestem-

melsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 

 
0-20 % 

 
 

 
20-75 % 

 
 

 
75 %

og derover 
 

 

 
Omfang 

 
 
 

 
Egen bedrift 

 
Nærområde 

 
Fjernområde 

 

 
Varighed 

 
 
 

 
Inden 1 måned
 

 
Inden 3 
måneder 

 
Over 3 mdr. 

 

 

 
Bedømmelse – delkrav 2 -5 og 7 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, 
hvor mange "fejl" der er tale om for så vidt angår indretning og drift af møddinger 
herunder afløb (møddinger skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer 
og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet). Møddingsaft skal bortledes gennem dertil 
indrettede afløb). Den endelige bedømmelse af alvoren af den manglende overholdelse må 
dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold. For eksempel om der rent 
faktisk er sket en forurening af grundvand eller overfladevand, eller om der alene er 
fremkaldt fare herfor. I denne vurdering vil også omfanget af den manglende overholdelse 
kunne indgå, jf. nedenfor. 
 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. 
  
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold, vil således 
kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse (for eksempel 
reparation og ændring af møddingsplads og afløb, således, at der ikke er risiko for 
forurening af grundvand og overfladevand). Varigheden af en manglende overholdelse må 
dog i alle tilfælde bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold. 
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Karakter 

 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 

 
1 fejl 

 
2 fejl 

 
3 fejl og 
derover 

 

 

 
Omfang 

 
 
 

 
Egen bedrift 

 

 
Nærområde 

 

 
Fjernområde 

 

 

 
Varighed 

 
 
 

 
Inden 1 måned

 
Inden 3 
måneder 

 
Over 3 

måneder 
 

 

 
 
Krav 1.10: Opbevaring af kompost og fast husdyrgødning 

 
Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 
2002 om erhvervsmæssigt 
dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage m.v., § 11, dog undtaget 
kravet om at kompostoplaget skal 
være overdækket med 
kompostdug eller lufttæt 
materiale og § 6, stk. 1 for så vidt 
angår afstandskravene til enkelt 
vandindvindingsanlæg, fælles 
vandindvindingsanlæg og 
vandløb (herunder dræn) og søer, 
jf. bekendtgørelse nr. 161 af 17. 
marts 2004 om ændring af 
bekendtgørelse om 
erhvervsmæssigt dyrehold, 
husdyrgødning, ensilage m.v. 
 

 Rådets direktiv 
91/676/EØF af 12. 
december 1991 om 
beskyttelse af vand mod 
forurening forårsaget af 
nitrater, der stammer fra 
landbruget, Art. 5(4) og 
bilag II, A, 5 og bilag III, 
1,2 
 

Kontrol og 
udtagning til 
kontrol: 
Kommunalbestyrel
sen 

 
1.  Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 % må oplagres i marken. Oplaget skal 

opfylde afstandskravene17 og må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller 
overfladevand.  

2.  Opbevaring af fast gødning i markmødding må kun ske efter 
Kommunalbestyrelsens tilladelse. Kommunalbestyrelsen kan, for 
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landbrugsejendomme i landsbyer, i særlige tilfælde tillade opbevaring af fast 
gødning i markmødding, hvis det godtgøres, at det ikke er muligt at opnå en 
miljømæssig tilfredsstillende opbevaring i tilknytning til staldene. En tilladelse 
skal være ledsaget af sådanne vilkår for placering, indretning og drift af 
markmøddingen, at der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet, og at der 
ikke kan ske afledning til vandløb (herunder dræn), søer og havet. For 
markmøddinger gælder i øvrigt nedenstående afstandskrav. 

17 Stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning skal opfylde 
afstandskravene i bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage mv. § 6, stk. 1.  

Afstandskrav til offentlig vej, privat fællesvej, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på samme ejendom og til 
naboskel indgår ikke i bedømmelsen af manglende overensstemmelse med krav 1.10. De indgår ikke i 
Nitratdirektivet. 

 
Bedømmelse – delkrav 1  
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse for oplagring af kompost i marken vil det således 
som udgangspunkt kunne indgå, hvor mange af afstandskravene, der er overskredet for så 
vidt angår afstand til enkelt vandindvindingsanlæg, fælles vandindvindingsanlæg og til 
vandløb (herunder dræn) og søer. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 % må godt 
oplagres i marken. Afstandskravene skal opfyldes hver for sig. Den endelige bedømmelse 
af alvoren af den manglende overholdelse må dog altid bero på en samlet vurdering af det 
konkrete forhold. For eksempel om der rent faktisk er sket en forurening, eller om der 
alene er fremkaldt fare herfor. I denne vurdering vil også omfanget af den manglende 
overholdelse kunne indgå, jf. nedenfor.  
 
1) Til enkelt vandindvindingsanlæg   25 m 
2) Til fælles vandindvindingsanlæg    50 m  
3) Til vandløb (herunder dræn) og søer  15 m 
 
Vedrørende markmødding henvises til delkrav 2. 
  
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. 
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Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold, vil således 
kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse (for eksempel 
flytning af kompost så afstandskravene overholdelse, eller fjernelse af husdyrgødning, der 
ikke kan betragtes som værende kompost). Varigheden af en manglende overholdelse må 
dog i alle tilfælde bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold.  
 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i forhold 
til formål med 

kravet 

4 
Meget stor 

effekt i forhold 
til formål med 

kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 

 
1 

overskridelse 
 

 
2 

overskridelser 

 
flere 

overskridelser 
 

 

 
Omfang 

 
 
 

 
Bedriften 

 

 
Nærområde 

 

 
Fjernområde 

 

 

 
Varighed 

 
 
 

 
Inden 1 måned

 
Inden 3 
måneder 

 
Over 3 

måneder 

 

 
 
Bedømmelse – delkrav 2  
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt være, om der 
kunne have været givet tilladelse til opbevaring af fast gødning i markmødding, såfremt 
der var blevet søgt herom.  
 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. 
   
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold, vil således 
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kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse (for eksempel 
indhentelse af fornødne tilladelser eller efterkommelse af påbud). Varigheden af en 
manglende overholdelse må dog i alle tilfælde bero på en samlet vurdering af det konkrete 
forhold.  
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Har ikke 
tilladelse 

men kan få 
det 

 
Har ikke 

tilladelse og 
kan IKKE få 

det 

 

 
Omfang 

 
 
 

 
Egen bedrift 

 

 
Nærområde 

 

 
Fjernområde 

 

 

 
Varighed 

 
 
 

 
 

 
Der skal 
søges om 
tilladelse 

 
Der kan ikke 

gives 
tilladelse 

 

 
 
Krav 1.11: Opbevaring af ensilage 

 
Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 
2002 om erhvervsmæssigt 
dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage m.v. § 14, 15 og § 22, 
stk. 1 og 3 samt § 23 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(4) og bilag II, A, 5 
 

Kontrol og 
udtagning til 
kontrol: 
Kommunalbestyrel
sen 

 
1.  Saftgivende ensilage, herunder ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs, 

skal opbevares på ensilageplads eller i ensilagesilo. Ensilagepladser skal opfylde 
krav, svarende til bestemmelserne for møddinger. 

2.  Kravene gælder også for ensilagepladser opført efter 1. august 2002 til opbevaring af 
ikke-saftgivende ensilage. 

3.  Ensilagesiloer skal have en bund, der er udført af et for fugtighed vanskeligt 
gennemtrængeligt materiale. De skal endvidere være udført af bestandige materialer 
og skal kunne modstå påvirkninger fra indholdet og fra indlægning og udtagning. De 
skal indrettes, så ensilagesaft kun kan afledes gennem dertil indrettede afløb, efter 
samme bestemmelser som møddingspladser. 
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4.  Opbevaringsanlæg for ensilagesaft skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. På en 
ensilageplads må der ikke lægges ensilage på randbelægningen. 

5.  Ensilagepladser eller ensilagesiloer skal renholdes og vedligeholdes, herunder mod 
tæring, så de begrænser forurening fra dyreholdet til vandmiljøet. 

 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, 
hvor mange "fejl", der er tale om (maksimalt 5 fejl - forkert opbevaring, ensilageplads 
opfylder ikke krav, ensilagesiloen har ikke korrekt bund, er ikke af korrekt materiale og 
har ikke korrekt afløb). Den endelige bedømmelse af alvoren af den manglende 
overholdelse må dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold. For 
eksempel om der rent faktisk er sket en forurening, eller om der alene er fremkaldt fare 
herfor. I denne vurdering vil også omfanget af den manglende overholdelse kunne indgå, 
jf. nedenfor. 
 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. 
  
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold vil således 
kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse (for eksempel 
flytning af ulovligt ensilageoplag til lovlig lagerfacilitet). Varigheden af en manglende 
overholdelse må dog i alle tilfælde bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold.  
 
 
 
 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt 
i forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 

 
1 fejl 

 
2 fejl 

 
3 eller flere 

fejl 
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Omfang 

 
 
 

 
Egen bedrift

 
Nærområde 

 
Fjernområde 

 

 
Varighed 

 
 
 

 
Inden 1 
måned 

 
Inden 3 
måneder 

 
Over 3 

måneder 

 

 
 

Krav 1.12: Opbevaring flydende gødning, samt ensilagesaft og spildevand18

 
Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 
2002 om erhvervsmæssigt 
dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage m.v. § 17, stk. 1, § 22, 
stk. 1 samt § 23 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(4) og bilag II, A, 5 
 

Kontrol og 
udtagning til 
kontrol: 
Kommunalbestyrel
sen 

 
1.  Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand skal være udført 

af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne 
skal dimensioneres i forhold til kapaciteten, således at de kan modstå påvirkning, 
herunder fra omrøring, overdækning og tømning19. 

2.  Opbevaringsanlæg for husdyrgødning, ensilage og spildevand skal tømmes så ofte, 
at de ikke løber over.  

3.  Beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage og spildevand skal renholdes og 
vedligeholdes, herunder mod tæring, så de begrænser forurening fra dyreholdet til 
vandmiljøet. 

18 Visse anlæg og staldsystemer, beskrevet i landbrugets byggeblade og godkendt i henhold til § 33 i 
bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. 
behøver nødvendigvis ikke at overholde kravet. Der kan være stillet krav om at nærmere angivne 
driftsforhold skal overholdes. 

19 Konstaterer kommunalbestyrelsen nærliggende risiko for sprængning eller lignende af en beholder, 
skal kommunalbestyrelsen meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger eller eventuelt nedlægge 
forbud mod drift af anlægget. 

Er en af de nævnte beholdere anbragt således, at driftsforstyrrelser eller uheld kan medføre alvorlige 
skader på vandindvindingsanlæg, vandløb og søer, kan kommunalbestyrelsen påbyde særlige 
foranstaltninger. 

Bedømmelse 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, 
hvorvidt beholderen er udført af korrekt materiale, er dimensioneret i forhold til 
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kapaciteten, tømmes så ofte at de ikke løber over samt renholdes og vedligeholdes 
tilstrækkeligt. Den endelige bedømmelse af alvoren af den manglende overholdelse må 
dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold. For eksempel om der rent 
faktisk er sket en forurening, eller om der alene er fremkaldt fare herfor. I denne 
vurdering vil også omfanget af den manglende overholdelse kunne indgå, jf. nedenfor. 
 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende.  
 
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at lovliggøre det ulovlige forhold vil således 
kunne indgå ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse (for eksempel 
etablering af lovlig lagerfaciliteter). Varigheden af en manglende overholdelse må dog i 
alle tilfælde bero på en samlet vurdering af det konkrete forhold.  

 
Karakter 

 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerance-grænse i 
bestemmelsen 

 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

 

3 
Væsentlig effekt 
i forhold til 
formål med 
kravet 

4 
Meget stor 
effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

 
Karakter 

 
Alvor 

 
 
 

Beholderen er 
ikke renholdt og 
vedligeholdt 
tilstrækkeligt 

Beholderen er 
udført af forkert 
materiale eller er 
dimensioneret for 
lille 

Beholderen er 
udført af 
forkert 
materiale OG 
er 
dimensioneret 
for lille 

 

 
Omfang 

 
 
 

 
Egen bedrift 

 
Nærområde 

 
Fjernområde 

 

 
Varighed 

 
 
 

 
Inden 1 måned 

 
Inden 3 måneder 

 
Over 3 
måneder 
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Krav 1.13: Udbringningsperioder for husdyrgødning 
 

Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 
2002 om erhvervsmæssigt 
dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage m.v., § 26. 
 

Rådets direktiv 
91/676/EØF af 12. dec. 
1991 om beskyttelse af 
vand mod forurening 
forårsaget af nitrater, der 
stammer fra landbruget, 
Artikel 5(4),  
Bilag II, A, 1) og 3 
Bilag III, 1, 1 
 

Kontrol og 
udtagning til 
kontrol: 
Kommunalbestyrel
sen 

 
 
1.  I perioden fra høst til 1. februar må der ikke udbringes flydende husdyrgødning. 

Undtaget herfra er udbringning fra høst til 1. oktober på etablerede, overvintrende 
fodergræsarealer og på arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps. 
Undtaget er endvidere udbringning fra høst til 15. oktober på arealer med frøgræs, 
for hvilke der er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den 
kommende sæson. 

2.  I perioden fra høst til 20. oktober må der kun udbringes fast gødning til arealer, 
hvor der er afgrøder den følgende vinter.  

3.  I perioden fra høst til 1. november må der ikke udbringes ensilagesaft, medmindre 
udbringningen sker på bevoksede arealer eller på arealer, hvor der er afgrøder den 
følgende vinter.  

4.  I perioden fra 1. september til 1. marts må der ikke udbringes flydende 
husdyrgødning i flerårige afgrøder uden årlig høst. 

 
Bedømmelse 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, om 
der er sket en overskridelse af udbringningstidspunkter. Den endelige bedømmelse af 
alvoren af den manglende overholdelse må dog altid bero på en samlet vurdering af det 
konkrete forhold. I denne vurdering vil også omfanget af den manglende overholdelse 
kunne indgå, jf. nedenfor. 
 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
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sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. 
 
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller af muligheden for at bringe dens virkninger til ophør 
med rimelige midler. Den tid, der medgår til at tilstanden er genoprettet, vil således kunne 
indgå som moment ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse. 
Varigheden af en manglende overholdelse må dog i alle tilfælde bero på en samlet 
vurdering af det konkrete forhold.  
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ulovligt 
udbringelses-
tidspunkt 

  

 
Omfang 

 
 
 

 
Egen bedrift 

 

 
Nærområde 
 

 
Fjernområde 
 

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 

 
Inden for 1 

planperiode/ 
vækstsæson 

 

 
1 planperiode/
vækstsæson 

 
Udover 1 
planperiode/ 
vækstsæson 
 

 

 
 

Krav 1.14: Udbringningsmetode for husdyrgødning på ubevoksede arealer 

 
Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 
2002 om erhvervsmæssigt 
dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage m.v., § 27, stk. 1.  

Rådets direktiv 
91/676/EØF af 12. dec. 
1991 om beskyttelse af 
vand mod forurening 
forårsaget af nitrater, der 
stammer fra landbruget, 
Artikel 5(4),  
Bilag II, A, 6 

Kontrol og 
udtagning til 
kontrol: 
Kommunalbestyrel
sen 

 
1.  Flydende husdyrgødning og fast gødning, der udbringes på ubevoksede arealer, 

skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. Kan dette, grundet uforudseelige 
omstændigheder, ikke lade sig gøre, skal nedbringelsen finde sted, så snart det er 
muligt. 
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Bedømmelse 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, 
hvorvidt nedbringelse af husdyrgødningen er sket inden for den korrekte tid.  Den 
endelige bedømmelse af alvoren af den manglende overholdelse må dog altid bero på en 
samlet vurdering af det konkrete forhold. I denne vurdering vil også omfanget af den 
manglende overholdelse kunne indgå, jf. nedenfor. 
 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under  
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende. Det vil formentlig være meget sjældent, at 
manglende overholdelse af krav 1.14 rækker ud over egen bedrift. 
 
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at tilstanden er genoprettet vil således kunne 
indgå som moment ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse. 
Varigheden af en manglende overholdelse må dog i alle tilfælde bero på en samlet 
vurdering af det konkrete forhold.  
 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ikke korrekt 

 

  

 
Omfang 

 
 
 

 
Egen bedrift 

 
Nærområde 

 
Fjernområde 

 

 
Varighed 

 
 
 

 
Inden for 1 

planperiode/ 
vækstsæson 

 

 
1 planperiode/

vækstsæson 
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Krav 1.15: Udbringnings- og arealrestriktioner for gødskning 

 
 Bekendtgørelse nr. 604 af 15. 
juli 2002 om erhvervsmæssigt 
dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage m.v., § 27, stk. 2
  

Rådets direktiv 
91/676/EØF af 12. dec. 
1991 om beskyttelse af 
vand mod forurening 
forårsaget af nitrater, der 
stammer fra landbruget, 
Art. 5(4),  
Bilag II, A, 2 og 3 

Kontrol og 
udtagning til 
kontrol: 
Kommunalbestyrel
sen 

 
1.  Husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke udbringes på en måde og på 

sådanne arealer, at der er fare for, at gødningen, ensilagesaften eller spildevandet 
strømmer til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl. 

 
Bedømmelse 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Ved en vurdering af 
alvoren af en manglende overholdelse vil det således som udgangspunkt kunne indgå, om 
udbringningen af husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand giver anledning til fare for 
afstrømning til søer eller vandløb ved tøbrud eller regnskyl. Den endelige bedømmelse af 
alvoren af den manglende overholdelse må dog altid bero på en samlet vurdering af det 
konkrete forhold. For eksempel om der rent faktisk er sket en forurening, eller om der 
alene er fremkaldt fare herfor. I denne vurdering vil også omfanget af den manglende 
overholdelse kunne indgå, jf. nedenfor. 

 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om den afledte miljøeffekt af en 
manglende overholdelse kan registreres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke 
miljøet på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening af grundvand). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen af miljøet kan 
måles eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af miljøet kan underbygges 
ved modelberegninger eller lignende.  

 
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler. Den tid, der medgår til at tilstanden er genoprettet vil således kunne 
indgå som moment ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse. 
Varigheden af en manglende overholdelse må dog i alle tilfælde bero på en samlet 
vurdering af det konkrete forhold.  
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Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fare for 
afstrømning 

  

 
Omfang 

 
 
 

 
Egen bedrift 

 
Nærområde 

 
Fjernområde 

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 

 
 

 
1 planperiode/
vækstsæson 

 
Udover 1 
planperiode/ 
vækstsæson 

 

 
 

Krav 1.16: 2 meter bræmmer langs naturlige vandløb og søer 
 

Lovbekendtgørelse nr. 882 af 18. 
august 2004 om vandløb, § 69, 
stk. 1, for så vidt angår dyrkning, 
jordbehandling og plantning. 

Rådets direktiv 
91/676/EØF af 12. dec. 
1991 om beskyttelse af 
vand mod forurening 
forårsaget af nitrater, der 
stammer fra landbruget, 
Art. 5(4),  
Bilag II, A, 4), 
Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr 
og planter, art. 6 og 
Rådets direktiv 
79/409/EØF af 2. april 
1979 om beskyttelse af 
vilde fugle, art. 3 og 4 

Kontrol og 
udtagning til 
kontrol vedrørende 
kommunevandløb 
og private vandløb:
Kommunalbestyrel
sen  
 
Kontrol og 
udtagning til 
kontrol vedrørende 
amtsvandløb: 
Amtsrådet 

 
1.  Dyrkning, jordbehandling, og plantning20, må i landzone ikke foretages i en 

bræmme på 2 m langs naturlige eller i regionplanen højt målsatte vandløb og 
søer21. Bestemmelsen gælder dog ikke for isolerede søer under 100 m2 22. 
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Bræmmen betragtes som en del af vandløbet eller søen. Den medvirker til at begrænse 
erosion af bredden og brikker. En stabil bred sikrer gode fysiske forhold til gavn for både fisk 
og smådyr.  
 
Der henvises i øvrigt til Miljøministeriets vejledning for bræmmer langs søer og 
vandløb, som kan hentes på Skov- og Naturstyrelseshjemmeside 
(www.skovognatur.dk) 
 
Ved bedømmelse skal forseelsen vurderes i forhold til bedriftens samlede 
bræmmeareal, der kontrolleres af den pågældende kontrolmyndighed. 
 
 20 Vandløbsmyndigheden kan for at begrænse grødevæksten i forbindelse med tilrettelæggelsen af 
vedligeholdelsen af offentlige vandløb foretage beplantning langs vandløb, ligesom det kan påbydes 
bredejerne at bevare skyggegivende vegetation.  
21 Vedligeholdelsen af offentlige vandløb påhviler vandløbsmyndigheden. 
22 Det er kun forbuddet mod dyrkning, jordbehandling og plantning, der indgår i 
krydsoverensstemmelseskravet og ikke de øvrige foranstaltninger, der er nævnt i vandløbslovens § 69,  
stk. 1.  
 

Bedømmelse 
Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens 
virkninger under hensyntagen til formålet med det pågældende krav. Formålet med 
bræmmen er især at bevare vandløbets eller søens bred i en stabil tilstand og dermed 
beskytte bredden mod udskridning mv., bl.a. i forbindelse med landbrugets anvendelse af 
tunge maskiner. 

 
Ved en vurdering af alvoren af en manglende overholdelse vil det således som 
udgangspunkt kunne indgå, i hvor høj grad kravet om 2 meter bræmmer er overtrådt med 
hensyn til dyrkning, jordbehandling og plantning. Den endelige bedømmelse af alvoren af 
den manglende overholdelse må dog altid bero på en samlet vurdering af det konkrete 
forhold. For eksempel om der rent faktisk er sket en ødelæggelse af brinker med 
forurening af vandløb eller sø med næringsstoffer til følge, eller om der alene er 
fremkaldt fare herfor. I denne vurdering vil også omfanget af den manglende overholdelse 
kunne indgå, jf. nedenfor.  

 
Omfang: Omfanget af en manglende overensstemmelse fastslås navnlig under 
hensyntagen til, om den manglende overensstemmelse har vidtrækkende virkning eller er 
begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en manglende overholdelse 
vil der således som udgangspunkt kunne tages hensyn til om effekten af en manglende 
overholdelse kan registres eller med stor sandsynlighed vurderes at påvirke vandløbet 
eller søen på bedriften, i nærområdet (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel 
forurening med næringsstoffer). Ved ”registreres” forstås her, at påvirkningen kan måles 
eller på anden måde registreres ved empiriske data. Ved ”vurdering med stor 
sandsynlighed” forstås her, at vurderingen af påvirkningen af vandløbet eller søen kan 
underbygges ved modelberegninger eller lignende. 

  
Varighed: Varigheden af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af, hvor 
længe dens virkninger varer, eller muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med 
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rimelige midler. Den tid, der medgår til at tilstanden er genoprettet vil således kunne 
indgå som moment ved en vurdering af varigheden af en manglende overholdelse. 
Varigheden af en manglende overholdelse må dog i alle tilfælde bero på en samlet 
vurdering af det konkrete forhold.  

 
Karakter 

 
 
 

 
Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerance
-grænse i 
bestem- 
melsen 

 

2 
Lille effekt 

i forhold 
til formål 

med kravet
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter

 
Alvor 

 
 
 
 

 
<20 % af 
det 
samlede 
bræmme-
areal 
på 
ejendom-
men 

 
20 – 75 % af 

det  
samlede 

bræmme-
areal 

på 
ejendommen 

 
> 75 % af det 

samlede 
bræmmeareal 

på 
ejendommen 

 

 
Omfang 

 
 
 

 
Egen 

bedrift 

 
Nærområde 

 
Fjernområde 

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 

Bræmmen 
kan 

retableres i 
indeværen

de 
kalenderår

 

Bræmmen 
kan 

retableres i 
løbet af 
næste 

kalenderår 

Retablering 
af bræmmen 
tager længere 

tid 

 

 
Krav 1.17: Udarbejdelse af gødningsregnskaber 23

 
Lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. 
juli 2004 om jordbrugets 
anvendelse af gødning og om 
plantedække, § 22, stk.1 og 4. 
Bortset fra tidsfristen i § 22, stk. 
1. 

Rådets direktiv 
91/676/EØF af 12. dec. 
1991 om beskyttelse af 
vand mod forurening 
forårsaget af nitrater, der 
stammer fra landbruget, 
Art. 5(4),  
Bilag III, 1, 3 og  
Bilag II, B, 9 

Kontrol og 
udtagning til 
kontrol: 
Plantedirektoratet 
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Delkrav – bedømmelsen er opdelt i 2 afsnit 
1.  Virksomheden skal hvert år udarbejde gødningsregnskab for den afsluttede 

planperiode og indsende en underskrevet kopi heraf til Ministeriet for fødevarer, 
landbrug og fiskeri24.  

2.  Gødningsregnskabet skal opgøres på grundlag af virksomhedens 
gødningsplanlægning25 og angive: 
  
1) virksomhedens samlede kvote for kvælstof, og virksomhedens samlede forbrug 
af kvælstof,  
2) oplysninger om husdyrbesætning og det samlede areal med et gødningsbehov,  
3) virksomhedens samlede areal, hvorpå der er etableret et plantedække26 og 
4) oplysninger om virksomhedens aftaler om forpagtning til brug for udbringning 
af husdyrgødning og om virksomhedens husdyrgødningsaftaler. 

 
23 Plantedirektoratet udarbejder årligt en vejledning og skemaer, som kan hentes på Plantedirektoratets 
hjemmeside: www.pdir.dk  
 
24 Ifølge lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2004 skal gødningsregnskabet indsendes senest den følgende 31. 
marts. 
 

25 Virksomheder, der er registret til køb af afgiftsfri gødning, skal for hver planperiode foretage en 
gødningsplanlægning for dyrkede og udtagne arealer. Planlægningen skal foretages inden en dato fastlagt af 
Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri.  
 
Ministeren fastsætter nærmere regler om planlægningen, herunder dens udformning og indhold.  
 
26 Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om etablering af plantedække, herunder 
om, hvilke afgrødetyper der kan anvendes, og på hvor stor en del af virksomhedens areal plantedækket skal 
etableres.  
Ministeriet kan for de virksomheder, som alene skal opfylde lovens krav om plantedække, fastsætte regler om 
kontrol samt om, hvilke optegnelser virksomheden skal føre.  
 
Ministeriet fastsætter regler om udformning og indhold af indberetninger, om gødningsregnskabets udformning 
og indhold, om opbevaring af bilag m.v. samt om opgørelsen af arealer med gødningsbehov. 

 
Bedømmelse – delkrav 1 
Alvor: Vurderes på, om der er eller ikke er indsendt gødningsregnskab til 
Plantedirektoratet 
             
Omfang: Vurderes efter om effekten kan påvirke miljøet på bedriften, i nærområdet 
(naboområder) eller i fjernområder (længere afstande f.eks. via vandløb og 
grundvandsstrømninger) 
 
Varighed: Vurderes ud fra, hvor længe overtrædelsen finder sted.  
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Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt 
i forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 
 
 

  
Der er ikke 

indsendt 
gødnings-

regnskab til 
Plantedirekt

oratet 
 

  
 
 
 
 

 
Omfang 

 
 
 

 
 
 

 
Effekten 

strækker sig 
til at omfatte 
nærområdet 

 

 
 

 
 
 

 
Varighed 

 
 
 
 

Der skal 
indsendes 
gødnings-
regnskab 
for hver 

planperiode
 

   

 
 
Bedømmelse – delkrav 2 
Alvor: Vurderes efter hvor mange oplysninger, der mangler i gødningsregnskabet  
 
Omfang: Vurderes efter om effekten kan påvirke miljøet på bedriften, i nærområdet 
(naboområder) eller i fjernområder (længere afstande f.eks. via vandløb og 
grundvandsstrømninger) 
 
Varighed: Vurderes ud fra, hvor længe overtrædelsen finder sted.  
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Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerance-
grænse i 
bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 
 

3 
Væsentlig effekt 

i forhold til 
formål med 

kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 
 
 

 
Gødningsreg
nskabet er 
mangelfuldt. 
Det er dog 
muligt at 
vurdere 
kvælstofforb
ruget i 
forhold til 
kvælstofkvot
en 
  

 
Gødningsregnsk
abet er 
mangelfuldt. 
Det er ikke 
muligt at 
vurdere 
kvælstofforbrug
et i forhold til 
kvælstofkvoten 

  

 
Omfang 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Effekt vurderes 
til at omfatte 
nærområdet 

 
 
 

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 

 
Der skal 
indsendes 
gødningsregn
s-kab hvert 
år 
 

   

 
 
Krav 1.18: Afsætning af husdyrgødning 

 
 
Lovbekendtgørelse nr. 767 
af 8. juli 2004 om 
jordbrugets anvendelse af 
gødning og om 
plantedække, § 11, stk. 4. 
 

Rådets direktiv 
91/676/EØF af 12. dec. 
1991 om beskyttelse af 
vand mod forurening 
forårsaget af nitrater, der 
stammer fra landbruget, 
Art. 5(4),  
Bilag III, 1, 3 

Kontrol og udtagning 
til kontrol: 
Plantedirektoratet 

 
   
Virksomheden kan alene fratrække kvælstof i husdyrgødning, hvis husdyrgødningen er 
afsat til en registreret virksomhed, til biogas- og fællesanlæg eller til 
forarbejdningsanlæg. Endvidere kan virksomheder, som har eget biogas- eller 
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forarbejdningsanlæg, og som afsætter et gødningsprodukt herfra uden for 
virksomheden, trække kvælstoffet i det afsatte gødningsprodukt fra i virksomhedens 
samlede forbrug af kvælstof.   
 

Bedømmelse 
Alvor: Det vurderes om gødningsprodukterne er afsat til en virksomhed, der er med, eller 
til en virksomhed, der ikke er med i Plantedirektoratets register for køb af afgiftsfri 
handelsgødning. 
 
Omfang: Vurderes efter om effekten kan påvirke miljøet på bedriften, i nærområdet 
(naboområder) eller i fjernområder (længere afstande f.eks. via vandløb og 
grundvandsstrømninger) 
 
Varighed: Vurderes ud fra, hvor længe overtrædelsen finder sted.  
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i forhold 
til formål med 

kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 
 
 
 

 
Der er afsat 
husdyr- 
gødning til en 
virksomhed, der 
ikke er med i 
registret. Det 
kan 
sandsynliggøres 
at husdyr-
gødningen er 
udbragt på 
modtagers 
virksomhed. 

 

Der er afsat 
husdyrgødning 

til en 
virksomhed, der 

ikke er med i 
registret. Det 

kan ikke 
sandsynliggøres 

at husdyr 
gødningen er 

udbragt på 
modtagers 

virksomhed. 

  

 
Omfang 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Effekt vurderes 

til at omfatte 
nærområdet 

 

 
 
 

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 

 
Afsætning skal 
aftales for hver 

vækstsæson 
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Krav 1.19: Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og -behov 

 
Lovbekendtgørelse nr. 767 
af 8. juli 2004 om 
jordbrugets anvendelse af 
gødning og om plantedække, 
§ 5. 
 

Rådets direktiv 
91/676/EØF af 12. dec. 
1991 om beskyttelse af 
vand mod forurening 
forårsaget af nitrater, der 
stammer fra landbruget, 
Art. 5(4),  
Bilag III, 1, 3) 

Kontrol og udtagning 
til kontrol: 
Plantedirektoratet 

 
I planperioden må forbruget af kvælstof til gødningsformål ikke overstige 
virksomhedens kvote for kvælstof. 

 
Bedømmelse 
Alvor: Vurderes ud fra overgødskningens (OVG) størrelse. 
 
Omfang: Vurderes efter om effekten kan påvirke miljøet på bedriften, i nærområdet 
(naboområder) eller i fjernområder (længere afstande f.eks. via vandløb og 
grundvandsstrømninger). 
 
Varighed: Vurderes ud fra, hvor længe overtrædelsen finder sted.  

 
Karakter 

 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

  
OVG fra og 

med 6 kg N/ha 
og total mere 
end 50 kg N 

eller 
OVG fra og 

med 9 kg N/ha 
men under 

200 kg N total
 

 
OVG fra og 

med 9 kg 
N/ha og total 

mere end 
200 kg N 

 

 
OVG fra og 
med 31 kg 

N/ha og total 
mere end 200 

kg N 

 

 
Omfang 

 Effekt 
vurderes til at 

omfatte 
nærområde 

 
Effekt 

vurderes til 
at omfatte 

nærområder 
 

 
Effekt 

vurderes til at 
omfatte 

fjernområder 
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Varighed 

 Effekterne af 
over-

gødskningen 
strækker sig 

over 1 
vækstsæson 

 
Effekterne af 

over-
gødskningen 
strækker sig 

ud over 1 
vækstsæson 

 

 
Effekterne af 

over-
gødskningen 
strækker sig 

ud over 1 
vækstsæson 

 

 
Bemærkninger: 
Alvoren afhænger af hvor stor overgødskningen er, både hvad angår kg N pr. ha og totale 
mængder kvælstof. 
Omfang vurderes efter overgødskningens størrelse, idet udbredelsen afhænger af bl.a. den 
udbragte mængde kvælstof  
Varighed vurderes til at omfatte mere en 1 vækstsæson, idet overgødskningsmængden har 
indflydelse på, hvor længe en genopretning varer.  

 
Krav 1.20: Maksimale lagre af husdyrgødning 

 
Bekendtgørelse nr. 744 af 
19. juli 2005 om 
jordbrugets anvendelse af 
gødning og om 
plantedække i planperioden 
2005/06, § 15, stk. 2 og 3. 
 

Nitratdirektivet 
91/676/EØF, Artikel 5(4), 
Bilag III, 1, 2) 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: 
Plantedirektoratet 

 
 
1. Det samlede ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning for 

virksomheder med en husdyrbesætning på over 30 dyreenheder må maksimalt svare 
til 50 procent af den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet 
husdyrgødning, der i perioden 1. august til 31. juli er produceret og modtaget på 
virksomheden. For virksomheder uden husdyrbesætning eller virksomheder med en 
husdyrbesætning på 30 dyreenheder og derunder må ultimolageret maksimalt svare 
til den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, 
der i perioden 1. august til 31. juli er produceret og modtaget på virksomheden. 
Bestemmelserne om størrelsen af maksimalt ultimolager af husdyrgødning og 
forarbejdet husdyrgødning gælder ikke for virksomheder, hvor dybstrøelse udgør 
mere end 75 procent af gødningsproduktionen opgjort i kg kvælstof. 

 
2. For virksomheder med produktion af konsumæg med gødningstypen fast gødning, 

hvor det ikke er muligt at fjerne gødning før hønsene sættes ud, må ultimolageret 
af fast gødning fra disse staldsystemer maksimalt svare til den samlede produktion 
af fast gødning opgjort i kg kvælstof i indeværende planperiode og i den 
forudgående planperiode. 
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Bedømmelse 
Alvor: Vurderes ud fra den mængde gødning, kg N, som ultimolageret er overskredet 
med. 
             
Omfang: Vurderes efter om effekten kan påvirke miljøet på bedriften, i nærområdet 
(naboområder) eller i fjernområder (længere afstande f.eks. via vandløb og 
grundvandsstrømninger). 
 
Varighed: Vurderes ud fra, hvor længe overtrædelsen finder sted.  
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

  
1)over 30 DE: 
Ultimolageret 
er 500 kg N 
total større 
end tilladt.* 
2) 30 DE og 
derunder: 
Ultimolageret 
er 500 kg N 
total større 
end tilladt.** 
3) 
Konsumægs-
produktion: 
Ultimolageret 
er 500 kg N 
total større 
end tilladt. 
*** 
 

   

 
Omfang 

  
Effekt 
vurderes til at 
begrænse sig 
til bedriften  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Varighed 

  
Ultimolageret 
opgøres ved 
slutningen af 
hver 
planperiode 
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Bemærkninger: 
DE = dyreenhed 
* virksomheden har over 30 DE 
** virksomheden har 30 DE eller derunder 
*** virksomheden producerer konsumæg 
 

Krav 1.21: Etablering af plantedække27     

         
Bekendtgørelse nr. 744 af 
19. juli 2005 om jordbrugets 
anvendelse af gødning og 
om plantedække i 
planperioden 2005/06, § 24, 
stk. 1, 2, og 3. 

Nitratdirektivet 
91/676/EØF, Artikel 
5(4), Bilag II, B, 8 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: 
Plantedirektoratet 

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

efterafgrøder om efteråret efter normale driftsmæssige principper med henblik på 
en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret. 28 

2.   Arealet med efterafgrøder skal udgøre mindst 6 procent af virksomhedens 
efterafgrødegrundareal For virksomheder, der udbringer gødningsmængder 
svarende til 0,8 dyreenheder pr. hektar harmoniareal og derover, skal arealet med 
efterafgrøder mindst udgøre 10 procent af efterafgrødegrundarealet. 

3.  Efterafgrøder må ikke nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres før den 
20. oktober, og arealer med disse efterafgrøder skal anvendes til en forårssået 
afgrøde i den efterfølgende planperiode. 

 
27 Plantedirektoratet udarbejder årligt en vejledning og skemaer, som kan hentes på Plantedirektoratets 
hjemmeside: www.pdir.dk  
 
28 Etablering af vintergrønne marker i efteråret, der alene eller sammen med et areal med pligtige efterafgrøder, 
udgør 100 procent af det dyrkede areal med plantedække, kan erstatte kravet om etablering af pligtige 
efterafgrøder. Virksomheder under 10 ha, eller med en årlig omsætning under 20.000 kr. er ikke omfattet af 
reglerne om plantedække.. Hvis efterafgrødegrundarealet er under 2 ha, er virksomheden heller ikke omfattet af 
reglerne.. 

 
 
Bedømmelse 
Bemærk at bedømmelsen er opdelt i A - bedømmelse af krav om 6 procent efterafgrøder 
og B - bedømmelse af krav om 10 procent efterafgrøder  
 
Alvor: Det vurderes, hvor stort et efterafgrødeareal, der mangler.  
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Omfang: Vurderes efter om effekten kan påvirke miljøet på bedriften, i nærområdet 
(naboområder) eller i fjernområder (længere afstande f.eks. via vandløb og 
grundvandsstrømninger) 
 
Varighed: Vurderes ud fra, hvor længe overtrædelsen finder sted.  
 
A - Krav om 6 % efterafgrøder: 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

  
Der er 
etableret fra 
og med 3 % til 
og med 5,5 %, 
dog mindst 
0,5 ha. 

 
Der er 
etableret 
mindre end 3 
% 
efterafgrøde, 
dog mindst 
0,5 ha. 
 

  

 
Omfang 

  
Effekt 
vurderes til at 
begrænse sig 
til bedriften 
 

 
Effekt 
vurderes til 
at omfatte 
nærområdet 
 

 
 
 

 

 
Varighed 

 
 
 
 

 
Etableringen 
kan ske i hver 
planperiode 
 

   

 
 
B - Krav om 10 % efterafgrøder: 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

  
Der er 
etableret fra 
og med 5 % til 
og med 9 % 
efterafgrøder, 
dog mindst 1 
ha. 

 
Der er 
etableret 
mindre end 5 
% 
efterafgrøder
, dog mindst 
3 ha. 
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Omfang 

 Effekt 
vurderes til at 
begrænse sig 
til bedriften 
 

Effekt 
vurderes til 
at omfatte 
nærområdet 

 
 
 

 

 
Varighed 

 
 
 
 

 
Etableringen 
kan ske i hver 
planperiode 
 

   

 
Bemærkninger: 
Alvor afhænger af hvor meget gødning, der er udbragt i planperioden (krav om enten 6 
eller 10 % efterafgrøder). Derudover afhænger alvoren af, hvor mange hektar, der mangler 
med efterafgrøder.  
For at kunne tælle med i eftergrødearealet skal der være udlæg i vårafgrøder eller der skal 
være etableret efterafgrøder. Samtidig må efterafgrøderne ikke nedpløjes, nedvisnes eller 
på anden måde destrueres før den 20. oktober, og arealer med disse afgrøder skal 
anvendes til en forårssået afgrøde i den efterfølgende planperiode. 
Omfang vurderes til at kunne omfatte tilstødende marker – dog vurderes omfanget til at 
begrænse sig til bedriften, hvis kravet er 6 % og der er etableret mellem 5,5 og 3 % 
efterafgrøder dog mindst 0,5 ha. 
Varighed vurderes til en vækstsæson, idet kravet kan opfyldes for hver planperiode.   
 

Krav 1.22: Grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne) 
 

Bekendtgørelse nr. 604 
af 15. juli 2002 om 
erhvervsmæssigt 
dyrehold, 
husdyrgødning, ensilage 
m.v., § 28, stk. 1, 2, 4, 5 
og 12 – 14. 

Nitratdirektivet 
91/676/EØF, Artikel 5(4), 
Bilag III, 2, 3) 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: Plantedirektoratet 

 
 

1.  På en landbrugsbedrift må der højest udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 
1,4 dyreenheder pr. ha pr. planperiode. (1. august-31. juli). 

2.  På en landbrugsbedrift med kvæg, får eller geder må husdyrgødnings-mængden, fra disse 
dyr på egen bedrift, dog udbringes i en mængde svarende til 1,7 dyreenheder pr. ha pr. 
planperiode. 

3.  På en landbrugsbedrift, hvor mindst 2/3 af husdyrholdet er kvæg, må der udbringes en 
husdyrgødningsmængde svarende til 2,3 dyreenheder pr. ha pr. planperiode, hvis 
betingelserne 29 i øvrigt overholdes. 

4.  Bedrifter, der deltager i en produktionsmæssig sammenhæng 30 med andre bedrifter, er 
ligeledes omfattet af disse bestemmelser.  

5.  Driftsherren skal kunne dokumentere, at harmonikrav, er opfyldt 31  
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6.  Dokumentation i form af forpagtningsaftale skal indeholde oplysninger om arealets 
størrelse, aftaleparternes navn, adresse, momsnummer (CVR-nr.), gyldighedsperiodens 
startdato, slutdato eller opsigelsesvarsel og dato for aftalens indgåelse.  

7.  Dokumentation i form af aftale, skal indeholde oplysninger som angivet i den til enhver 
tid gældende bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. 

 
29 På en landbrugsbedrift må der udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 2,3 dyreenheder 

pr. ha pr. planperiode, på følgende betingelser: 
   1) På kvægbruget skal 70 procent eller mere af arealet til rådighed for tilførsel af husdyrgødning 

dyrkes med roer, græs eller græsefterafgrøder. Harmoniarealet, opgøres for hver planperiode. Ved 
opgørelsen fraregnes de arealer med afgrøder, som ikke har gødskningsnorm 18 samt arealer, hvor 
husdyrgødning ikke må anvendes eller under normale omstændigheder ikke kan udbringes. 

   2) Ved roer forstås foderroer. 
   Ved græs forstås permanente græsarealer eller græs i omdrift. 
   Ved græsefterafgrøder forstås græs udlagt i vårbyg, helsæd, grønkorn eller silomajs. 
   Græsudlæg efter silomajs skal udlægges senest 1. august. 
   3) Husdyrgødning må ikke udbringes i perioden 31. august til 1. marts på et græsareal, som pløjes   

i samme planperiode. Der skal foreligge en dateret erklæring underskrevet af driftsherren til 
dokumentation heraf. 

  4) Pløjning skal efterfølges af en afgrøde med kvælstofbehov, jf. den til enhver tid gældende 
bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. 

   Græsarealer i omdrift må kun pløjes om i perioden 1. marts til 1. juni. 
   5) Græsefterafgrøder må tidligst nedpløjes eller nedvisnes 1. marts. 
   6) Bælgsæd og andre kvælstoffikserende afgrøder, som f.eks. rød- og hvidkløver må ikke dyrkes 

på bedriftens arealer, dog undtaget herfra kløvergræs med under 50 pct. kløver. 
   7) Der skal foretages N- og P-analyser af jord i omdrift mindst hvert 3 år/5 ha. Der skal foreligge 

dateret dokumentation herfor f.eks. i form af N-min beregning og jordanalysekort. 
   8) Det skal angives på bedriftens mark- og gødningsplan, jf. lov om jordbrugets anvendelse af 

gødning og om plantedække, at bedriften i indeværende planperiode udbringer en 
husdyrgødningsmængde svarende til 2,3 dyreenheder pr. ha pr. planperiode, Der skal endvidere 
årligt indsendes et underskrevet gødningsregnskab for bedriften til Plantedirektoratet, jf. lov om 
jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, hvor det angives, at bedriften i den 
afsluttede planperiode har forpligtet sig til at overholde bestemmelserne i bekendtgørelsen. 

30 Ved deltagelse i en produktionsmæssig sammenhæng forstås, at en landbrugsbedrift har indgået 
en skriftlig aftale med en eller flere bedrifter med kvæg, får eller geder, der ikke er økologisk 
autoriseret, om at hovedparten af afgrøderne fra bedriftens arealer afsættes til disse bedrifter med 
kvæg, får eller geder. 
 
Økologisk autoriserede bedrifter er ikke omfattet af kravet til krydsoverensstemmelse i forhold til 
harmoniregler, da der gælder specifikke harmoniregler på økologiske bedrifter. 
 
31 Mængden af udbragt husdyrgødning, beregnes ud fra den producerede mængde korrigeret for 
lagerforskydninger primo og ultimo i den pågældende planperiode (1. august - 31. juli), jf. lov om 
jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, samt den mængde der er afgivet og 
modtaget i løbet af planperioden. Gødning afsat af græssende dyr medregnes som udbragt, såfremt 
det afsættes på arealer der kan medregnes som harmoniarealer.  
Korrektion for lagerforskydning skal beregnes ud fra 100 kg N per dyreenhed.  

 
   Harmoniarealer, opgøres for hver planperiode. Ved opgørelsen fraregnes de arealer med afgrøder, 

som ikke har gødskningsnorm. Næringsstofferne i husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må 
kun tilføres til afgrøder med kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium 
ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og de i medfør heraf udstedte 
bekendtgørelser, Desuden fraregnes arealer, hvor husdyrgødning ikke må anvendes eller under 
normale omstændigheder ikke kan udbringes. 

 73



   Hvis en bedrift har større mængde husdyrgødning til rådighed, herunder gødning modtaget fra 
andre bedrifter, end der må udbringes på bedriftens areal, skal der foreligge skriftlige aftaler, der 
sikrer, at overskydende husdyrgødning afsættes til  
1) en registreret virksomhed, jf. § 2 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om 
plantedække,  
2) et biogasanlæg,  
3) et fællesanlæg,  
4) et forarbejdningsanlæg, eller  
5) som forarbejdet husdyrgødning. 

   Forarbejdet husdyrgødning deklareret i henhold til gødningsloven kan afsættes, såfremt det 
indberettes i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. 

   Afsætning af gødning fra biogasanlæg, fællesanlæg eller forarbejdningsanlæg forudsætter 
ligeledes indgåelse af skriftlig aftale.  

   Det afsatte antal dyreenheder, beregnes ud fra den afsatte kvælstofmængde, jf. lov om jordbrugets 
anvendelse af gødning og om plantedække, således at forholdet mellem dyreenheder og 
kvælstofindholdet svarer til den pågældende gødningsproduktion.  

 
Bedømmelsen er opdelt i 2 afsnit 
 
Bedømmelse – delkrav 1 - 4 
Alvor: Vurderes ud fra, hvor mange hektar areal, der mangler til udbringning af 
husdyrgødning (Omfang) 
 
Omfang: Vurderes efter om effekten kan påvirke miljøet på bedriften, i nærområdet 
(naboområder) eller i fjernområder (længere afstande f.eks. via vandløb og 
grundvandsstrømninger) 
 
Varighed: Vurderes ud fra, hvor længe overtrædelsen finder sted.  
 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerance 
grænse i 
bestemmelsen 

 

2 
Lille effekt 
forhold til formål 
med kravet 
 

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

4 
Meget stor effekt 

i forhold til 
formål med 

kravet 

 
 

Karakter

 
Alvor 

 
 
 
 
 
 

 
Bedriften 
mangler op til 
og med 3,0 ha 
udbringningsareal 
 
 

 
Bedriften 
mangler over 3,0 
ha men under 8,0 
ha 
udbringningsareal  
 

 
Bedriften 
mangler over 8,0 
ha 
udbringningsareal 
 
 
 

 

 
Omfang 

  
Vurderes til at 
omfatte 
nærområdet 
 

 
Vurderes til at 
omfatte 
nærområdet  
 

 
Vurderestil 
at 
strække sig til 
fjernområder 
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Varighed 

  
Husdyrtætheden 
justeres for hver 
planperiode 

 
Husdyrtætheden 
behøver længere 
tid til justering 
 
 

 
Husdyrtætheden 
behøver mere end 
1 planperiode til 
nedjustering 
 

 

 
Bedømmelse – delkrav 5 - 7 
Alvor: Det vurderes, om den påkrævede dokumentation foreligger, og om 
dokumentationen indeholder de påkrævede oplysninger. 
 
Omfang: Vurderes efter om effekten kan påvirke miljøet på bedriften, i nærområdet 
(naboområder) eller i fjernområder (længere afstande f.eks. via vandløb og 
grundvandsstrømninger) 
 
Varighed: Vurderes ud fra, hvor længe overtrædelsen finder sted.  
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dokumenta-
tionen 
foreligger 
ikke, og/eller 
dokumenta-
tionen 
indeholder 
ikke de 
påkrævede 
oplysninger 
 

   

 
Omfang 

 
 
 

 
Begrænses til 
bedriften 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dokumenta-
tion og 
oplysninger 
kan 
fremskaffes 
for hver 
planperiode 
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Krav 1.23: Beskyttelse af naturtyper beliggende i et Natura 2000 område32

 
Lovbekendtgørelse nr. 884 af 
18. august 2004 om 
naturbeskyttelse, § 3, stk. 1-3, 
for så vidt arealet er 
beliggende inden for 
internationale 
naturbeskyttelsesområder, 
habitatområder henholdsvis 
fuglebeskyttelsesområder. 

Habitatdirektivet 
92/43/EØF, 
Artikel 6 og 
Fuglebeskyttelsesdirek
tivet 79/409/EØF, 
Artikel 3 og 4 

Kontrol: Amtsrådet. 
  
Udtagning til kontrol: 
Skov- og Naturstyrelsen

 
1.  Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, 

eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra amtsrådet 
er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige 
vedligeholdelsesarbejder i vandløb.  

2.  Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af  
1) heder,  
2) moser og lignende,  
3) strandenge og strandsumpe samt  
4) ferske enge og biologiske overdrev, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i 
forbindelse med de søer, der er nævnt overfor, er større end 2.500 m2 i sammenhængende 
areal. 

3.  Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 
2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af 
beskyttelse. 
 

32 Natura 2000 områder er fælles betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesområder, habitatområder 
henholdsvis fuglebeskyttelsesområder. 

 
 
Bedømmelse 
Alvor: Vurderes efter reversibilitet. 

 
Omfang: Vurderes som antal ha af den pågældende naturtype med det ulovlige forhold. 
Alternativt vurderes det som den procentdel, arealet med det ulovlige forhold udgør af 
tilskudshaverens (pr. CVR-registrering) samlede areal af den pågældende naturtype. 
 
Varighed: Vurderes som lovovertrædelsens varighed.  
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Karakter 

 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

Alvor  reversibel 
skade med 
mulighed for 
øjeblikkelig 
retablering 

reversibel 
skade med 
mulighed for 
retablering 
uden tab af 
naturkvalitet 

irreversibel 
skade hvor 
retablering er 
umulig eller, 
hvor der er 
forsvundet 
arter og/eller 
naturtyper, 
som det vil 
tage lang tid 
at retablere  
 

 

Omfang  1) < 25 % 
 
2) <0,005 ha 

1) 25 % - 50 
% 
 
2) 0,005-0,1 
ha  

1) mere end 
50 % 
 
3) >0,1 ha 
 

 

 
Varighed 

  
under 1 
kalenderår 
 

 
1-2 
kalenderår  
 

 
3 eller flere 
kalenderår 

 

Valg af henholdsvis hektarangivelse og procentvis udregningsmetode bestemmes udfra 
den opgørelsesmetode som medfører den højeste karakter i bedømmelsen af omfang. Det 
er således den metode der indebærer den højeste karakter, som skal danne baggrund for 
vurderingen". 
 

Krav 1.24: Beskyttelse af klitfredede arealer beliggende i et Natura 2000 område 
 

Lovbekendtgørelse nr. 884 af 
18. august 2004 om 
naturbeskyttelse, § 8, stk. 1, og 
Bekendtgørelse nr. 949 af 16. 
september 2004 om 
klitfredning, § 1, stk. 1, for så 
vidt arealet er beliggende 
inden for internationale 
naturbeskyttelsesområder, 
habitatområder henholdsvis 
fuglebeskyttelsesområder 1.  
 

Habitatdirektivet 
92/43/EØF, 
Artikel 6 og 
Fuglebeskyttelsesdirek
tivet 79/409/EØF, 
Artikel 3 og 4 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: Skov- og 
Naturstyrelsen. 
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1.  Der må ikke foretages ændring i tilstanden af klitfredede arealer 33. Der må ikke etableres 

hegn, og arealerne må ikke afgræsses. Der må ikke placeres campingvogne og lignende. 
Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der 
fastlægges skel. 

 
2. Det er på klitfredede arealer endvidere ikke tilladt at: 

1) fjerne eller beskadige træer, planter eller indretninger, der tjener til sandflugtens 
dæmpning, 
2) køre med motorkøretøjer, herunder knallerter, uden for lovligt anlagte veje, 
3) campere, opstille telte, bænke eller faste indretninger, 
4) foretage gravearbejde, 
5) afbrænde vegetation, kvas eller lignende, og 
6) cykle, ride eller færdes med heste uden for lovligt anlagte veje. 
 

33 Følgende arealer er klitfredede:  
1. Strandbredden langs Skagerrak og Vesterhavet i Nordjyllands, Viborg, Ringkøbing og Ribe 

Amtskommuner og strandbredden langs Vesterhavet på Rømø i Sønderjyllands Amtskommune,  
2. arealet mellem klitfredningslinien og de strandbredder, der er nævnt ovenstående 
3. arealer, der er klitfredede efter den tidligere lovgivning om sandflugtens bekæmpelse, og 
4. arealer, der er klitfredede efter ministerens beslutning. 
 
Forbuddet i krav 1.24 gælder ikke for: 
1. foranstaltninger til dæmpning af sandflugt, der udføres af miljøministeren eller efter påbud 
2. landbrugsmæssig drift, herunder græsning, på arealer, der hidtil lovligt har været udnyttet        

landbrugsmæssigt, bortset fra tilplantning, 
3. sædvanlig hegning på ovennævnte arealer, 
4. genplantning af skovarealer og beplantning i eksisterende haver, 
5. havneanlæg og de arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål, 
6. mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, herunder udskiftning af vinduer og tage m.v., når 

bygningshøjden ikke derved forøges eller kun forøges i ubetydeligt omfang, og 
byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- 
eller skovbrugsejendom eller for udøvelsen af fiskerierhvervet, og som opføres i umiddelbar 
tilknytning til eksisterende bygninger. Der kræves dog miljøministerens tilladelse for så vidt angår 
de nævnte bygningers nærmere beliggenhed og ydre udformning 
Klitfredningslinien er fastlagt ved miljøministerens bestemmelse efter de hidtil gældende regler. 
Klitfredningslinien er registreret i matriklen og noteret i tingbogen. 
 
I forhold til forbuddet mod opsætning af campingvogne, telte og lignende samt ulovlig kørsel, skal 
forholdet være udført af lodsejeren eller landmanden selv eller med dennes tilladelse for at det kan 
medføre en nedsættelse af en pågældendes støtte. 
 

      Bedømmelse 
Alvor: Vurderes efter hvor stort et areal, der er gjort indgreb i, og om der er opstået 
sandflugtsrisiko. For byggeri og lignende vurderes alvoren efter 1) byggeriets størrelse 
samt om det er nye bygninger eller udvidelser eller ændringer af eksisterende og i 2) 
sandflugtsrisiko.  
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Omfang: Vurderes efter hvor stort et areal, der er gjort indgreb i. For byggeri og lignende 
vurderes alvoren efter byggeriets størrelse samt om det er nye bygninger eller udvidelser 
eller ændringer af eksisterende. 

 
Varighed: Vurderes efter overtrædelsens varighed for effekt 2 og 3 hvis opdyrkning eller 
græsning, da omfang i m2 er selvstændigt kriterium. I effekt 4 er dog krævet varighed 
mere end 1 sæson. I øvrigt er det den blotte tilstedeværelse/udførelse, der er afgørende. 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerance-
grænse i 
bestemmelsen 

 

2 
Lille effekt i 
forhold til formål 
med kravet 

 

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 
med kravet 

4 
Meget stor effekt i 
forhold til formål 
med kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 
 
 
 
 

1). Bygninger: 
skure, drivhuse, og 
lign.  Mindre 
bygningsudvidelse.
 
2). Landbrugsdrift: 
dyrkning, 
beplantning, 
græsning, 
terrænændringer, 
hegning.  

1). Bygninger: 
skure, drivhuse, 
og lign. 
Bygningsudvidelse 
eller væsentlige 
ændringer. 
 
2). 
Landbrugsdrift: 
dyrkning, 
beplantning, 
græsning, 
terrænændringer, 
hegning. 

 1). Bygninger: 
Større bygninger 
eller 
bygningsudvidelse 
og ændringer. 
Væsentlig øget 
sandflugtsrisiko 
under og/eller 
efter anlæg. 
2). 
Landbrugsdrift: 
dyrkning, 
beplantning, 
terrænændringer.  
Væsentlig øget 
sandflugtsrisiko 
under og/eller 
efter anlæg. 
 

 

 
Omfang 

 
 
 
 
 
 
 

 
1) Under 10m2

 
2) 0 – 25 % af den 
klitfredede del af 
ejendommen. 

 
1) 10 – 50 m2

 
2) 25 – 50 % af 
den klitfredede del 
af ejendommen. 

 
1) Over 50 m2

 
2) 50 – 100 % af 
den klitfredede 
del af ejendom-
men. 
 

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 
 
 

 
1) tilstedeværelsen
 
2) 1 kalenderår 
eller mere 

 
1) tilstedeværelsen 
 
2) 1-2 kalenderår  

 
1) 
tilstedeværelsen 
 
2) 3 eller flere 
kalenderår  
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Bemærkninger 
Aktiviteter, der er udført uden tilladelse, men som ville have opnået en tilladelse, hvis der 
var søgt på forhånd, ligger indenfor en administrativ tolerancegrænse. Reversibilitet af 
naturlig vegetation ikke parameter, da den vil være omfattet af naturbeskyttelseslovens  
§ 3. Plantning til sandflugtsdæmpning er ikke irreversibel.  
 
Loven og kravsbeskrivelsen indeholder undtagelser for fortsættelse af hidtidig 
landbrugsdrift, herunder græsning og sædvanlig hegning på landbrugsejendomme, 
genplantning af skove og beplantning i haver, samt mindre vedligeholdelsesarbejder på 
bygninger.  
 
1) Der kan dispenseres fra forbudet mod tilstandsændringer. Praksis er meget restriktiv. 
 
 

Krav 1.25: Beskyttelse af strandbredder beliggende i et Natura 2000 område 
 

Lovbekendtgørelse nr. 884 af 
18. august 2004 om 
naturbeskyttelse, § 15, stk.1 
for så vidt arealet er inden for 
internationale beliggende 
naturbeskyttelsesområder, 
habitatområder henholdsvis 
fuglebeskyttelsesområder. 
 

Habitatdirektivet 
92/43/EØF, 
Artikel 6 og 
Fuglebeskyttelsesdirekti
vet 79/409/EØF, 
Artikel 3 og 4 

Kontrol: Amtsrådet. 
  
Udtagning til kontrol: 
Skov- og 
Naturstyrelsen 

 
1.  Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der 

ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen34. Der må ikke etableres hegn, 
placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering 
eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. 

 
34 Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt ved miljøministerens bestemmelse efter de hidtil gældende regler. 
 
Strandbeskyttelseslinjen er registreret i matriklen og noteret i tingbogen. 
 
Forbudet i krav 1.25 gælder ikke for  
1) landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning, 
2) gentilplantning af skovarealer og beplantning i eksisterende haver,  
3) sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme, 
4) bestående forsvarsanlæg, der anvendes til forsvarsformål, 
5) havneanlæg og de landarealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål, 
6) mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, herunder udskiftning af vinduer og tage m.v., når 
bygningshøjden ikke derved forøges eller kun forøges i ubetydeligt omfang, 
7) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller 
skovbrugsejendom eller for udøvelsen af fiskerierhvervet, og som opføres i umiddelbar tilknytning til 
eksisterende bygninger. Der kræves dog amtsrådets tilladelse for så vidt angår de nævnte bygningers nærmere 
beliggenhed og ydre udformning, og 
8) kyststrækninger, der er klitfredede. 
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Miljøministeren kan fastsætte regler om, at kravet ikke skal gælde for nærmere angivne arter af anlæg, der 
tillige vedrører søterritoriet. Tilsvarende gælder for diger, høfder, bølgebrydere og andre anlæg, som kræver 
tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse jf. gældende bekendtgørelse nr. 945 af 16. september 2004. 

 
Bedømmelse 
Alvor: Vurderes efter indgrebets arealmæssige eller fysiske omfang. Hvor retablering, 
f.eks. ved større terrænændringer, ikke er mulig eller kun kan ske over meget lang tid, 
vurderes overtrædelsen til at være væsentlig eller have meget stor effekt. 
 
Omfang: Vurderes som den procentdel, som det ulovlige forhold udgør af det areal, som 
tilskudsmodtagerens (pr. CVR-registrering) har inden for strandbeskyttelseslinien.  
 
Varighed: Vurderes som lovovertrædelsens varighed. 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til formål 
med kravet 

 

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

4 
Meget stor effekt 

i forhold til 
formål med kravet 

 
 

Karakter

 
Alvor 

   
Opførelse af 
småbygninger 
uden 
dispensation. 
Terrænændringer. 
Ikke 
jordbrugsmæssige 
hegn. 
Tilplantning. 
Tilstand kan 
retableres. 

 
Opførelse af 
større bygninger 
uden 
dispensation. 
Større 
terrænændringer. 
Større 
tilplantning. 
Tilstand kan ikke 
eller kan kun 
delvis retableres. 
 

 

 
Omfang 

  
1 % - 5 % 
 

 
Byggeri: 10-50 
m2, 
terrænændringer: 
under 50 m2, hegn 
(længde): enkel 
udførelse og 
under 20 m 
længde, 
tilplantning: 5-10 
%. 

 
Byggeri over 50 
m2. 
Terrænændringer: 
over 50 m2 
og/eller af større 
omfang 
(dybde/højde). 
Hegn (længde): 
dominerende 
og/eller over 20 
m. Tilplantning 
over 10 % 

 

 81



 
Varighed 

 Byggeri, hegn: 
tilstedeværelse. 
Terrænændringer, 
tilplantning: 1 
kalenderår 

Byggeri, hegn: 
tilstedeværelse. 
Terrænændringer, 
tilplantning: 1-2 
kalenderår 

Byggeri: og hegn: 
tilstedeværelse. 
Terrænændringer: 
3 eller flere 
kalenderår. 

 

 
 

Krav 1.26: Beskyttelse af arealer i ydre koge35 i Tøndermarsken beliggende i et Natura 
2000 område 

 
Lovbekendtgørelse nr. 885 af 
18. august 2004 om beskyttelse 
af de ydre koge i 
Tøndermarsken § 10, 11, 12, 
16, stk. 1 og 2, § 17, stk. 1 og 
2, § 18, stk. 1, § 19, stk. 1 og § 
20 for så vidt arealet er 
beliggende inden for 
internationale 
naturbeskyttelsesområder, 
habitatområder henholdsvis 
fuglebeskyttelsesområder 1. 

Habitatdirektivet 
92/43/EØF, 
Artikel 6 og 
Fuglebeskyttelsesdirektiv
et 79/409/EØF, 
Artikel 3 og 4 

Kontrol:  
Sønderjyllands 
Amtsråd.  
Udtagning til 
kontrol: Skov- og 
Naturstyrelsen 

 
1.  Der må ikke 36  

1) opføres yderligere bebyggelse i området eller foretages væsentlige om- og 
tilbygninger til eksisterende bebyggelse, 
2) etableres andre faste konstruktioner og anlæg end bygninger eller 
3) etableres nye vejanlæg, medmindre særlige forhold taler for det. 

2.  Der må ikke foretages terrænændring, herunder ved udnyttelse af forekomster i 
jorden, afgravning eller opfyldning 37. 

3.  Der må ikke plantes eller sås træer og buske 38. 
4.  Arealerne skal opretholdes som græsland med afgræsning. Slæt må dog foretages 

efter den 15. juni. 

5.  Arealerne må ikke omlægges 39. 
6.  Arealerne må ikke drænes 40. 
7.  Overfladegrøbling samt anlæg og vedligeholdelse af kanaler og grøfter må kun 

Gødskning af arealerne med handelsgødning må kun 
foretages uden for perioden 15. marts - 15. juni. 

8.  ske i hidtidigt omfang, dog højst 

9. Der må ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler.  

35 skog og Gammel Frederikskog, samt 

75 kg N pr. ha. Anvendelse af handelsgødning med fosfor og kalium er ikke tilladt. 
 

 
 En inddiget marsk kaldes en kog. De ydre koge består af Ny Frederik

Rudbøl Kog med et samlet beskyttet areal på ca. 25 km . Tøndermarsken består af flere koge med et samlet 
areal på 130 km2. 

2
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36 Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der opføres bebyggelse, der er erhvervsmæssig nødvendig for drifte
af en landbrugsejen

n 
dom. Bygningen må ikke tjene til svinefarm, pelsdyravl, fjerkræfarm eller væksthusgartneri, 

g højden må ikke overstige 8,5 m. Bebyggelsens placering, fremtræden og omfang skal godkendes af 

) vedligeholdelse af diger i området og nødvendig klæggravning til reparation af diger i Tøndermarsken, 
oranstaltninger på landbrugsarealer, herunder etablering og vedligeholdelse 

t vedligeholdelse af vandhuller, 

ravet gælder ikke for arealer, der benyttes som havearealer i tilknytning til bebyggelse. 

iljøministeren kan fastsætte nærmere regler om græsningstrykket på arealerne. 

 Miljøministeren kan fastsætte regler om, at ændringer og reparationer af eksisterende dræn i nærmere 

o
Sønderjyllands Amtsråd.  
 
37 Bestemmelsen gælder ikke for  
1) havearealer, 
2
3) sædvanlige dyrkningsmæssige f
af grøblerender sam
4) etablering af bevandingskanaler og skelgrøfter samt vedligeholdelse af grøfter, kanaler og vandløb eller 
5) den nødvendige vedligeholdelse af veje. 
 
38 Amtsrådet kan som plejeforanstaltning fjerne selvsåede træer og buske. 
  
K
 
39 M
 
40

angivne tilfælde er tilladt. 
 

 
Bedømmelsen er opdelt i 4 afsnit 

ns varighed. 

 Indenfor 
tolerance-
græ e i 

be n 

Lille effekt i 
forhold til 

form ed 

Væsentlig 
effekt i forhold 
til for l med 

4 
Meget stor effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

 
 

Karakter

 
Bedømmelse – delkrav 1 
Alvor: Vurderes efter karakteren.  
 
Omfang ealstørrelsen. : Vurderes efter ar
 
Varighed: Vurderes som lovovertrædelse
 
 

Karakter 1 2 3 

 
 
 

ns
stemmelse

 

ål m
kravet 

 

må
kravet Kriterium

   
Omb r 

 
Tilby  og 
nye vejanlæg 

 
Nye bygninger og 
andre ny anlæg af 

ste 

 
ygninge gninger

fa
konstruktioner 
 

Alvor 

 
Omfang 

  
Under 10 m² 
 

 
10-50 m² 

  
Over 50 m² 
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Varighed 

 under 1 -2 kalenderår  eller flere 

 
kalenderår 
 

1 3
kalenderår 

 

 
Bedømmelse – delkrav 2 
Alvor: Vurderes efter karakte en af terrænændringen. 

ealstørrelsen. 

arighed: Vurderes som lovovertrædelsens varighed. 

 
 

Indenfor 
tolerance-
græ e i 

be n 

Lille effekt i 
forhold til 

form ed 

Væsentlig effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

4 
Meget stor effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

 
 

Karakter

r
 
Omfang: Vurderes efter ar
 
V
 
 

Karakter 1 2 3 

 
 

ns
stemmelse

 

ål m
kravet 

 Kriterium

 
Alvor 

   
Terrænændring 
uden tilførsel af 

ateriale 

 
Terrænændring 
med tilførsel af 

ateriale 

 

m
 

m

 
Omfang 

  
Under 25 m² 
 

 
  

25-100 m²
 
Over 100 m² 

 
Varighed 

 under 1 -2 kalenderår  eller flere 

 
kalenderår 
 

1 3
kalenderår 

 

 
 
Bedømmelse – delkrav 3 

lvor: Vurderes efter påvirkning af landskabet og det åbne lands fugle. 

tallet af planter.  

arighed: Vurderes som lovovertrædelsens varighed. 

A
 
Omfang: Vurderes efter an
 
V
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Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-grænse i 
bestemmelsen 

 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig effekt 

i forhold til 
formål med 

kravet 

4 
Meget stor 

effekt i forhold 
til formål med 

kravet 

 
 

Karakter

 
Alvor 

  
Sået buske eller 
træer 
 

 
Plantet buske 

 
Plantet træer 
 

 

 
Omfang 

  
1-5 planter 

 
6-10 planter 

 
Flere end 10 
planter 
 

 

 
Varighed 

 under 1 
kalenderår 

1-2 kalenderår 3 eller flere 
kalenderår 
 

 

 
 
Bedømmelse – delkrav 4 – 9 
Alvor: Vurderes efter reversibilitet. 
 
Omfang: Vurderes som den procentdel og/eller det areal, som det ulovlige forhold udgør 
af det areal, som tilskudsmodtagerens (pr. CVR-registrering) har.  
 
Varighed: Vurderes som lovovertrædelsens varighed, som dog er uden betydning i 
kategori 1. 
 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig effekt 

i forhold til 
formål med 

kravet 

4 
Meget stor effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

 
 

Karakter

 
Alvor 

  
reversibel 
skade med 
mulighed for 
øjeblikkelig 
retablering  

 
reversibel skade 
med mulighed 
for retablering 
uden tab af 
naturkvalitet 

 
irreversibel skade 
hvor retablering er 
umulig eller kun 
mulig med tab af 
naturkvalitet 
 

 

 
Omfang 

  
1) < 25 % 
 
2) < 50 m² 

 
1) 25 % - 50 % 
 
2) 50-1000 m² 

 
1) mere end 50 % 
 
3) > 1000 m² 
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Varighed 

 under 1 
kalenderår 
 

1-2 kalenderår 3 eller flere 
kalenderår 
 

 

 
 

Krav 1.27: Beskyttelse af reder og redetræer 

 
Bekendtgørelse nr. 152 
af 20. februar 2004 om 
jagttid for visse pattedyr 
og fugle m.v., § 5. 

Fuglebeskyttelsesdirektiv
et 79/409/EØF, 
Artikel 5 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: Plantedirektoratet 
 

 
  
1.  Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar – 31. juli 
2.  Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar – 31. august. 
3.  Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer må ikke fældes. 
4.  Hule træer og træer med spættehuller, må ikke fældes i perioden 1. november – 31. 

august. 
5.  Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden 1. april – 31. august. 

 
Bedømmelsen er opdelt i 5 afsnit 
Bedømmelse – delkrav 1 
Alvor: Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand. 
 
Omfang: Vurderes som andelen af den pågældende kolonirugende fuglearts forekomst 
af redetræer på tilskudsmodtagerens landbrugsmæssigt udnyttede areal (jf. definition 
af landbrugsarealer i indledningen). 
 
Varighed: Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand. 

 
Karakter 

 
 
 

 
 
Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille 

effekt i 
forhold til 

formål 
med 

kravet 
 

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

4 
Meget stor effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

 
 

Karakter

 
Alvor 

 
 
 
 
 

  
Fældning af 
kolonirugende 
fugles redetræer i 
perioden 1. februar 
til 31. juli 
 

 
Fældning af 
kolonirugende 
fugles redetræer i 
perioden 1. februar 
til 31. juli 
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Omfang  
 
 
 

 0-10 % af 
kolonirugende 
fugles redetræer i 
perioden 1. februar 
til 31. juli 
 

>10 % af 
kolonirugende 
fugles redetræer i 
perioden 1. februar 
til 31. juli 

 
Varighed 

 
 
 
 
 
 
 

  
Fældning af 
kolonirugende 
fugles redetræer i 
perioden 1. februar 
til 31. juli 
 

 
Fældning af 
kolonirugende 
fugles redetræer i 
perioden 1. februar 
til 31. juli 

 

 
Bedømmelse – delkrav 2 
Alvor: Vurderes efter reversibilitet. 
 
Omfang: Vurderes ud fra hvorvidt de pågældende arters redetræer på 
tilskudsmodtagerens landbrugsmæssigt udnyttede areal, er blevet fældet i perioden 1. 
februar – 31. august. 
 
Varighed: Vurderes efter reversibilitet. 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-grænse i 
bestemmelsen 

 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i forhold 
til formål med 

kravet 

4 
Meget stor effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

 
 

Karakter

 
Alvor 

 
 
 
 
 

   
Fældning af 
rovfugles og uglers 
redetræer i perioden 
1. februar – 31. 
august. 
 

 

 
Omfang 

 
 
 
 
 
 
 

   
Fældning af ethvert 
redetræ for rovfugle 
og ugler i perioden 
1. februar – 31. 
august. 
 

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 
 
 

   
Fældning af 
rovfugles og uglers 
redetræer i perioden 
1. februar – 31. 
august. 
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Bedømmelse – delkrav 3 
Alvor: Vurderes efter reversibilitet. 
 
Omfang: Vurderes ud fra hvorvidt de pågældende arters redetræer på 
tilskudsmodtagerens landbrugsmæssigt udnyttede areal er blevet fældet. 
 
Varighed: Vurderes efter reversibilitet. 
 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-grænse i 
bestemmelsen 

 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig effekt 

i forhold til 
formål med 

kravet 

4 
Meget stor effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

 
 

Karakter

 
Alvor 

 
 
 
 

   
Fældning af ørnes, 
sort storks og rød 
glentes redetræer. 
 

 

 
Omfang 

 
 
 
 
 
 
 

   
Fældning af 
ethvert redetræ for 
ørne, sort stork og 
rød glente. 

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 

   
Fældning af ørnes, 
sort storks og rød 
glentes redetræer. 
 

 

 
Bedømmelse – delkrav 4 
Alvor: Vurderes efter reversibilitet. 
 
Omfang: Vurderes som andelen af hule træer og træer med spættehuller, der er fældet i 
perioden 1. november – 31. august, på tilskudsmodtagerens landbrugsmæssigt udnyttede 
areal (jf. defintion af landbrugsarealer i indledningen). 
 
Varighed: Vurderes efter reversibilitet. 
 

Karakter 
 
 
 
 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille 

effekt i 
forhold til 

formål 
med 

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

4 
Meget stor effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

 
 

Karakter
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Kriterium 

kravet 
 

 
Alvor 

 
 
 
 
 
 
 

  
Fældning af hule 
træer og træer med 
spættehuller i 
perioden 1. 
november – 31. 
august. 

 
Fældning af hule 
træer og træer med 
spættehuller i 
perioden 1. 
november – 31. 
august. 
 

 

 
Omfang 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
0-10 % af hule træer 
og træer med 
spættehuller, som er 
fældet i perioden 1. 
november – 31. 
august. 

 
>10 % af hule træer 
og træer med 
spættehuller, som  
er fældet i perioden 
1. november – 31. 
august. 
 

 

 
 
 
Varighed 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Fældning af hule 
træer og træer med 
spættehuller i 
perioden 1. 
november – 31. 
august.. 

 
 
 
 
Fældning af hule 
træer og træer med 
spættehuller i 
perioden 1. 
november – 31. 
august. 
 

 

 
Bedømmelse – delkrav 5 
Alvor: Vurderes efter reversibilitet. 
 
Omfang: Vurderes som andelen af digesvalereder på tilskudsmodtagerens 
landbrugsmæssigt udnyttede areal, som er blevet ødelagt i perioden 1. april – 31. august. 
 
Varighed: Vurderes efter reversibilitet. 
 

Karakter 
 
 
 

 
Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-grænse 
i bestemmelsen 

 

2 
Lille 

effekt i 
forhold til 

formål 
med kravet

 

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

4 
Meget stor effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

 
 

Karakter
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Alvor 

 
 
 
 
 

  
Ødelæggelse af 
digesvalereder i 
perioden 1. april – 
31. august.  
 

 
Ødelæggelse af 
digesvalereder i 
perioden 1. april – 
31. august.   
 

 

 
Omfang 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
0-10 % af 
digesvalereder er 
ødelagt i perioden 
1. april – 31. 
august.  
 

 
> 10 % af 
digesvalereder er 
ødelagt i perioden 
1. april – 31. 
august.  
 

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 
 
 

  
Ødelæggelse af 
digesvalereder i 
perioden 1. april – 
31. august.  
 

 
Ødelæggelse af 
digesvalereder i 
perioden 1. april – 
31. august.   

 

 
 

Krav 1.28: Anvendelse af fælder 

 
Bekendtgørelse nr. 869 
af 10. oktober 2003 om 
vildtskader § 16, stk. 1 
og 2.: 
 

Habitatdirektivet 
92/43/EØF, 
Artikel 15 og 
Fuglebeskyttelsesdirektiv
et 79/409/EØF, 
Artikel 8. 

Kontrol og udtagning til 
kontrol:  
Skov- og Naturstyrelsen 

 
1.  For fælder gælder følgende bestemmelser: 

1) Fælden skal indrettes således, at fangne dyr ikke skades eller dræbes. Fælden 
skal konstrueres således, at fangne dyr ikke kan komme i kontakt med hinanden. 
Fangne dyr skal kunne besigtiges i fælden, når denne er lukket. 
2) Fælden må anvendes hele døgnet og skal efterses hver morgen og aften. 
3) Når fælden efterses, skal fangne dyr straks udtages. Dyr som ikke må reguleres 
ved fangst i fælde eller som ikke må reguleres ved fælde på det pågældende sted 
eller tidspunkt, skal straks frigives. 
4) Dyr som ikke straks slippes fri skal aflives i fælden eller umiddelbart efter 
udtagelse af fælden.  
5) Fælden må ikke nedgraves. 
Fældens indgangsåbning må ikke være større end 60x60 cm. Fældens indvendige 
mål må intetsteds være over 250 cm. 

 
Bedømmelse 
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Alvor: Vurderes efter graden hvormed den pågældende fælde ikke opfylder krav 
om indretning og placering, samt overtrædelsens effekt på forskellige dyrearter, 
hvor alvor vurderes størst ved fældefangst af dyr som det ikke er tilladt at fange i 
fælde. 
 
Omfang: Vurderes efter antallet af ulovlige forhold på den tilskudsberettigedes 
landbrugsmæssigt udnyttede areal (jf. definition af landbrugsarealer i 
indledningen). 
 
Varighed: Vurderes efter antallet af dage / uger, hvor fælde(r) har været opstillet 
udenfor den periode, hvor fældeanvendelse er tilladt. 

 
Karakter 

 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til formål 
med kravet 

 

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

4 
Meget stor effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

 
 

Karakter

 
Alvor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fælden opfylder 
ikke krav om 
indretning og 
placering. 

 
Fælden er ikke 
blevet efterset som 
foreskrevet. 
Fælden er indrettet 
således at fælden 
har forvoldt død 
eller væsentlig 
skade for det 
fangne dyr. 

 
Dyrearter som det 
ikke er tilladt at 
fange med fælde, 
er konstateret 
fanget i fælde og 
er ikke straks sat 
fri. Der forefindes 
dyr i fælden som 
på grund af 
manglende tilsyn 
er fundet døde 
eller stærkt 
lemlæstede 
 

 

 
Omfang 

 
 
 
 
 
 
 

 
Første 
overtrædelse af 
fældebestemmelser
 
 

 
2 forskellige 
overtrædelser af 
fældebestemmelser.
 
 

 
Mere end 3 
forskellige 
overtrædelser af 
fældebestemmelser
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Varighed 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hvis fælde(r) har 
været opstillet og 
aktiveret i 2-7 
dage udenfor den 
periode, hvor 
fældeanvendelse 
er tilladt. 

 
Hvis fælder(r) har 
været opstillet og 
aktiveret i 8-14 
dage udenfor den 
periode, hvor fælde 
anvendelse er 
tilladt. 

 
Hvis fælder(r) har 
været opstillet og 
aktiveret i mere 
end 14 dage 
udenfor den 
periode, hvor 
fældeanvendelse 
er tilladt. 
 

 

 
Bemærkninger 
1) Kun personer med gyldigt jagttegn har ret til at fange dyr i fælde. 
 
2) Muldvarpe, mosegrise og mus kan uanset ovenstående bestemmelser fanges i fælde, når 
der bortses fra brandmus, hasselmus, birkemus og spidsmus som ikke må fanges i fælde 
eller på anden måde reguleres.. 
 
 

Krav 1.29: Om fredskovspligtige arealer beliggende i et Natura 2000 område 
 

Lov nr. 453 af 9. juni 
2004 om skove, § 8 nr. 
4, 1. pkt., § 11 og § 28.  

Habitatdirektivet 92/43/EØF, 
Artikel 6 og 
Fuglebeskyttelsesdirektivet 
79/409/EØF, 
Artikel 3 og 4 

Kontrol og udtagning til 
kontrol:  
Skov- og Naturstyrelsen 

 
For det enkelte fredskovspligtige areal gælder:  
Dyrehold er forbudt. 
1.  På fredskovspligtige arealer må der ikke opføres bygninger, etableres anlæg, 
gennemføres terrænændringer eller anbringes affald.  
2.  Søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske 
overdrev, der hører til fredskov, og som ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven40, 
fordi de er mindre end de deri fastsatte størrelsesgrænser, må ikke dyrkes, afvandes, 
tilplantes eller på anden måde ændres.  
 
Derudover skal det bemærkes at: 

 
1. kontrollen f.s.v. angår dette krav vedrører kun landbrugsmæssige aktiviteter og 

landbrugsarealer på fredsskovspligtige arealer,  
2. det er kun den del af de fredsskovspligtige arealer, der ligger indenfor Natura 2000 

områder som skal kontrolleres,  
3. kontrollen kun vedrører tiltag/overtrædelser der er sket i støtteperioden og 
4.  kontrollen omfatter alle ejendomsnumre under det pågældende CVR-nummer.  
5. Forbuddet mod dyrehold gælder ikke på de arealer, der lovligt kan holdes uden 

træbevoksning. 
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40  Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m 2, eller af vandløb 
eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra amtsrådet er udpeget som beskyttede. Dette 
gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb. Der må heller ikke foretages ændring i 
tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i 
forbindelse med de søer, der er nævnt ovenfor, er større end 2.500 m 2 i sammenhængende areal.  
 
Miljøministeren kan fastsætte regler om gødskning på arealer, som er beskyttet, herunder regler om mængden 
af gødning, der må tilføres disse arealer, og forbud mod gødskning.  
 
Forbuddet gælder også vandløb, som ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3, fordi de ikke er udpeget 
som beskyttede af miljøministeren efter indstilling fra amtsrådet. Forbuddet gælder dog ikke for sædvanlige 
vedligeholdelsesarbejder i vandløb.   
 
Der må desuden ikke foretages ændringer i tilstanden af : 
1)   heder,  
2)   moser og lignende,  
3)   strandenge og strandsumpe samt  
4)   ferske enge og biologiske overdrev, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de 
søer, der er nævnt ovenfor, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.  

 
 
Bedømmelsen er opdelt i 3 afsnit 
 
Bedømmelse – delkrav 1 
Alvor: Muligheden for skadevirkning på skovbevoksede, fredskovspligtige arealer inden 
for det pågældende Natura 2000 område.  
 
Omfang: Den procentdel, som det ulovlige forhold udgør af tilskudsmodtagerens (pr. 
CVR-registrering) skovbevoksede fredskovspligtige areal inden for det pågældende 
Natura 2000 område. 
 
Varighed: Lovovertrædelsens varighed. 
 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i forhold 
til formål med 

kravet 

4 
Meget stor 

effekt i forhold 
til formål med 

kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
Skovgræsning 
på 10 % af 
arealet 

 
lille 
græsningstryk 
midlertidig 
skade 
kun i 
sommertiden 

 
stort 
græsningstryk 
til skade for ny 
opvækst 
efterår eller 
vinter 

 
meget stort 
græsningstryk 
- ødelæggelse 
af naturtype, 
levested eller 
art 
varig skade 
i foråret 
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Omfang Skovgræsning, 
der er anmeldt 
og accepteret 
 

0 % - 5 % 5 % - 10 % mere end 10 % 
 

 
Varighed 

 
Skovgræsning, 
der er anmeldt 
og accepteret 
 

 
1– 3 sæsoner 

 
4 – 5 sæsoner 

 
mere end 5 
sæsoner 
 

 

 
Bemærkning 
Skovgræsning er en mere ekstensiv drift med dyr end egentligt dyrehold. Skovgræsning 
understøtter den biologiske mangfoldighed og hensynet til landskab og kulturhistorie og 
kan også understøtte hensynet til skovens dyrkning og pleje af kulturer. 
 
I relation til arealbenævnelsen ovenfor i beskrivelsen af ”omfang” og ”alvor” skal 
anføres, dyrehold er en landbrugsaktivitet, der er forbudt. Forbudet relaterer sig til den 
skovbevoksede del af det fredskovpligtige areal og altså ikke til et landbrugsareal. 
 
Bedømmelse – delkrav 2 
Alvor: Vurderes efter om der er opført byggeri uden tilladelse. Karakteren for alvor 
bestemmes af omfanget. 
 
Omfang: Størrelsen af det areal, som er inddraget til byggeriet. 
 
Varighed: Når et byggeri er opført, er skaden sket. I alle kategorier er derfor 
tilstedeværelsen nok. Karakteren for varighed bestemmes af omfanget. 
 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i forhold 
til formål med 

kravet 

4 
Meget stor effekt 

i forhold til 
formål med 

kravet 

 
 

Karakt
er 

Alvor  
 
 
 

Opførelse af 
byggeri 

Opførelse af 
byggeri 

Opførelse af 
byggeri 

 

Omfang  
 
 
 

 
0 – 40 m2

 
40 – 80 m2

 

 
mere end 80 m2

 

 

Varighed  
 
 
 

Tilstedeværelse tilstedeværelse Tilstedeværelse  
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Bemærkning  
Visse former for byggeri er tilladt. Det kræver dog en myndighedsbehandling inden 
byggeriet opføres, fordi placering skal godkendes. I denne myndighedsbehandling vil der 
potentielt være mulighed for at forhindre byggeriets placering i et Natura 2000 område, 
hvis placeringen vil skade beskyttelsesinteresserne det pågældende sted. 
 
Herudover kan byggeri være ulovlig på to måder i relation til krydsoverensstemmelse. Det 
kan enten være landbrugsbyggeri (landbrugsaktivitet) der opføres på fredskovpligtigt 
areal. Her er det altså ikke nødvendigt at skelne mellem landbrugsareal og 
fredskovpligtigt areal, eller at det kan være ulovligt (en hvilken som helst slags ulovligt 
byggeri, herunder tilladt byggeri, hvor placeringen ikke er godkendt) fordi det udføres på 
en del af det fredskovpligtige areal, der drives landbrugsmæssigt. 
 

Bedømmelse – delkrav 3 
Alvor: Vurderes efter reversibilitet og omfang indenfor det pågældende Natura 2000-
område. 
 
Omfang: Det areal, som det ulovlige forhold udgør af tilskudsmodtagerens (pr. CVR-
registrering) fredskovspligtige areal indenfor det pågældende Natura 2000 område.  
 
Varighed: Lovovertrædelsens varighed. 
 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

  
reversibel 
skade 

 
reversibel 
skade 

 
irreversibel 
skade 
 

 

 
Omfang 

  
0 % - 5 % 

 
5 % - 10 % 

 
mere end  
10 % 
 

 

 
Varighed 

  
Under 1 sæson

 
1 sæson og 
mere 
 

 
Irreversibel 

 

 
Bemærkning 
I relation til arealbenævnelsen beskrevet ovenfor under “omfang” og ”alvor” skal anføres 
at ændring af småbiotyper som landbrugsareal eller den ændring man foretager på arealet 
er en landbrugsaktivitet. 
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2. Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed. 

Krav 2.1: Øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker 
 

Bekendtgørelse nr. 733 
af 2. juli 2004 om 
mærkning, registrering 
og flytning af kvæg, 
svin, får og geder, § 1, 
stk. 8, § 2, stk. 1 og § 8, 
stk. 1 og 2. 
 

Rådsforordning 911/2004 
art. 1, 3og 4 og  
Rådsforordning 
1760/2000 art. 4 samt  
Rådsforordning 509/1999 

Kontrol: Plantedirektoratet
 
Udtagning til kontrol: 
Fødevarestyrelsen 

  
  
1.  Kreaturer skal være øremærket med øremærker der er præget med DK, et 

mønsterbeskyttet logo og kreaturets CKR-nummer 
2.  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 mm42 .  

3.  Isatte godkendte øremærker må ikke fjernes eller ændres uden Fødevarestyrelsens 
tilladelse. Tabes eller ødelægges et godkendt øremærke, skal der snarest isættes et 
nyt godkendt mærke med samme nummer. 

 
42 Kvæg født før 1. januar 1998 behøver dog kun være mærket med ét godkendt øremærke og kvæg under 7 

dage, der dør eller aflives og derefter føres direkte til en destruktionsvirksomhed, skal ikke mærkes. 
Mærkning 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 
omstændigheder inden de føres fra oprindelsesbesætningen. 

  
Bedømmelse  
Hvis en producent nægter kontrol, kan der ikke gives karakterer i forbindelse med 
krydsoverensstemmelse. Dette skal indberettes til Direktoratet for FødevareErhverv 
hvorved producentens støtte helt kan bortfalde. 

 
Overtrædelserne deles som udgangspunkt op i tre niveauer: 
 
• Mindre alvorlige overtrædelser: Kreaturet mangler et eller to erstatningsøremærker 
 
• Alvorlige overtrædelser: Kreaturet har ikke tidligere været øremærket. 
 
• Meget alvorlige overtrædelser: Uidentificerbare kreaturer eller mere end 20 % af 

kreaturerne på bedriften ikke opfylder identifikations- og registreringskravene fuldt ud.    
 

Alvor: Vurderes ud fra typen af overtrædelse og antallet af overtrædelser.  
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Omfang: Omfanget af overtrædelserne skal ses i sammenhæng med antallet af 
overtrædelser, hvor stor en smittemæssig risiko en besætning på en vis størrelse udgør i 
forhold til den samlede kvægpopulation i Danmark og om der har været risiko for, at 
kreaturer hvor identiteten ikke var fuldstændig sikker har været omsat til andre 
besætninger. 

  
Varighed: Varighed vurderes ud fra perioden hvor overtrædelsen har fundet sted. 

 
 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i forhold 
til formål med kravet 

 

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

4 
Meget stor effekt i 

forhold til formål med 
kravet 

 
 

Karakter

 
Alvor 

 • Mere end ca. 5 
dyr med tabte 
øremærker* 

• Og samtidig mere 
end 3,5 % mindre 
alvorlige 
overtrædelser43* 

• Maks. 2 
uidentificer-
bare dyr 

• Maks. 5 % 
uidentificerbar
e dyr 

• Identificerbare 
dyr, der ikke 
har været 
øremærket 

• Mere end 2 
uidentificerbare 
dyr 

• Mere end 5 % 
uidentificerbare 
dyr 

• Mere end 20 % 
fejl i besætningen 

 

                                                 
43Karakteren for hele kontrolrapporten i forbindelse med krydsoverensstemmelse sættes til OK, hvis antallet af 
mindre alvorlige overtrædelser udgør 5 % eller mindre og der samtidig er mindre end ca. 10 mindre alvorlige 
overtrædelser for krav 2.1 og krav 2.2 set under et. 
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Omfang 

 Ingen omsætning af 
dyr fra besætningen i 
overtrædelsesperioden

 Bruges kun hvis 
der har været 
omsætning fra 
besætningen, og 
det vurderes, at 
der er ubetydelig 
risiko for at dyr 
med ukorrekt 
øremærkning har 
været omsat (kan 
f.eks. være 
enkelte dyr 
omsat), og/eller 
den 
smittemæssige 
risiko vurderes, at 
være ubetydelig, 
jf. forklaring 
under omfang 

Omsætning af dyr fra 
besætningen i 
overtrædelsesperioden

 

 
Varighed 

 • Overtrædelsen har 
fundet sted i op til 
ca. 7 dage 

• Varighed af 
overtrædelsen kan 
ikke fastslås 

Overtrædelsen er 
ældre end ca. 7 
dage  

• Producenten vil 
ikke øremærke 
dyrene 

 

 

 
Bemærkninger 
Det kan i nogle situationer være en formildende omstændighed, hvis forholdet bringes til 
ophør under kontrolbesøget. F.eks. bestilling/isætning af erstatningsøremærker i 
forbindelse med kontrolbesøg. 
 
 

Krav 2.2: Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister 
  

Bekendtgørelse nr. 733 
af 2. juli 2004 om 
mærkning, registrering 
og flytning af kvæg, 
svin, får og geder, § 12 
og § 20, stk. 1, 2, 6 og 7 
dog undtaget 
indberetning om tilstand 
i § 12, stk. 2, nr. 3 
 

Rådsforordning 911/2004 
art. 8 og  
Rådsforordning 
1760/2000 art. 7  
 

Kontrol: Plantedirektoratet 
 
Udtagning til kontrol: 
Fødevarestyrelsen 

 
1.  Ejeren af eller den besætningsansvarlige for en kvægbesætning eller anden samling 

af dyr med kvæg skal til CHR indberette tilstedeværende kvæg samt fødsler, 
dødsfald, slagtninger og flytninger af dette. Indberetningerne skal foretages efter 
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Fødevarestyrelsens anvisning og skal finde sted senest 7 dage efter, at fødsel, 
dødsfald, slagtning eller flytning har fundet sted. 

2.  Efter en fødsel skal følgende oplysninger indberettes til CHR:  
1) CHR-nr. og besætningsnummer for den besætning, hvor dyret er født,  
2) CKR-nummer når kalven er levende,  
3) fødselsdato, køn og tilstand (levende eller dødfødt) og  
4) moders CKR-nummer. 

3.  Følgende oplysninger skal indberettes efter, at dødsfald eller slagtning har fundet 
sted:  
1) CHR- og besætningsnummer for den besætning, hvor dødsfald eller slagtning 
har fundet sted.  
2) CKR-nummer og dato for dødsfald eller slagtning. 

4.  Følgende oplysninger skal indberettes efter, at flytning har fundet sted:  
1) CKR- nummer og  
2) Dato for flytning,  
3) Afhænder af et dyr skal indberette eget CHR- og besætningsnummer samt CHR-
nummer for den besætning eller anden samling dyr med kvæg, hvortil dyret er 
flyttet. Hvis dyret er eksporteret eller samhandlet til udlandet, indberettes 
modtagerlandet i stedet for CHR-nummeret for afsenderbesætningen.  
4) Modtager af et dyr skal indberette eget CHR- og besætningsnummer samt CHR- 
nummer for den besætning eller anden samling af dyr med kvæg, hvorfra dyret er 
flyttet. Hvis dyret er importeret eller samhandlet til Danmark, indberettes 
afsenderlandet i stedet for CHR-nummeret for afsenderbesætningen. 

5.  Følgende oplysninger skal indberettes efter, at import eller samhandel til Danmark 
har fundet sted:  
1) CHR- og besætningsnummer for den besætning eller anden samling af dyr med 
kvæg, hvortil import eller samhandel har fundet sted.  
2) CKR-nummer, identifikationskode, fødselsdato, køn, race og moders 
identifikationskode. 

6.  Ejeren af eller den besætningsansvarlige for en kvægbesætning eller anden samling 
af dyr skal føre optegnelser, der indeholder ajourførte oplysninger. 

7.  I en kvægbesætning og i en anden samling af dyr med kvæg, skal følgende 
oplysninger registreres for hvert enkelt kreatur:  
1) CKR-nummer,  
2) Fødselsdato, køn, race,  
3) Moders CKR-nummer eller for importerede eller samhandlede dyr moders 
identifikationskode,  
4) Dato for dødsfald eller slagtning,  
5) Dato og CHR-nummer for den besætning eller anden samling af dyr med kvæg, 
hvorfra dyret er flyttet. Hvis dyret er importeret eller samhandlet til Danmark, 
registreres afsenderlandet i stedet for CHR-nummeret.  
6) Dato og CHR-nummer for den besætning eller anden samling af dyr med kvæg, 
hvortil dyret er flyttet. Hvis dyret er eksporteret eller samhandlet til udlandet 
registreres modtagerlandet i stedet for CHR-nummeret.  
7) For dyr, der midlertidigt afgræsser arealer, hvor dyrene ikke blandes med 
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klovdyr fra besætninger fra andre CHR-numre, noteres herudover CKR-nummer, 
dato for flytninger til og fra arealet og CHR-nummer eller adresse for arealet 

8.  Optegnelserne kan bestå af CHR-besætningslisten og løbende optegnelser i et af 
Fødevarestyrelsen godkendt staldregistreringsskema. 

9.  Optegnelserne skal opbevares i mindst 5 år efter seneste hændelse og skal på 
anmodning forevises Fødevarestyrelsen eller Plantedirektoratet.  

 
Bedømmelse 
Overtrædelserne deles som udgangspunkt op i tre niveauer: 
 
• Mindre alvorlige overtrædelser: Kreaturet er indberettet med forkert køn, kreaturet       
er indberettet med forkert race eller kreaturet mangler oplysning om moders  
CKR-nr. 
 
• Alvorlige overtrædelser: Der er manglende indberetning af fødsler eller flytninger. 
 
• Meget alvorlige overtrædelser: Uidentificerbare kreaturer eller mere end 20 % af 
kreaturerne på bedriften opfylder ikke identifikations- og registreringskravene fuldt ud.    
 
Alvor: Alvor vurderes ud fra typen af overtrædelse og antallet af overtrædelser.  
 
Omfang: Omfanget af overtrædelserne skal ses i sammenhæng med, hvor stor en 
smittemæssig risiko en besætning på en vis størrelse udgør i forhold til den samlede 
kvægpopulation i Danmark, og om der har været risiko for, at kreaturer, hvor identiteten 
ikke var fuldstændig sikker, har været omsat til andre besætninger. 
 
Varighed: Varighed vurderes ud fra perioden, hvor overtrædelsen har fundet sted. 
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Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i forhold 
til formål med kravet 

 

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

4 
Meget stor effekt i 

forhold til formål med 
kravet 

 
 

Karakter

 
Alvor 

 
 
 
 
 
 

• Mere end 5 % 
mindre alvorlige 
overtrædelser og 
samtidig mere end 
ca. 5 mindre 
alvorlige 
overtrædelser* 

• Under 5 % 
alvorlige 
overtrædelser og 
samtidig under ca. 
10 mindre 
alvorlige 
overtrædelser* 

 

• Alvorlige 
overtrædelser 

• Maks. 2 
uidentificerbare 
dyr samtidig med 
at antallet udgør 
5 % eller under. 

• Mere end 2 
uidentificerbare dyr 

• Antallet af 
uidentificerbare dyr 
udgør mere end 5 %

• Mere end 20 % fejl 
i besætningen 

• Producenten nægter 
at føre 
besætningsregister 
og/eller indberette 
til CHR 

 

 
Omfang 

 
 
 
 
 
 

Ingen omsætning af 
dyr fra besætningen i 
overtrædelsesperioden

Ukorrekt registrering 
og det vurderes, at 
der er ubetydelig 
risiko for at dyr 
med ukorrekt 
registrering har 
været omsat (kan 
f.eks. være enkelte 
dyr omsat), og/eller 
den smittemæssige 
risiko vurderes, at 
være ubetydelig, jf. 
forklaring under 
omfang 
 

Omsætning af dyr fra 
besætningen i 
overtrædelsesperioden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
*Karakteren for hele kontrolrapporten i forbindelse med krydsoverensstemmelse sættes til OK, hvis antallet af 
mindre alvorlige overtrædelser udgør 5 % eller mindre og der samtidig er mindre end ca. 10 mindre alvorlige 
overtrædelser for krav 2.1 og krav 2.2 set under et. 
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Varighed • Indberetning til 
CHR op til én dag 
for sent 

• Oplysninger i 
besætningsregister 
noteret op til ca. 7 
dage efter 
hændelsen 

• Varighed af 
overtrædelsen kan 
ikke fastslås 

• Indberetning til 
CHR mere end én 
dag for sent 

• Oplysninger i 
besætningsregiste
ret noteret mere 
end ca. 7 dage 
efter hændelsen 

• Producenten vil 
ikke føre 
besætningsregister 

• Producenten vil 
ikke indberette til 
CHR 

• Producenten kan 
ikke give en præcis 
fødselsdato eller 
oplyse moders 
CKR-nr. på et dyr  

 
Bemærkninger 
Hvis en producent nægter kontrol, kan der ikke gives karakterer i forbindelse med 
krydsoverensstemmelse. Dette skal indberettes til Direktoratet for FødevareErhverv, 
hvorved producentens støtte helt kan bortfalde. 
 

Krav 2.3: Registrering af husdyrbrug med kvæg, svin får og geder i CHR 

 
Bekendtgørelse nr. 308 af 3. 
maj 2000 om registrering af 
husdyrbrug i CHR, § 3, stk. 1 
og 2 og § 4 stk. 1 nr.1-3 og 5.  
 

Dyreregistreringsdirektiv 
92/102/EØF artikel 3 
 

Kontrol og udtagning 
til kontrol: 
Fødevarestyrelsen 

 
    

1. Ethvert husdyrbrug med kvæg, svin, får og geder skal ved etablering indberettes til 
registrering i CHR. Husdyrbrug: Besætning eller anden samling af dyr. Blot ét dyr 
er en besætning. Følgende oplysninger om husdyrbrug skal indberettes med 
henblik på registrering i CHR 
1. navn og telefonnummer på bruger 
2. navn, adresse og telefonnummer på ejeren af husdyrbruget 
3. adressen for den geografiske beliggenhed af husdyrbruget 
4. dyreart 

 
Bedømmelse 
Alvor: Alvor vurderes ud fra typen af overtrædelse og antallet af dyr involveret i 
overtrædelsen.  
 
Omfang: Omfanget af overtrædelserne skal ses i sammenhæng med, hvor stor en 
smittemæssig risiko en besætning på en vis størrelse udgør i forhold til den samlede 
dyrepopulation i Danmark, og om der har været risiko for, at dyr har været omsat fra en 
besætning som ikke er registreret i CHR. 
 
Varighed: Varighed vurderes ud fra perioden hvor overtrædelsen har fundet sted. 
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Karakter 

 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i forhold 
til formål med kravet 

 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor effekt i 

forhold til formål med 
kravet 

 
 

Karakter

 
Alvor 

 
 
 
 
 
 

  Gives som 
udgangspunkt, når et 
husdyrbrug ikke er 
indberettet til CHR.  
  

 

 
Omfang 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ingen omsætning af 
dyr fra besætningen i 
overtrædelsesperioden
 

  
Omsætninger af dyr 
fra besætningen i 
overtrædelsesperioden

 

 
Varighed 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Overtrædelsen har 

fundet sted i op til 
ca. 14 dage 

• Varighed af 
overtrædelsen kan 
ikke fastslås 

 
Overtrædelsen 
er ældre end 
ca. 14 dage 

 
• Overtrædelsen har 

fundet sted i en 
meget lang periode 

• producenten  
oplyser, at han ikke 
vil indberette 
husdyrbruget til 
CHR. 

 

 

 
Bemærkninger 
Hvis en producent nægter kontrol, kan der ikke gives karakterer i forbindelse med 
krydsoverensstemmelse. Dette skal indberettes til Direktoratet for FødevareErhverv, 
hvorved producentens støtte helt kan bortfalde. 
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Krav 2.4: Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker 
 

Bekendtgørelse nr. 733 
af 2. juli 2004 om mærk-
ning, registrering og 
flytning af kvæg, svin, 
får og geder, § 1, stk. 8, 
§ 445 og § 8, stk. 1 og 2 

Rådets direktiv 
92/102/EØF af 27. no-
vember 1992 om identifi-
kation og registrering af 
dyr, art. 4 som ændret 
ved Rådets forordning 
(EF) nr. 21/2004 af 17. 
december 2003 om ind-
førelse af en ordning for 
identifikation og registre-
ring af får og geder, art. 4

Kontrol: Plantedirektoratet 
 
Udtagning til kontrol: 
Fødevarestyrelsen 

  
1. Får og geder skal være øremærket med øremærker der er præget med DK,  
     et mønsterbeskyttet logo og dyrets CKR-nummer. 

 
2. Ejeren af eller den besætningsansvarlige for en fåre- eller gedebesætning skal  
sørge for, at får eller geder senest 6 mdr45. efter fødslen, og inden de 
føresfraoprindelsesbesætningen, er forsynet med to godkendte øremærker til får og 
geder, ét i hvert øre. 
 
Får og geder født før 1. januar 2003 behøver dog kun være mærket med ét godkendt 
øremærke, medmindre de samhandles til udlandet. 
Lam og kid under 7 dage, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til en 
destruktionsvirksomhed, skal ikke mærkes. 

 
3. Isatte godkendte øremærker må ikke fjernes eller ændres uden  
Fødevarestyrelsens tilladelse. Tabes eller ødelægges det, skal der snarest isættes et    
nyt godkendt mærke med samme nummer. 
45 De nationale regler foreskriver at får og geder skal mærkes inden de flytte fra oprindelsesbesætningen og 

senest 60 dage efter fødsel. EU-reglerne forskriver 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 bødes i henhold til 

nationale regler, men har ikke overtrådt reglerne om krydsoverensstemmelse. 
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Bedømmelse 
 

Karakter 
 
 
 

 
Kriterium 

1 
Indenfor 
tole-
rance-
grænse i 
bestem-
melsen 

 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig effekt 

i forhold til 
formål med 

kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter

 
Alvor 

 • Mere end ca. 5 
dyr med tabte 
øremærker 

• Mere end ca. 5 
% dyr med tabte 
øremærker 

 

• Maks. 2 
uidentificerbar
e dyr 

• Maks. 5 % 
uidentificerbar
e dyr 

• Identificerbare 
dyr, der ikke 
har været 
øremærket 

• Mere end 2 
uidentificerbar
e dyr 

• Mere end 5 % 
uidentificerbar
e dyr 

 

 

 
Omfang 

 Ingen omsætning 
af dyr fra 
besætningen i 
overtrædelsespe
rioden 

Bruges kun hvis 
der har været 
omsætning fra 
besætningen, 
og det 
vurderes, at 
der er 
ubetydelig 
risiko for at 
dyr med 
ukorrekt 
øremærkning 
har været 
omsat (kan 
f.eks. være 
enkelte dyr 
omsat), 
og/eller den 
smittemæssige 
risiko 
vurderes, at 
være 
ubetydelig, jf. 
forklaring 
under omfang.

Omsætning 
af dyr fra
besætningen i 
overtrædelsespe-

rioden 
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Varighed • Overtrædelsen har 
fundet sted i op til 
ca. 7 dage 

• Varighed af 
overtrædelsen kan 
ikke fastslås 

Overtrædelsen er 
ældre end ca. 7 
dage.  

• Producenten vil 
ikke øremærke 
dyrene 

 
 
 

Krav 2.5: Indberetning af får og geder og deres flytninger samt førelse af 
besætningsregister46

 
Bekendtgørelse nr. 733 
af 2. juli 2004 om mærk-
ning, registrering og 
flytning af kvæg, svin, 
får og geder, § 18 og § 
20, stk. 1 og 4-7 

Rådets direktiv 
92/102/EØF af 27. no-
vember 1992 om identifi-
kation og registrering af 
dyr, artikel 7 og 8 som 
ændret ved Rådets forord-
ning (EF) 21/2004 af 17. 
december 2003 om ind-
førelse af en ordning for 
identifikation og registre-
ring af får og geder, 
artikel 7 og 8 

Kontrol: Plantedirektoratet 
 
Udtagning til kontrol: 
Fødevarestyrelsen 

  
1. Ejeren af eller den besætningsansvarlige for en fåre- eller gedebesætning eller 
anden samling af får eller geder skal føre optegnelser, der indeholder ajourførte 
oplysninger. Optegnelser kan føres i forbindelse med deltagelse i dataregistrering, 
produktionsstyring eller lignende. Optegnelserne skal opbevares i mindst 5 år efter 
seneste hændelse, og skal på anmodning forevises Fødevarestyrelsen eller 
Plantedirektoratet.  
2. I en fåre- eller gedebesætning, jf. stk. 2, og i en anden samling af dyr med får eller 
geder skal følgende oplysninger registreres: 

1) CKR-nummer for hvert dyr. 
2) Dato for dødsfald eller slagtning af dyret. 
3) Dato og besætningsnummer for den besætning eller anden samling af dyr med får 
eller geder, hvorfra dyret er flyttet. Hvis dyret er importeret eller samhandlet til 
Danmark registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret. 
4) Dato og besætningsnummer for den besætning eller anden samling af dyr med får 
eller geder, hvortil dyret er flyttet. Hvis dyret er eksporteret eller samhandlet til udlandet 
registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret. 
5) Det samlede antal får eller geder.  

3. Desuden skal følgende oplysninger registreres i en fåre- eller gedebesætning for hvert 
enkelt dyr: 

1) Måned og år for fødsel. 
2) Køn og race. 
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3) Identifikationskoden, såfremt der er tale om et får eller en ged, der er importeret 
eller samhandlet til Danmark. 
4) For dyr, der midlertidig afgræsser arealer, hvor dyrene ikke blandes med klovdyr 
fra besætninger fra andre CHR-numre, noteres herudover antallet af dyr, datoer for 
flytninger til og fra arealet og besætningsnummer eller adresse for arealet, jf. § 19,  
stk. 2.  

4. Ejeren af eller den besætningsansvarlige for en fåre- eller gedebesætning eller anden 
samling af dyr med får eller geder skal til registrering i CHR indberette flytninger af disse. 
Indberetningerne skal foretages efter Fødevarestyrelsens anvisning. 
Følgende oplysninger skal indberettes senest 7 dage efter, at flytning har fundet sted: 

1) Antallet af flyttede får eller geder. 
2) Dato for flytningen. 
3) Afhænderen af dyr skal indberette eget besætningsnummer samt 
besætningsnummer for den besætning eller anden samling af dyr med får eller geder, 
hvortil dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er eksporteret eller 
samhandlet til udlandet, indberettes modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret for 
modtagerbesætningen. 
4) Modtageren af dyr skal indberette eget besætningsnummer samt besætningsnummer 
for den besætning eller anden samling af dyr med får eller geder, hvorfra dyret eller 
dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er importeret eller samhandlet til Danmark, 
indberettes afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen. 
 

46Bemærk at fra 2006 skal afhænderen af dyr indberette transportvirksomhedens navn og autorisationsnummer, samt 
det anvendte transportmiddels indregistreringsnummer og landekode.  
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Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til formål 
med kravet 

 

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

4 
Meget stor 

effekt i forhold 
til formål med 

kravet 

 
 

Karak-
ter 

 
Alvor 

 
 
 
 
 
 

• Mere end 5 %  
mindre 
alvorlige 
overtrædelser 
og samtidig 
mere end ca. 
10 mindre 
alvorlige 
overtrædelser4

7 
• Under 5 % 

alvorlige 
overtrædelser 
og samtidig 
under ca. 10 
mindre 
alvorlige 
overtrædelser 

 

• Alvorlige 
overtrædelser 
• Maks. 2 

uidentificerbare 
dyr samtidig 
med at antallet 
udgør 5 % eller 
under. 

• Mere end 2 
uidenti-
ficerbare dyr 

• Antallet af 
uidenti-
ficerbare dyr 
udgør mere 
end 5 % 

• Producenten 
nægter at 
føre besæt-
nings-
register 
og/eller ind-
berette til 
CHR 

 

 
Omfang 

 
 
 
 
 
 

Ingen omsætning 
af dyr fra 
besætningen i 
overtrædelsespe-
rioden 

 Bruges kun hvis 
der har været 
omsætning fra 
besætningen, og 
det vurderes, at 
der er ubetydelig 
risiko for at dyr 
med ukorrekt 
registrering har 
været omsat (kan 
f.eks. være enkelte 
dyr omsat), 
og/eller den 
smittemæssige 
risiko vurderes, at 
være ubetydelig, 
jf. forklaring under 
omfang. 
 

Omsætning af 
dyr fra 
besætningen i 
overtrædelses-
perioden 
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Varighed 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Indberetning til 

CHR op til én 
dag for sent 

• Oplysninger i 
besætningsre-
gister noteret 
op til ca. 7 dage 
efter hændelsen 

• Varighed af 
overtrædelsen 
kan ikke 
fastslås 

 
  
• Indberetning til 

CHR mere end 
én dag for sent 

• Oplysninger i 
besætningsre-
gisteret noteret 
mere end ca. 7 
dage efter 
hændelsen 

 
 
• Producenten 

vil ikke føre 
besætning-
sregister 

• Producenten 
vil ikke 
indberette til 
CHR 

• Producenten 
kan ikke give 
en præcis 
fødselsdato  

 

 
47 Gælder samtlige overtrædelser af både krav 2.1 og 2.2. 
 

Krav 2.6: Anmeldelse af mistanke om BSE hos et kreatur 
 

Bekendtgørelse nr. 1528 
af 20. december 2004 
om overvågning og 
bekæmpelse af BSE hos 
kvæg, § 3 

Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) 
nr. 999/2001 af 22. maj 
2001 om fastsættelse af 
regler for forebyggelse 
af, kontrol med og udryd-
delse af visse transmis-
sible spongiforme ence-
phalopatier, artikel 11 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: Fødevarestyrelsen 

1.  Den besætningsansvarlige skal tilkalde en dyrlæge, hvis der optræder nedennævnte 
sygdomsbillede hos et kreatur48.  

 
48 Et levende, selvdødt eller aflivet kreatur kan mistænkes for at lide af BSE, når det fremviser eller 
har fremvist et fremadskridende sygdomsbillede med neurologiske og adfærdsmæssige symptomer 
eller en gradvis forringelse af den generelle tilstand som følge af forstyrrelser i centralnervesystemet, 
og hvor det ikke har været muligt at stille en anden sikker diagnose på grundlag af kliniske eller andre 
undersøgelser, reaktion på behandling eller laboratorieanalyser.  
 

Bedømmelse 
Kravet kontrolleres i forbindelse med påvisning af BSE hos et kreatur. 
 
Overtrædelserne deles som udgangspunkt op i tre niveauer: 
 

 Mindre alvorlige overtrædelser: Kreaturet har vist karakteristiske symptomer i mindst 
14 dage før den besætningsansvarlige har tilkaldt en dyrlæge. 
 

 Alvorlige overtrædelser: Kreaturet er selvdødt eller aflivet og påvises positivt ved 
prøve udtaget på forarbejdningsanlægget. Ved efterfølgende kontrol i besætningen 
viser det sig at kreaturet har vist karakteristiske symptomer på BSE uden at den 
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besætningsansvarlige har tilkaldt dyrlæge. 
 

 Meget alvorlige overtrædelser: Kreaturet findes positivt ved prøve udtaget på 
slagteriet enten ved normal slagtning, nødslagtning eller ved dyrlægekontrol før 
slagtning. Ved efterfølgende kontrol i besætningen viser det sig at den 
besætningsansvarlige har sendt dyret til slagtning selv om kreaturet har vist 
karakteristiske symptomer på BSE og uden at den besætningsansvarlige har tilkaldt en 
dyrlæge. 

 
Alvor: Vurderes ud fra typen af overtrædelse. I hvor høj grad har kreaturet vist symptomer på 
BSE sammenholdt med om den besætningsansvarlige har tilkaldt dyrlæge sent i forløbet, har 
ladet dyret gå til forarbejdningsvirksomhed uden at tilkalde dyrlæge eller har forsøgt at få 
dyret slagtet og dermed udsat forbrugerne for en risiko. 
Omfang: Omfanget af overtrædelserne skal ses i sammenhæng med om der ved 
kontrolbesøget findes andre kreaturer, som har symptomer på BSE, uanset om disse siden 
viser sig at være negative for BSE. 
Varighed: Varighed vurderes ud fra perioden hvor overtrædelsen har fundet sted. 
 
Karakter 

 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerancegrænse 
i bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

3 
Væsentlig 
effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

4 
Meget stor effekt i 
forhold til formål 
med kravet Karakter 

Alvor  Mindre 
alvorlige 
overtrædelser 
som defineret 
ovenfor 

Alvorlige 
overtrædelser 
som defineret 
ovenfor 

Meget alvorlige 
overtrædelser som 
defineret ovenfor 

 

Omfang  Kun det 
positive dyr 
har vist 
symptomer 
på BSE og 
dyrlæge er i 
sidste ende 
tilkaldt til 
dette dyr 

 Den 
besætningsansvarlige 
har ved 
kontrolbesøget andre 
dyr, som viser tegn 
på BSE og har heller 
ikke tilkaldt en 
dyrlæge til disse 
(gælder uanset om 
dyrene endeligt viser 
sig at være positive 
for BSE eller ej) 
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Varighed  Dyrlæge 
tilkaldt mere 
end 14 dage 
og mindre 
end en måned 
efter de 
tidligste 
symptomer 

Dyrlæge 
tilkaldt mere 
end en måned 
efter de 
tidligste 
symptomer 

Dyrlæge ikke tilkaldt 
selv om dyret har 
vist symptomer i 
mere end en måned 

 

 
 

Krav 2.7: Anmeldelse af mistanke om TSE hos et får eller en ged 
 

Bekendtgørelse nr. 1093 
af 12. december 2003 
om overvågning og 
bekæmpelse af TSE hos 
får og geder, § 3 

Rådets forordning (EF) 
nr. 999/2001 af 22. maj 
2001 om fastsættelse af 
regler for forebyggelse 
af, kontrol med og udryd-
delse af visse transmis-
sible spongiforme ence-
phalopatier, artikel 11 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: Fødevarestyrelsen 

 
1. Den ansvarlige for en fåre- eller gedebesætning skal tilkalde en dyrlæge ved 
mistanke om, at TSE forekommer i besætningen49. 

 
49 Et får eller en ged skal anses for at være mistænkt for at have TSE (scrapie eller BSE), når der hos 
det levende, aflivede eller selvdøde dyr forekommer, eller har forekommet et eller flere af følgende 
symptomer, samtidig med at det ikke har været muligt at stille en anden, sikker diagnose på grundlag 
af kliniske undersøgelser, reaktion på behandling eller laboratorieanalyser: 
1) Adfærdsmæssige eller neurologiske forstyrrelser. 
2) Døende dyr uden tegn på infektiøs eller traumatisk årsag. 
3) Dyr, der viser andre alvorlige, progressive sygdomstegn, herunder tiltagende, kronisk afmagring. 
4) Intens kløe af ikke påviselig årsag. 
 
Bedømmelse 
Kravet kontrolleres i forbindelse med påvisning af TSE hos et får eller en ged. 
 
Overtrædelserne deles som udgangspunkt op i tre niveauer: 

 
• Mindre alvorlige overtrædelser: Et eller flere får eller geder i besætningen har vist 

karakteristiske symptomer i mindst 14 dage før den besætningsansvarlige har tilkaldt 
en dyrlæge. 
 

• Alvorlige overtrædelser: Et får eller en ged er selvdødt eller aflivet og påvises positivt 
ved prøve udtaget på forarbejdningsanlægget. Ved efterfølgende kontrol i besætningen 
viser det sig at fåret eller geden har vist karakteristiske symptomer på TSE uden at den 
besætningsansvarlige har tilkaldt dyrlæge. 
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• Meget alvorlige overtrædelser: Et får eller en ged findes positiv ved prøve udtaget på 
slagteriet. Ved efterfølgende kontrol i besætningen viser det sig at den 
besætningsansvarlige har sendt dyret til slagtning selv om dyret har vist 
karakteristiske symptomer på TSE og uden at den besætningsansvarlige har tilkaldt en 
dyrlæge. 

 
Alvor: Vurderes ud fra typen af overtrædelse. I hvor høj grad har dyret vist symptomer på 
TSE sammenholdt med om den besætningsansvarlige har tilkaldt dyrlæge sent i forløbet, har 
ladet dyret gå til forarbejdningsvirksomhed uden at tilkalde dyrlæge eller har forsøgt at få 
dyret slagtet og dermed udsat forbrugerne for en risiko. 
Omfang: Omfanget af overtrædelserne skal ses i sammenhæng med om der ved 
kontrolbesøget findes andre dyr, som har symptomer på TSE, uanset om disse siden viser sig 
at være negative for TSE. 
Varighed: Varighed vurderes ud fra perioden hvor overtrædelsen har fundet sted. 
 
Karakter 

 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerancegrænse 
i bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 
med kravet 

4 
Meget stor effekt i 
forhold til formål 
med kravet 

Karakter

Alvor  Mindre 
alvorlige 
overtrædelser 
som 
defineret 
ovenfor 

Alvorlige 
overtrædelser som 
defineret ovenfor 

Meget alvorlige 
overtrædelser som 
defineret ovenfor 

 

Omfang  Kun det 
positive dyr 
har vist 
symptomer 
på TSE og 
dyrlæge er i 
sidste ende 
tilkaldt til 
dette dyr 

Den 
besætningsansvarlige 
har ved 
kontrolbesøget andre 
dyr, som viser tegn 
på TSE og har heller 
ikke tilkaldt en 
dyrlæge til disse  

Den 
besætningsansvarlige 
har omsat dyr til 
andre besætninger, 
eller på anden måde 
udsat andre 
besætninger for 
smitte, selv om der 
på samme tidspunkt 
har været dyr med 
symptomer i 
besætningen 

 

Varighed  Dyrlæge 
tilkaldt mere 
end 14 dage 
og mindre 
end en 
måned efter 
de tidligste 
symptomer 

Dyrlæge tilkaldt 
mere end en måned 
efter de tidligste 
symptomer 

Dyrlæge ikke tilkaldt 
selv om dyret eller 
dyrene har vist 
symptomer i mere 
end en måned 

 

 
 

 112



 

 
Krav 2.8: Regler for kvægbesætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om 
BSE eller fund af BSE 

 
Bekendtgørelse nr. 1528 
af 20. december 2004 
om overvågning og 
bekæmpelse af BSE hos 
kvæg, § 28 stk.1 og 6 

Rådets forordning (EF) 
nr. 999/2001 af 22. maj 
2001 om fastsættelse af 
regler for forebyggelse 
af, kontrol med og udryd-
delse af visse transmis-
sible spongiforme ence-
phalopatier, artikel 12 og 
13 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: Fødevarestyrelsen 

  
1. Drøvtyggere, som er sat under offentligt tilsyn må kun flyttes fra ejendommen med 

fødevareregionens godkendelse, og såfremt de føres direkte til slagtning eller til en 
kategori 1-forarbejdningsanlæg. 

 
2. Foder og andet materiale, som kan være kontamineret med BSE-smitte, må ikke 

flyttes fra ejendomme med besætninger under offentligt tilsyn. 
 
 
Bedømmelse 
Kravet kontrolleres i forbindelse med mistanke om BSE hos et kreatur. 
 
Overtrædelserne deles som udgangspunkt op i tre niveauer: 
 
 Mindre alvorlige overtrædelser: Et eller flere drøvtyggere er sendt til et 

forarbejdningsanlæg uden fødevareregionens godkendelse. 
 

 Alvorlige overtrædelser: 1-2 drøvtyggere er sendt til slagtning eller flyttet til levebrug 
uden Fødevareregionens godkendelse. 
 

 Meget alvorlige overtrædelser: Mere end 2 drøvtyggere er sendt til slagtning eller flyttet 
til levebrug uden Fødevareregionens godkendelse. Foder eller andet smittefarligt 
materiale er flyttet til anden besætning. 

 
Alvor: Vurderes ud fra typen af overtrædelse. Er der flyttet dyr, som ellers ville være blevet 
aflivet, hvis mistanken bekræftes. Er der sendt dyr til slagtning således at dyrene har kunnet 
udgøre en fødevaresikkerhedsmæssig risiko. 
Omfang: I hvor høj grad er der flyttet dyr uden Fødevareregionens viden. 
Varighed: Varighed vurderes ud fra perioden hvor overtrædelsen har fundet sted. 
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Karakter 

 
 
 
Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerancegrænse 
i bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

3 
Væsentlig 
effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

4 
Meget stor 
effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

Karakter 

Alvor  Mindre 
alvorlige 
overtrædelser 
som defineret 
ovenfor 

Alvorlige 
overtrædelser 
som defineret 
ovenfor 

Meget 
alvorlige 
overtrædelser 
som defineret 
ovenfor 

 

Omfang  1-2 dyr flyttet 3-5 dyr flyttet.
 
 
En enkelt sæk 
foder flyttet. 

Mere end 5 
dyr flyttet. 
 
Større 
mængder 
foder flyttet 

 

Varighed  Dyr eller 
foder flyttet 
én gang 

Dyr eller 
foder flyttet 2 
gange. 

Dyr eller 
foder flyttet 
gentagne 
gange 

 

 
 
 

Krav 2.9: Regler for besætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om TSE 
eller fund af TSE hos et får eller en ged 
 

Bekendtgørelse nr. 1093 
af 12. december 2003 
om overvågning og 
bekæmpelse af TSE hos 
får og geder, § 14 stk. 1 

Rådets forordning (EF) 
nr. 999/2001 af 22. maj 
2001 om fastsættelse af 
regler for forebyggelse 
af, kontrol med og udryd-
delse af visse transmis-
sible spongiforme ence-
phalopatier, artikel 12 og 
13 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: Fødevarestyrelsen 

1. Drøvtyggere, embryoner og æg fra får eller geder, som er sat under offentligt tilsyn 
må kun flyttes fra ejendommen, såfremt de føres til slagtning eller til en kategori 
1-forarbejdningsvirksomhed efter fødevareregionens anvisning.  

 
Bedømmelse 
Kravet kontrolleres i forbindelse med mistanke om TSE hos et får eller en ged. 
 
Overtrædelserne deles som udgangspunkt op i tre niveauer: 
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• Mindre alvorlige overtrædelser: Et eller flere drøvtyggere er sendt til et 
forarbejdningsanlæg uden fødevareregionens godkendelse. 
 

• Alvorlige overtrædelser: 1-2 drøvtyggere er sendt til slagtning eller 1-2 drøvtyggere, 
embryoner eller æg er flyttet til levebrug uden Fødevareregionens godkendelse. 
 

• Meget alvorlige overtrædelser: Mere end 2 drøvtyggere er sendt til slagtning eller 
mere end 1-2 drøvtyggere, embryoner eller æg er flyttet til levebrug uden 
Fødevareregionens godkendelse. Foder eller andet smittefarligt materiale er flyttet til 
anden besætning. 

 
Alvor: Vurderes ud fra typen af overtrædelse. Er der flyttet dyr, som ellers ville være blevet 
aflivet, hvis mistanken bekræftes? Er der sendt dyr til slagtning således at dyrene har kunnet 
udgøre en fødevaresikkerhedsmæssig risiko? Er dyr i andre besætninger blevet udsat for en 
smitterisiko? 
Omfang: I hvor høj grad er der flyttet dyr uden Fødevareregionens viden. 
Varighed: Varighed vurderes ud fra perioden hvor overtrædelsen har fundet sted. 
 
 
Karakter 

 
 
Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerancegrænse 
i bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

3 
Væsentlig 
effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

4 
Meget stor 
effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

Karakter 

Alvor  Mindre 
alvorlige 
overtrædelser 
som defineret 
ovenfor 

Alvorlige 
overtrædelser 
som defineret 
ovenfor 

Meget 
alvorlige 
overtrædelser 
som defineret 
ovenfor 

 

Omfang  1-2 dyr flyttet Embryoner, 
æg eller 3-5 
dyr flyttet. 
 

Mere end 5 
dyr flyttet. 
 

 

Varighed  Dyr, 
embryoner, 
æg flyttet 1 
gang. 

Dyr, 
embryoner, 
æg flyttet 2 
gange 

Dyr, 
embryoner, 
æg flyttet 
gentagne 
gange. 
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Krav 2.10: Samhandel med får og geder 
 
 

Bekendtgørelse nr. 
1276 af 13. december 
2004 om samhandel 
inden for den 
Europæiske Union 
med får og geder 
samt indførsel af får 
og geder fra 
tredjelande, § 7. 

 

Rådsforordning 
999/2001, artikel 15 
bilag VIII og 
Kommissionens 
forordning 1874/2003 

Kontrol: 
Fødevarestyrelsen 
Praktisk udførelse: 
Fødevareregionerne 

 
1. Får og geder fra medlemsstater, der ikke er opført på bilaget til forordning 
1874/2003 og som indføres til Danmark skal uafbrudt have opholdt sig på bedrifter, der i 
mindst 7 år inden afsendelsen til Danmark opfylde følgende supplerende betingelser: 

1) Der må ikke have været konstateret noget bekræftet tilfælde af scrapie på 
bedriften 

2) Der må ikke have været anvendt udryddelsesforanstaltninger på bedriften på 
grund af scrapie 

3) Der findes ikke dyr på bedriften, som er potentielt identificeret som truede 
(mistænkte) dyr jf. forordning 999/2001 

2. Hvis afsendelseslandet har haft tilfælde af scrapie indenfor 3 år før eller efter 
afsendelsen af de pågældende dyr vil der blive iværksat flytterestriktioner på 
modtagerbedriften i 7 år fra seneste modtagelse af får eller geder, undtagen hvis det drejer 
sig om får med prionproteingenotypen ARR/ARR.  

3. Flytterestriktionerne betyder at modtagerbedriften ikke kan omsætte får eller 
geder, medmindre de er bestemt til slagtning og kun efter Fødevareregionens anvisning. 

 
Bedømmelse 
Kravet kontrolleres i forbindelse med indførsel af får eller geder til Danmark. 
 
Overtrædelserne deles som udgangspunkt op i tre niveauer: 
 

• Mindre alvorlige overtrædelser: Får eller geder fra en bedrift underlagt 
flytterestriktioner sendt til slagtning uden anvisning fra Fødevareregionen. 

• Alvorlige overtrædelser: Får eller geder fra en bedrift underlagt flytterestriktioner 
omsat fra besætningen til andet end slagtning en enkelt gang. 

• Meget alvorlige overtrædelser: Får eller geder fra en bedrift underlagt 
flytterestriktioner flyttet fra besætningen til andet end slagtning gentagne gange. Får 
eller geder importeret fra en besætning, som ikke opfylder ovenstående supplerende 
krav. 
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Alvor: Vurderes ud fra typen af overtrædelse og i hvor høj grad der har været risiko for 
spredning af scrapie fra besætningen. 
Omfang: Omfanget af overtrædelserne skal ses i sammenhæng med antallet af indførte dyr 
og i hvor stort omfang der er sket flytning af dyr i strid med reglerne. 
Varighed: Varighed vurderes ud fra perioden hvor overtrædelsen har fundet sted. 
 
Karakter 

 
 
Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerancegrænse 
i bestemmelsen 

2 
Lille effekt i forhold 
til formål med kravet

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 
med kravet 

4 
Meget stor effekt i 
forhold til formål 
med kravet 

Karakter

Alvor  Mindre alvorlige 
overtrædelser som 
defineret ovenfor 

Alvorlige 
overtrædelser som 
defineret ovenfor 

Meget alvorlige 
overtrædelser som 
defineret ovenfor 

 

Omfang  Mindre end 3 dyr 
flyttet fra 
modtagerbesætningen 
i strid med reglerne 

3-10 dyr flyttet fra 
modtagerbesætningen 
i strid med reglerne 

Mere end 10 dyr 
flyttet fra 
modtagerbesætningen 
i strid med reglerne 

 

Varighed  Enkelt flytning i strid 
med reglerne 

2-3 flytninger i strid 
med reglerne 

Mere end 3 
flytninger i strid med 
reglerne 

 

 
 
 

Krav 2.11: Tilkald af dyrlæge ved mistanke om mund og klovesyge 
 

Bekendtgørelse nr. 1261 
af 10. december 2004 
om bekæmpelse af mund 
og klovesyge, § 2, stk. 1 
og 2 

Rådets direktiv  
85/511/ EØF af 18. 
november 1995 om fæl-
lesskabsforanstaltninger 
til bekæmpelse af mund- 
og klovesyge, artikel 3 
som ændret ved Rådets 
direktiv 2003/85/EG af 
29. september 2003 om 
EF-foranstaltninger til 
bekæmpelse af mund- og 
klovesyge, art. 3 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: Fødevarestyrelsen 

 
Indenfor zoner50 der af Fødevarestyrelsen er oprettet til bekæmpelse af mund og 
klovesyge gælder:  
1. Den som i sin varetægt har dyr som er eller kan mistænkes for at være angrebet af 

mund- og klovesyge skal straks tilkalde en dyrlæge.  
2. Tilkaldelse skal ske, såfremt der blandt dyr af modtagelige arter forekommer 

nedstemthed, ophørt ædelyst og stærkt forøget temperatur samt 
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1) hos kvæg kraftig savlen, smasken, sår eller blærer på tungen, i mundhulen, i 
klovspalten eller på patterne, kraftig ydelsesfald hos malkekvæg 

2) hos får og geder en moderat savlen og  
3) hos svin ømbenethed med kravlen på forknæene samt eventuelt blærer ved 

klove, på tryne, læberand eller tunge.  
 

50 Landmænd vil blive gjort opmærksomme på hvilke områder der er indenfor zoner gennem dagspressen 
 
Bedømmelse 
Kravet kontrolleres for besætninger, som efterfølgende har vist sig smittet med mund og 
klovesyge. 
 
Alvor: Da landmandens anmeldelse af mistanke om mund og klovesyge er en 
forudsætning for myndighedernes hurtige indgriben overfor spredning af sygdommen, 
betragtes overtrædelser af enhver art som alvorlige. Alle overtrædelser vil således have 
væsentlig effekt i forhold til formålet med kravet.  
 
Omfang: 
Omfanget af overtrædelserne vurderes på grundlag af antallet af dyr med karakteristiske 
tegn på sygdommen 
 
Varighed: 
Varigheden af overtrædelsen vurderes på baggrund af tilbagedatering af læsionerne hos de 
syge dyr. 
 
 
Karakter 
 
 
 
Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerancegrænse 
i bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

3 
Væsentlig 
effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

4 
Meget stor 
effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

Karakter 

Alvor    Alle 
overtrædelser  

 

Omfang  2-5 dyr med 
karakteristiske 
tegn på 
sygdom 

6-20 dyr med 
karakteristiske 
tegn på 
sygdom 

> 20 dyr med 
karakteristiske 
tegn på 
sygdom 

 

Varighed  2 dage 3-5 dage > 5 dage  
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Krav 2.12: Tilkald af dyrlæge ved mistanke om smitsomt blæreudslet (SVD) hos svin 

 
Bekendtgørelse nr. 141 
af 6. marts 2003 om 
bekæmpelse af smitsomt 
blæreudslet hos svin, § 
3, stk. 1 og 2 

Rådets direktiv 
92/119/EØF af 17. 
december 1992 om gene-
relle fællesskabsforan-
staltninger til bekæmp-
else af visse dyresygdom-
me samt om specifikke 
foranstaltninger ved-
rørende blæreudslæt hos 
svin, art. 3 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: Fødevarestyrelsen 

Indenfor zoner51 der af Fødevarestyrelsen er oprettet til bekæmpelse af smitsomt 
blæreudslet hos svin gælder:  

1) Ejere eller brugere af svin skal ved mistanke om eller bekræftelse af smitsomt 
blæreudslet på bedriften straks tilkalde en dyrlæge. 

2) Tilkaldelse af en dyrlæge på grund af mistanke om SVD skal ske, såfremt der 
hos svin påvises blærer i mundhule, læber, på tryne eller ved klovene.  

 

51 Landmænd vil blive gjort opmærksomme på hvilke områder der er indenfor zoner gennem dagspressen 
 
Bedømmelse 
Kravet kontrolleres for besætninger, som efterfølgende har vist sig smittet med smitsomt 
blæreudslet. 
 
Alvor: Da landmandens anmeldelse af mistanke om smitsomt blæreudslet er en 
forudsætning for myndighedernes hurtige indgriben overfor spredning af sygdommen, 
betragtes overtrædelser af enhver art som alvorlige. Alle overtrædelser vil således have 
væsentlig effekt i forhold til formålet med kravet.  
 
Omfang: 
Omfanget af overtrædelserne vurderes på grundlag af antallet af dyr med karakteristiske 
tegn på sygdommen 
 
Varighed: 
Varigheden af overtrædelsen vurderes på baggrund af tilbagedatering af læsionerne hos de 
syge dyr. 
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Karakter 
 
 
Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerancegrænse 
i bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

3 
Væsentlig 
effekt i forhold 
til formål med 
kravet 

4 
Meget stor 
effekt i forhold 
til formål med 
kravet 

Karakter

Alvor    Alle 
overtrædelser  

 

Omfang  2-5 dyr med 
karakteristiske 
tegn på 
sygdom 

6-20 dyr med 
karakteristiske 
tegn på 
sygdom 

> 20 dyr med 
karakteristiske 
tegn på sygdom 

 

Varighed  2 dage 3-5 dage > 5 dage  
 
 
 

Krav 2.13: Tilkald af dyrlæge ved mistanke om bluetongue52 hos får, geder og kreaturer 
 
 

Bekendtgørelse nr. 97 af 
20. februar 2002 om 
bekæmpelse af blue-
tongue, § 2, stk.1 og 3 

Rådets direktiv 
2000/75/EF af 20. no-
vember 2000 om vedtag-
else af specifikke bestem-
melser vedrørende foran-
staltninger til bekæmpel-
se og udryddelse af blue-
tongue hos får, art. 3 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: Fødevarestyrelsen 

 
Indenfor zoner53 der af Fødevarestyrelsen er oprettet til bekæmpelse af bluetongue 
gælder:  

1) Ejere eller brugere af dyr skal ved mistanke om forekomst af bluetongue hos 
dyr på bedriften straks tilkalde en dyrlæge. 

2) Tilkaldelse skal ske, såfremt der hos får, geder eller kreaturer påvises feber og 
nedstemthed samt ét eller flere af følgende symptomer: Ødemer i læber og 
mule, betændelse i kronbælterne, halthed, savlen, næseflåd eller hævet og blå 
tunge. 

 

52 Bluetongue er en virus sygdom der forekommer i Sydeuropa. Sygdommen kan spredes med blodsugende 
mitter. 
53 Landmænd vil blive gjort opmærksomme på hvilke områder der er indenfor zoner gennem 
dagspressen. 

 
Bedømmelse 
Kravet kontrolleres for besætninger, som efterfølgende har vist sig smittet med 
bluetongue. 
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Alvor: Da landmandens anmeldelse af mistanke om bluetongue er en forudsætning for 
myndighedernes hurtige indgriben overfor spredning af sygdommen, betragtes 
overtrædelser af enhver art som alvorlige. Alle overtrædelser vil således have væsentlig 
effekt i forhold til formålet med kravet.  
 
Omfang: 
Omfanget af overtrædelserne vurderes på grundlag af antallet af dyr med karakteristiske 
tegn på sygdommen 
 
Varighed: 
Varigheden af overtrædelsen vurderes på baggrund af tilbagedatering af læsionerne hos de 
syge dyr. 
 
Karakter 
 
 
 
Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerancegrænse 
i bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

3 
Væsentlig 
effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

4 
Meget stor 
effekt i forhold 
til formål med 
kravet 

Karakter 

Alvor    Alle 
overtrædelser  

 

Omfang  2-5 dyr med 
karakteristiske 
tegn på 
sygdom 

6-20 dyr med 
karakteristiske 
tegn på 
sygdom 

> 20 dyr med 
karakteristiske 
tegn på 
sygdom 

 

Varighed  2 dage 3-5 dage > 5 dage  
 
 

Krav 2.14: Forbud mod og begrænsning i anvendelse af visse hormoner mv. 
 

Bekendtgørelse nr. 134 
af 6. marts 2003 om 
lægemidler til dyr med 
senere ændringer, §§ 6 
og 7 samt §§ 40-41 og  
§ 45 (bekendtgørelsen 
vil blive afløst af to nye 
bekendtgørelser – en for 
dyreejere og en for dyr-
læger med ikraft træden 
den 1. januar 2006) 

Rådets direktiv 96/22/EF af 
29. april 1996 om forbud mod 
anvendelse af visse stoffer 
med hormonal og 
thyreostatisk virkning og af 
beta-agonister i husdyrbrug 
som ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/74/EF af 22. 
september 2003 om ændring 
af Rådets direktiv 96/22/EF 
om forbud mod anvendelse af 
visse stoffer med hormonal og 
thyreostatisk virkning og af 
beta-agonister i husdyrbrug 
art. 3, 4, 5 og 7 samt  
Europa-Parlamentets og 

Fødevarestyrelsen og 
Plantedirektoratet 
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Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002 af 28. januar 2002 
om generelle principper og 
krav i fødevarelovgivningen, 
om oprettelse af Den 
Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet 
og om procedurer vedrørende 
fødevare-sikkerhed, art. 14 og 
15 
 

 
1. Det er forbudt at anvende følgende lægemidler eller stoffer til husdyr eller 
akvakulturdyr: 

1) Lægemidler, som ændrer dannelse, frigivelse eller virkning af 
skjoldbruskkirtelhormon (thyreostatika). 

2) Kønshormoner, såvel hunlige (herunder stilbener, salte og estere heraf, 
østradiol 17 beta og esterlignende derivater heraf og gestagener) som hanlige 
(androgener). 

3) Beta-agonister (stoffer, hvis væsentligste virkning er afslapning/udvidelse af 
luftrørets forgreninger). 43 

2. Husdyr, der har gennemgået terapeutisk behandling (behandling af køer med hunligt 
kønshormon med henblik på tømning af børen i forbindelse med fosterdød eller 
betændelsesansamling) eller zooteknisk behandling (behandling af husdyr med hunligt 
kønshormon med henblik på brunstsynkronisering eller behandling af donor og recipient i 
forbindelse med embryotransplantation eller behandling af yngel af akvakulturdyr med 
mandligt kønshormon med henblik på kønskonvertering) må ikke sælges eller overdrages 
til andre før udløbet af den fastsatte tilbageholdesestid.44 

3. Husdyr, der er indgivet de i delkrav 1 nævnte stoffer i strid med undtagelse a. og b. til 
delkrav 1, må ikke have ophold på en bedrift, medmindre dyrene er under offentlig 
kontrol, og dyrene må ikke sælges eller overdrages til andre. 

4. Kød eller produkter, som stammer fra husdyr, der har været indgivet de i delkrav 1 
nævnte stoffer i strid med undtagelse a. og b. til delkrav 1, må ikke sælges eller 
forarbejdes med henblik på konsum.45 

 

43 Undtagelse af relevans for krydsoverensstemmelse: 

a. Til efterbehandling af en hest, der holdes med andre formål end kødproduktion, og som er behandlet 
med beta-agonister mod luftvejsproblemer, kan en dyrlæge dog udlevere eller receptordinere lægemidler 
med indhold af beta-agonister på betingelse af, at behandlingen foretages under dyrlægens direkte ansvar. 
b. Individuel indgivelse af et veterinært lægemiddel med indhold af allyltrenbolon til brunststyring hos 
konkurrence- og cirkusheste er dog tilladt på betingelse af, at lægemidlet indgives gennem munden under 
dyrlægens direkte ansvar, og at behandlingen kun foretages på dyr, der er tydeligt identificeret. 
c. Fødevarestyrelsen kan dog efter ansøgning tillade en dyrlæge at receptordinere lægemidler med 
androgen virkning til indgivelse i yngel af akvakulturdyr med henblik på kønskonvertering på betingelse 
af, at behandlingen foretages under en dyrlæges ansvar, at behandlingen foretages på yngel under tre 
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måneder, og at det sikres, at samtlige hormonbehandlede dyr aflives i forbindelse med sortering eller 
sædudtagning uden at blive forhandlet eller anvendt til konsum. 
44 Undtagelser af relevans for krydsoverensstemmelse: 

 a. Kostbare heste, navnlig væddeløbs-, konkurrence- og cirkusheste og heste bestemt til avl eller 
udstilling, der har fået indgivet veterinære lægemidler med indhold af allyltrenbolon eller beta-agonister i 
overensstemmelse med undtagelse a. og b. til delkrav 1, kan dog sælges eller overdrages til andre inden 
udløbet af tilbageholdelsestiden, såfremt dyret ledsages af en dyrlægeattest, hvoraf arten af og dato for 
behandlingen fremgår. 
45 Det bemærkes, at der gælder en række undtagelser ud over de i noterne til delkrav 1 og 2 nævnte. Disse 
undtagelser er ikke medtaget, fordi de forudsætter, at behandlingen foretages af en dyrlæge personligt. 
Besætningsejeren eller dennes repræsentant vil imidlertid ikke overtræde lovgivningen/ovennævnte 
delkrav – og vil dermed ikke blive indberettet i henhold til krydsoverensstemmelsessystemet – såfremt 
dyrlægen i overensstemmelse med lovgivningen har foretaget disse behandlinger. 
 
Bedømmelse af delkrav 1-4:  
 
Skemaet er udfyldt med udgangspunkt i de mulige sanktioner som følger af 
Fødevarestyrelsens  kontrolvejledning. De enkelte sanktioner er derfor kort beskrevet.  
 
Indskærpelse:  
En indskærpelse er alene en præcisering af, at gældende regler skal overholdes. 
Indskærpelser har ingen juridisk virkning i sig selv. Indskærpelser er ikke administrative 
afgørelser og kan derfor ikke påklages. Det betyder, at forvaltningslovens regler om 
partshøring, begrundelse m.v. ikke gælder for indskærpelser. Indskærpelser skal ikke 
indberettes til Direktoratet for FødevareErhverv.  
 
Påbud og forbud: 
Påbud og forbud er forvaltningsretlige afgørelser, og skal som hovedregel altid meddeles 
skriftligt pr. brev til virksomheden eller besætningsejeren. Når der gives påbud og forbud, er det 
vigtigt at overholde forvaltningsloven herunder reglerne om partshøring begrundelse og 
klagevejledning. 
 
Administrativ bøde:  
Et administrativt bødeforelæg er ikke en afgørelse som et påbud og forbud. Der er derfor 
ikke de samme krav til partshøring og klagevejledning.  
 
Administrative bødeforelæg kan gives, når følgende tre betingelser alle er opfyldt: 
 
• Sagen er ukompliceret. Det ukomplicerede går primært på opklaring og dokumentation 

(beviset). Det vil sige, at der skal være en klar overtrædelse af en regel. 
 

• Reglen skal være direkte strafbelagt, dvs. at der er henvist til reglen i 
strafbestemmelserne i den pågældende lov eller bekendtgørelse. 
 

• Der skal være en bødepraksis for overtrædelsen. Det vil sige, at der skal foreligge 
retsafgørelser. Hvis praksis mangler, skal sagen politianmeldes.  
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Politianmeldelse:  
Politianmeldelse skal ske i følgende tilfælde:  
 
• Der ikke foreligger retsafgørelser, der har dannet bødepraksis på området.  
 
• En sag kræver omfattende efterforskning. 

 
• Der er vidner, der skal afhøres (f.eks. vurdere forskellige vidneudsagn mod hinanden 

eller der skal foretages afhøringer). 
 
• Det administrative bødeforelæg er ikke vedtaget. 
 
 
Karakter 
 
 
Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerancegræns
e i 
bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

3 
Væsentlig 
effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

4 
Meget stor 
effekt i forhold 
til formål med 
kravet 

Karakter 

Alvor Ingen 
anmærkninger 

 Påbud eller 
forbud  

Bøde eller 
politianmeldelse  
 

 

Omfang Ingen 
anmærkninger 

 
 
 
 

• 1 påbud 
eller forbud 

• Flere 
påbud eller 
forbud ved 
denne 
kontrol  

• 1 bøde eller 
politianmelde
lse 

• Flere bøder 
eller 
politianmeld
elser ved 
denne 
kontrol  

 

 

Varighed Tidligere:  
ingen 
anmærkninger 

 Tidligere: Der 
er givet påbud 
eller forbud  

Tidligere: Der 
er givet bøde 
eller sket 
politianmeldelse  
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Krav 2.15: Foder må ikke indeholde uønskede stoffer 

 
Bekendtgørelse nr. 998 
af 12. oktober 2004 om 
foderstoffer, § 10, stk. 1 
og 2 samt § 11 og 
Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) 
nr. 1831/2003 om foder-
tilsætningsstoffer, 
artikel 5, stk. 4 

Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) 
nr. 178/2002 af 28. januar 
2002 om generelle prin-
cipper og krav i fødevare-
lovgivningen, om opret-
telse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsauto-
ritet og om procedurer 
vedrørende fødevaresik-
kerhed, artikel 15 og 20 
 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: Plantedirektoratet 

 
 

Den som anvender foder er ansvarlig for, at foderet overholder grænserne for indhold 
af følgende uønskede stoffer:  

1) arsen, bly, fluor, kviksølv eller cadmium 
2) aflatoxin B1 
3) antibiotika57 

 
Landmanden skal straks, hvis han antager eller har grund til at antage, at foder ikke 
overholder grænserne for indhold af ovennævnte uønskede stoffer, ophøre med brugen 
af foderet informere de kompetente myndigheder og tilbagekalde eventuelt videresolgt 
foder. 
 
57 Undtagelsen er antibiotika anvendt efter dyrlægens ordination og anvisning. 

 
Bedømmelse: 
Kravet bedømmes således, at hvis landmanden ikke er bekendt med at forderet indholder 
uønskede stoffer, er der i forhold til krydsoverensstemmelse ikke tale om en overtrædelse. 
Endvidere gælder, at hvis landmanden er bekendt med at foderet indeholder uønskede stoffer 
og har reageret med tilbagetrækning af foderet, information af myndighederne mm. (jf. 
Fødevareforordningen 178/2002, artikel 20), så er der ikke tale om en overtrædelse. 
 
Alvor: Hvis landmanden er bekendt med at foderet indeholder uønskede stoffer og han ikke har 
reageret, er der tale om en overtrædelse. 
 
Omfang: Omfanget af overtrædelsen vurderes ud fra, om foderet ikke er anvendt eller om hele 
eller dele af partiet er anvendt. 
 
Varighed: Varigheden vurderes ud fra længden af perioden hvor overtrædelsen har fundet sted. 
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Karakter 

 
 
K

1 
Indenfor 
tolerance-
grænse i 
bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

3 
Væsentlig 
effekt i forhold 
til formål med 
kravet 

4 
Meget stor 
effekt i forhold 
til formål med 
kravet 

Karakter 

riterium 
Alvor  Foderet har et 

utilsigtet 
indhold af 
antibiotika på 
mindre end 
5mg/kg. 
Foderet har et 
indhold af et 
eller flere af de 
øvrige 
uønskede 
stoffer på 
mindre end 15 
% over 
grænseværdien 

Foderet har et 
utilsigtet 
indhold af 
antibiotika på 
mindst 5 
mg/kg, men 
mindre end 20 
mg/kg. Foderet 
har et indhold 
af et eller flere 
af de øvrige 
uønskede 
stoffer på 
mindst 15 % 
over 
grænseværdien
, men mindre 
end 45 % over 
grænseværdien 

Foderet har et 
utilsigtet 
indhold af 
antibiotika på 
mindst 20 
mg/kg. Foderet 
har et indhold af 
et eller flere af 
de øvrige 
uønskede stoffer 
mindst 45 % 
over 
grænseværdien. 

 

Omfang  Intet af foderet 
er anvendt 

Foderet er 
anvendt til dyr 
som ikke 
indgår i 
konsumkæden 
før om 3 
måneder 

Foderet er 
anvendt til dyr 
indgår i 
konsumkæden 
inden 3 måneder 

 

Varighed  Intet af foderet 
er anvendt 

Foderet er 
anvendt i 
mindre end 6 
måneder 

Foderet er 
anvendt i 
mindst 6 
måneder.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Krav 2.16: Brug af produkter mærket som forblandinger 58  
 
 

Bekendtgørelse nr. 171 
af 19. marts 1998 om 
registrering mm. af           
foderstofvirksomheder, 
som senest ændret ved 
bekendtgørelse nr. 81 af 
27. januar 2005, § 1, stk. 
1 nr. 3. Bestemmelsen 
gælder kun produkter 
mærket som forblanding 

Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) 
nr. 178/2002 af 28. januar 
2002 om generelle prin-
cipper og krav i fødevare-
lovgivningen, om opret-
telse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsauto-
ritet og om procedurer 
vedrørende fødevaresik-
kerhed, artikel 17, stk. 1 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: Plantedirektoratet 

 

1. Virksomheder, der udelukkende til brug for eget opdræt fremstiller foderblandinger, hvor i 
der indgår produkter mærket som forblandinger, skal være registrerede. 

 
 

58 Forblandinger er koncentrerede blandinger af et eller flere fodertilsætningsstoffer. 
Fodertilsætningsstofferne indgår i blandingen i ren form eller med et bærestof. Bærestoffet kan være 
et fodermiddel (f. eks. hvedeklid eller sojaolie) eller vand. 
 
Fra 1. januar 2006 sker registrering ved indberetning til Plantedirektoratet. Indberetningen kan ske via den 
fælles husdyrindberetning.  
 

 
Bedømmelse: 
Kravet bedømmes i 2006 således, at hvis det ved kontrollen konstateres, at der på bedriften 
anvendes en forblanding mærket som forblanding, da kontrolleres det, om landmanden før 
ibrugtagningen har indberettet brugen af forblandinger til Plantedirektoratet. Hvis 
landmanden har foretaget denne indberetning, f.eks. via Husdyrindberetningen eller på 
blanket, så er der ikke tale om en overtrædelse. 
 
Alvor: Hvis der anvendes en forblanding på bedriften og landmanden ikke har indberettet 
dette til Plantedirektoratet, er der tale om en overtrædelse.   
 
Omfang: Omfanget af overtrædelsen vurderes ud fra om brugen af forblandinger på bedriften 
er underlagt et HACCP baseret egenkontrolsystem, der sikrer at produkterne ikke anvendes 
på en måde, som er til fare for dyrs og menneskers sundhed, eller ej. Egenkontrolsystemet 
kan f. eks. være baseret på branchekoden udarbejdet af Dansk Landbrug.  
 
Varighed: Varigheden vurderes ud fra længden af perioden hvor overtrædelsen har fundet 
sted. 
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Karakter 

 
 
K

1 
Indenfor 
tolerancegrænse 
i bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

3 
Væsentlig effekt 
i forhold til 
formål med 
kravet 

4 
Meget stor 
effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

Karakter 

riterium riterium 

Alvor   På bedriften 
anvendes en 
forblanding, og 
landmanden har 
ikke indberettet 
brugen af 
forblandinger til 
Plantedirektoratet

  

Omfang  Forblandingen 
er anvendt til 
dyr som ikke 
indgår i 
konsumkæden 
før om over 3 
måneder 

Forblandingen er 
anvendt til dyr 
som ikke indgår i 
konsumkæden før 
om over 1 
måned, men 
inden3 måneder 

Forblandingen 
er anvendt til 
dyr som 
indgår i 
konsumkæden 
inden 1 måned  

 

Varighed  Forblandingen 
er anvendt i 
mindre end 1 
måned 

Forblandingen er 
anvendt i mindst 
1 måned, men 
mindre end 6 
måneder 

Forblandingen 
er anvendt i 
mindst 6 
måneder 
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Karakter 

 
 
K

1 
Indenfor 
tolerancegrænse 
i bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

3 
Væsentlig effekt 
i forhold til 
formål med 
kravet 

4 
Meget stor 
effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

Karakter 

Alvor   På bedriften 
anvendes en 
forblanding, og 
landmanden har 
ikke indberettet 
brugen af 
forblandinger til 
Plantedirektoratet

  

Omfang  Forblandingen 
er anvendt til 
dyr som ikke 
indgår i 
konsumkæden 
før om over 3 
måneder 

Forblandingen er 
anvendt til dyr 
som ikke indgår i 
konsumkæden før 
om over 1 
måned, men 
inden3 måneder 

Forblandingen 
er anvendt til 
dyr som 
indgår i 
konsumkæden 
inden 1 måned  

 

Varighed  Forblandingen 
er anvendt i 
mindre end 1 
måned 

Forblandingen er 
anvendt i mindst 
1 måned, men 
mindre end 6 
måneder 

Forblandingen 
er anvendt i 
mindst 6 
måneder 
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Krav 2.17: Forbud vedr. animalsk protein 
 

Bekendtgørelse nr. 998 
af 12. oktober 2004 om 
foderstoffer, § 5, stk. 4 
og § 11 

Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) 
nr. 178/2002 af 28. januar 
2002 om generelle prin-
cipper og krav i fødevare-
lovgivningen, om opret-
telse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsauto-
ritet og om procedurer 
vedrørende fødevaresik-
kerhed, artikel 20. 
Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) 
nr. 999/2001 af 22. maj 
2001 om fastsættelse af 
regler for forebyggelse 
af, kontrol med og udryd-
delse af visse transmis-
sible spongiforme ence-
phalopatier, artikel 7 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: Plantedirektoratet 

 
Det er forbudt at fodre produktionsdyr med foder, som indeholder animalsk protein af 
landdyr. 
Det er forbudt at fodre drøvtyggere med foder, som indeholder fiskemel. 
Det er forbudt at fodre drøvtyggere med foder, som har påtrykt advarsel om, at foderet 
kan indeholde fiskemel. 
Landmanden skal straks, hvis han antager eller har grund til at antage, at foder til 
produktionsdyr indeholder forbudt animalsk protein, ophøre med brugen af fodret, 
informere de kompetente myndigheder og tilbagekalde eventuelt videresolgt foder. 
 

Bedømmelse: 
Kravet bedømmes således, at hvis landmanden er bekendt med at foderet indeholder forbudt 
animalsk protein i foder. Endvidere gælder, at hvis landmanden er bekendt med indholdet af 
forbudt animalsk protein i foderet og har reageret med tilbagetrækning af foderet, information 
af myndighederne m.m. (jf. Fødevareforordningen 178/2002, artikel 20), så er der ikke tale 
om en overtrædelse.  
 
Alvor: Hvis landmanden er bekendt med at foderet indeholder forbudt animalsk protein og 
han ikke har reageret, er der tale om en overtrædelse. 
 

 

Omfang: Omfanget af overtrædelsen vurderes ud fra, om foderet ikke er anvendt eller om 
hele eller dele af partiet er anvendt. 

Varighed: Varigheden vurderes ud fra længden af perioden hvor overtrædelsen har fundet 
sted. 
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Karakter 

 
 
Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerancegrænse 
i bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

3 
Væsentlig 
effekt i forhold 
til formål med 
kravet 

4 
Meget stor 
effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

Karakter 

Alvor  Foder til 
drøvtyggere 
indeholder 
fiskemel 

Foder til andre 
produktionsdyr 
end 
drøvtyggere 
indeholder 
forbudt 
animalsk 
protein  

 Foder til 
drøvtyggere 
indeholder 
anden forbudt 
animalsk 
protein end 
fiskemel 

Omfang  Intet af 
foderet er 
anvendt 

Dele af 
foderpartiet er 
anvendt 

Hele 
foderpartiet 
er anvendt 

 

Varighed  Intet af 
foderet er 
anvendt 

Foderet er 
anvendt i < 6 
måneder 

Foderet er 
anvendt i 1 
måned eller 
flere  

 

 

 
Kontrol og udtagning til 
kontrol: Plantedirektoratet 

 
Krav 2.18: Anvendelse eller besiddelse af godkendte plantebeskyttelsesmidler 

Bekendtgørelse nr. 533 af 
18. juni 2003 § 4, stk. 1, 
jf. Lovbekendtgørelse nr.  
21 af 16. januar 1996 § 33, 
stk. 1. 

Rådets direktiv 
91/414/EØF af 15. juli 
1991 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler 
art. 3, stk. 1 

 

2. Der må kun anvendes godkendte plantebeskyttelsesmidler 
 

1. Der må kun besiddes godkendte plantebeskyttelsesmidler  

Kontrolmetode: Landbrugsbedrifters lager af plantebeskyttelsesmidler besigtiges for 
plantebeskyttelsesmidler med udenlandsk etiket, idet det anses for overvejende 
sandsynlig at midlerne er beregnet til anvendelse på bedriften. Endvidere kontrolleres 
de udvalgte bedrifters sprøjtejournaler for angivelse af anvendelse af forbudte midler 
eller udenlandske plantebeskyttelsesmidler for alle de marker, hvorpå der dyrkes én 
bestemt afgrøde. Kontrolmyndigheden udvælger hvert år enkelte afgrødetyper, som 
skal kontrolleres.  

 
Hvis der ved kontrol af lager findes flere plantebeskyttelsesmidler, der er forsynet med 
udenlandsk etiket, skal der foretages en separat bedømmelse for hvert af disse midler. 
Det samme gælder ved kontrollen med sprøjtejournalerne. Hvis det af sprøjtejournalen 
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fremgår, at der er anvendt flere plantebeskyttelsesmidler, der enten er forbudte at 
anvende eller er udenlandske, foretages der også her en separat bedømmelse af de 
anvendte midler. Der skal foretages en vurdering af hvert middel, og overtrædelsen, 
der udløser den højeste karakter, indrapporteres til DFFE. 

 

Alvor: vurderes ud fra hvorvidt der er tale om: 

 

 

Bedømmelse delkrav 1 (besiddelse)  
 

Plantebeskyttelsesmidler med udenlandsk etiket, der indeholder aktivstoffer, der enten er 
forbudte i Danmark59 eller forbudte i EU og derfor fremgår af følgende bilag i 
bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler60: Bilag 9, 9a (bilag I), 9b (bilag I) og bilag 10. Der 
er tale om ulovligt importerede midler.  

 
Andre plantebeskyttelsesmidler med udenlandsk etiket end de ovennævnte forbudte. Der er 
tale om ulovligt importerede midler.  

Omfang: Vurderingen sker ud fra den samlede mængde af det udenlandske 
plantebeskyttelsesmiddel, der haves på lager, idet der foretages en beregning af, hvor stor 
en procentdel af bedriftens samlede dyrkede areal denne mængde kunne være blevet 
anvendt på (til beregningen anvendes den højeste dosis, som er angivet på etiketten, og der 
tages ikke højde for hvilke afgrøder, der dyrkes på den aktuelle bedrift). Hvis etiketten er 
ødelagt eller hvis doseringskravet af anden grund ikke kan fastslås ud fra oplysninger på 
etiketten bedømmes omfanget til den højeste karakter (4).  

 
Varighed: Vurderes ud fra om den mængde af et udenlandsk plantebeskyttelsesmiddel, der 
haves på lager, er så stor at mængden vil være tilstrækkelig til anvendelse i en periode ud 
over indeværende vækstsæson. Til beregningen anvendes bedriftens samlede dyrkede areal, 
maksimal dosis angivet på plantebeskyttelsesmidlets etiket samt en vurdering af hvor 
mange behandlinger, der må forventes at skulle udføres i resten af den indeværende 
vækstsæson.  

59 Forbudte i henhold til Lov nr. 438 af 1. juni 1994 som omfatter bilag 2 liste A og B til Lov om 
kemiske stoffer og produkter. Bilaget er senest ændret ved bekendtgørelse nr. 824 af 23. juli 2004.  

 
60 Bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 senest ændret ved bekendtgørelse nr. 461 af 13. juni 2005.  
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Karakter/ 
Kriterium 

1 2 4 
 Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 

Lille 
effekt i 
forhold 

til 
formål 

med 
kravet

3 
Væsentlig effekt i 

forhold til formål med 
kravet 

Meget stor effekt i 
forhold til formål med 

kravet 

 

Karakter

 
Alvor 
 

  
 

Besiddelse af 
plantebeskyttelsesmidler 
med udenlandsk etiket, 
dog undtaget midler med 
indhold af forbudte 
aktivstoffer. 

 Besiddelse af 
plantebeskyttelsesmidler 
med udenlandsk etiket, 
som indeholder forbudte 
aktivstoffer.  
 

 
Omfang 
 

  
 mere end 20 %  

 
10 til og med 20 % 

  

 
Varighed 
 

   Besiddelse af forbudte 
eller udenlandske  
plantebeskyttelsesmidler, 
der svarer til en mængde, 
som vurderes, at kunne 
anvendes på bedriftens 
arealer indenfor 
indeværende 
vækstsæson. 

Besiddelse af forbudte 
eller udenlandske 
plantebeskyttelsesmidler, 
der svarer til en mængde, 
som vurderes, at kunne 
anvendes på bedriftens 
arealer i en periode 
længere end 
indeværende 
vækstsæson. 

 
 

 

 

 

Bedømmelse delkrav 2 (anvendelse) 
 
Alvor: vurderes ud fra hvorvidt der er tale om: 

Plantebeskyttelsesmidler, der har været godkendt i Danmark, men som indeholder 
aktivstoffer, der nu enten er forbudte i Danmark61 eller forbudte i EU og derfor fremgår af 
følgende bilag i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler62: Bilag 9, 9a (bilag I), 9b (bilag 
I) og bilag 10. Der kan her være tale om, at landbrugeren har anvendt gamle lagre af 
midler, som er købt på det danske marked, før aktivstofferne i midlerne blev forbudte i 
Danmark eller i EU. 

Plantebeskyttelsesmidler, der ikke har været godkendt i Danmark, og som indeholder 
aktiv stoffer, der nu enten er forbudte i Danmark63 eller forbudte i EU og derfor fremgår 
af følgende bilag i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler64: Bilag 9, 9a (bilag I), 9b 
(bilag I) og bilag 10. Der er tale om ulovligt importerede midler.  
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Plantebeskyttelsesmidler, der ikke har været godkendt i Danmark, men ikke indeholder 
ovennævnte forbudte aktiv stoffer. Der er tale om midler, der er ulovligt importeret fra 
udlandet 

 

 
61 Forbudte i henhold til Lov nr. 438 af 1. juni 1994 som affatter bilag 2 liste A og B til Lov om kemiske 

 
Omfang: Vurderingen sker ud fra, hvor stor en procentdel af bedriftens samlede dyrkede 
arealer den totale mængde af det forbudte eller udenlandske plantebeskyttelsesmiddel er 
anvendt på i indeværende vækstsæson.  

Varighed: Vurderes ud fra om det forbudte eller udenlandske plantebeskyttelsesmidler er 
anvendt i én eller to på hinanden følgende vækstsæsoner65. 

stoffer og produkter. Bilaget er senest ændret ved bekendtgørelse nr. 824 af 23. juli 2004.  
62 Bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 senest ændret ved bekendtgørelse nr. 461 af 13. juni 2005. 
63 Forbudte i henhold til Lov nr. 438 af 1. juni 1994 som affatter bilag 2 liste A og B til Lov om kemiske 
stoffer og produkter. Bilaget er senest ændret ved bekendtgørelse nr. 824 af 23. juli 2004. 
64 Bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 senest ændret ved bekendtgørelse nr. 461 af 13. juni 2005. 
65 Ved krydsoverensstemmelseskontrollen for 2006 kan der dog ikke foretages en kontrol af 
sprøjtejournaler, der ligger forud for dette kalenderår. Først for kontrollen i 2007 og fremover kan der ske 
en kontrol af sprøjtejournaler for de forudgående år. 
 
 

1 4 Karakter/ 
Kriterium Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

3 
Væsentlig effekt 

i forhold til 
formål med 

kravet 

Meget stor effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 
 

 Anvendelse af 
et dansk 
plantebe-
skyttelses-
middel, som 
indeholder 
forbudte aktiv 
stoffer.   
 

Anvendelse af et 
udenlandsk 
plantebe-
skyttelsesmiddel, 
som ikke 
indeholder 
forbudte aktiv 
stoffer. 

Anvendelse af et 
udenlandsk 
plantebe-
skyttelsesmiddel, 
som indeholder 
forbudte aktiv 
stoffer.   

 

   

20 %  

 
Omfang 
 

 
0 til og med 
10 % 

 
10 til og med 20 
% 

mere end  

 
Varighed 
 

  Der er anvendt 
forbudte eller 
udenlandske  
plante-
beskyttelsesmidl
er i indeværende 
vækstsæson  

Der er anvendt 
forbudte eller 
udenlandske 
plantebe-
skyttelsesmidler i 
indeværende og 
forrige  vækstsæson 
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Krav 2.19: Plantebeskyttelsesmidler må kun anvendes på de afgrøder og i de doseringer 
de er godkendt til  

 
Lovbekendtgørelse 
nr. 21 af 16. januar 
1996 § 10 stk. 2. 
jf. § 35, stk. 5, 2. 
pkt. jf. § 59, stk. 1, 
nr. 9, 

  

Rådets direktiv 
91/414/EØF af 15. juli 
1991 om 
markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidl
er, art. 3, stk. 3 

 

Kontrol og udtagning 
til kontrol: 
Plantedirektoratet 

 

Kontrolmetode for begge krav: Der sker en kontrol af bedriftens sprøjtejournaler for 
alle de marker, hvorpå der dyrkes en bestemt afgrøde, som hvert år udvælges af 
kontrolmyndigheden. 

 
66 En off-label godkendelse er en godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel givet til en eller flere 

1. Godkendte plantebeskyttelsesmidler må kun anvendes: på de afgrøder hvortil 
godkendelsen er givet (hvilket fremgår af midlets etiket, brugsanvisning, off-
label godkendelse66 eller dispensationer).  

 
2. Godkendte plantebeskyttelsesmidler må kun anvendes i de doseringer hvortil 

godkendelsen er givet for de enkelte afgrøder (hvilket fremgår af midlets 
brugsanvisning). 

 

Hvis sprøjtejournalen viser, at der er anvendt midler i afgrøder, hvortil godkendelsen 
ikke er givet eller i koncentrationer der ikke er tilladt, skal der ske en kontrol af 
sprøjtejournalen for hele bedriften for indeværende samt den foregående 
vækstsæson67.  

afgrøder som firmaet ikke selv har søgt midlet godkendt til, men som derimod er søgt godkendt af 
brancheforeninger (fx Dansk Gartneri). Det er dermed brancheforeningerne der har fremskaffet de 
fornødne data til en sådan godkendelse. De afgrøder hvortil der er givet off-label godkendelse til vil, 
som navnet siger, ikke fremgå af etiketten. Jordbrugeren skal dog være i besiddelse af et dokument, 
der viser at produktet er off-label godkendt. Her vil den tilladte dosis mv. også fremgå. 
67 Ved krydsoverensstemmelseskontrollen for 2006 kan der dog ikke foretages en kontrol af 
sprøjtejournaler der ligger forud for dette kalenderår. Først for kontrollen i 2007 og fremover kan der 
ske en kontrol af sprøjtejournaler for de forudgående år.   
 

 

 

 
Bedømmelse delkrav 1 (afgrøde)  

Alvor: Vurderes ud fra hvorvidt plantebeskyttelsesmidler er anvendt på en bestemt 
afgrøde hvortil de ikke er godkendt. Hvis det drejer sig om flere plantebeskyttelsesmidler, 
foretages der en bedømmelse af hvert middel for sig. 
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Omfang: Vurderes som procent af bedriftens samlede dyrkede arealer hvorpå det 
pågældende plantebeskyttelsesmiddel er ulovligt anvendt, idet det ikke er godkendt til de 
pågældende afgrøder.  
 
Varighed: Vurderes ud fra om et plantebeskyttelsesmiddel er anvendt én gang eller flere 
gange i indeværende vækstsæson eller om det er anvendt i to vækstsæsoner. 
 

 Kriterium  

1 2 
Meget stor 

effekt i forhold 
til formål med 

kravet 

 
 

Karakter 

Karakter

 

Indenfor 
tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 

Lille effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

3 
Væsentlig 

effekt i forhold 
til formål med 

kravet 

4 

 
Alvor 
 

   Plantebeskyt-
telsesmidlet er 
ikke godkendt 
til anvendelse 
på afgrøden. 

 

 
Omfang 
 

  
0 til og med  10 til og med 

20 % 10 %  

  
mere end 20 %
 

 

 
Varighed 
 

  Plantebeskyt-
telsesmidlet er 
i indeværende 
vækstsæson 
anvendt på en 
afgrøde hvortil 
det ikke er 
godkendt  

Plantebeskyt-
telsesmidlet er 
i indeværende 
og forrige 
vækstsæson 
anvendt på en 
afgrøde hvortil 
det ikke er 
godkendt 

 

 
 

Alvor: Vurderes ud fra om plantebeskyttelsesmidler er anvendt i doser, der overskrider 
den godkendte maksimale dosering. Der foretages en separat bedømmelse for hvert 
middel der er anvendt i for store doser. 
 
Omfang: Vurderes ud fra procent af bedriftens samlede dyrkede arealer hvorpå der er 
behandlet med for store doser af plantebeskyttelsesmidler.  

Varighed: Vurderes ud fra om plantebeskyttelsesmidler i én eller flere vækstsæsoner er 
anvendt i for store doser. 

Bedømmelse delkrav 2 (doseringer) 
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Karakter/ 
Kriterium 

1 3  

Karakter
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 

Væsentlig effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

4 
Meget stor effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

 

 
Alvor 
 

  Plantebeskyttelsesmi
ddel er anvendt i en 
dosis over den 
tilladte og op til 1½ 
gange den tilladte 
maksimaldosis.  

Plantebeskyttelsesmid
del er anvendt i en 
dosis på over 1½ 
gange den tilladte 
maksimaldosis for 
den pågældende 
afgrøde. 

 

  
0 til og med 
10 % 

 
10 til og med 20 % 

 
Mere end 20 % 

 
Omfang 
 

 

 
Varighed 
 

  Plantebeskyttelsesmi
ddel anvendt i for 
høje doser i 
indeværende 
vækstsæson  

Plantebeskyttelsesmid
del anvendt i for høje 
doser i indeværende 
og forrige 
vækstsæson 

 

 
 
3. Dyrevelfærd 

 
Kravene vil indgå i krydsoverensstemmelse fra 2007. 

Krav 4.1: Etablering af plantedække på udtagne arealer samt landbrugsarealer, der 
ikke dyrkes 

 

 
 
4. God landbrugs- og miljømæssig stand. 

Bekendtgørelse nr. 933 af 
4. okt. 2005, om direkte 
støtte til landbrugere efter 
enkeltbetalingsordningen 
§ 17, stk. 1, 2,3 og 8 

Rådsforordning 
1782/2003 af 29. sept. 
2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den 
fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte 
støtte og om 
fastlæggelse af visse 
støtteordninger for 
landbrugere, art. 5  

Kontrol: Plantedirektoratet 
 
Udtagning til kontrol: 
Direktoratet for 
FødevareErhverv 
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1.  Udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes, skal holdes plantedækket. 
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 retableres i perioden fra den 15. april til 
den 31. maj under forudsætning af, at reglerne om slåning er overholdt.  

3.  Plantedækket skal etableres på grundlag af fremspirede spildfrø fra tidligere 
dyrkningsår eller ved udsåning 68 af  
1) græsarter i renbestand, idet afgrøden på udtagne arealer dog ikke i et senere år 
må anvendes til frøproduktion, 
 2) græsarter i blandinger, evt. iblandet kløver, idet andelen af kløver på udtagne 
arealer højst må udgøre 25 pct. 69 eller 
3) andre frø eller frøblandinger, som godkendes af Direktoratet for 
FødevareErhverv. 

 

4.  På arealer, herunder arealer, der videreføres som udtagne i det følgende år, skal der 
hvert år inden 1. oktober ske eftersåning af områder uden tilstrækkeligt 
plantedække. 

68 Olieræddike kan anvendes som plantedække det første år efter høst på arealer, hvor forfrugten er roer. I dette 
tilfælde skal plantedækket senest være udsået den følgende 31. maj. Hvis arealet ikke skal anvendes til 
landbrugsproduktion det følgende høstår, eller hvis det skal videreføres som udtaget areal i den efterfølgende 
udtagningsperiode, skal olieræddike erstattes af et vinterfast plantedække.  
 
Direktoratet kan endvidere godkende udsåning af vildt- og bivenlige planter på de i stk. 1. omhandlede arealer. 

 
69 Plantedækket på udtagne arealer på bedrifter, der er autoriseret til økologisk jordbrug efter Plantedirektoratets 
bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion, kan etableres ved udsåning af græsarter i blandinger 
iblandet mere end 25 pct. kløver. Det er en betingelse, at plantedækket tidligst nedpløjes den 1. marts efter 
udtagningsperiodens ophør.  

  
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 meter fra søer, åbne vandløb, kystlinier samt langs fortidsminder, som er beskyttet i medfør af 
museumsloven. Endvidere kan der hele året etableres insektvolde på arealerne, og der kan efter godkendelse fra 
direktoratet etableres andre former for faunaforbedrende foranstaltninger. 

 
Bedømmelsen er opdelt i 4 afsnit 

Bedømmelse – delkrav 1 
Alvor: Vurderes efter hvor stort et areal der ikke er etableret plantedække på, sat i 
forhold til det samlede areal der burde være plantedækket.  
  

((ikke etableret areal/samlet udyrket og udtaget areal)*100) 

Varighed: Vurderes efter hvor lang tid tidsfristerne i delkrav 4.1 (2) er overskredet. 
 

 

Omfang: Vurderes efter hvor stort et areal der ikke er etableret plantedække på, sat i 
forhold til det samlede areal der burde være plantedækket. 
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Karakter 
 
 
 

Kriterium 

Indenfor 
tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

Lille effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 

4 
Meget stor 

effekt i forhold 
til formål med 

kravet 

 
Karakter

1 2 3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 

 
Alvor 

 
 
 
 

 
10 – 20 % af 
arealet er ikke 
etableret med 
plantedække * 

 
> 75 % af 
arealet er ikke 
etableret med 
plantedække 
 

20 – 75 % af 
arealet er 
ikke 
etableret med 
plantedække 

  

 
Omfang 

 
 
 

20 – 75 % af 
arealet er 
ikke 
etableret med 
plantedække 

 
10 – 20 % af 
arealet er ikke 
etableret med 
plantedække * 

  
> 75 % af 
arealet er ikke 
etableret med 
plantedække 
 

 

 
Varighed 

 
 
 

 

 

Frist for 
etablering af 
plantedække er 
overskredet 
med under 1 
måned 

 
Frist for 
etablering af 
plantedække 
er 
overskredet 
med 1 - 7 
måneder 

 
Frist for 
etablering af 
plantedække er 
overskredet 
med mere end 
7 måneder 

 

 

 

 

 

 
Bemærkninger 
Manglende plantedække defineres som areal, hvor der er så få planter, at det har karakter af bar 
jord.  

* Hvis plantedækket mangler på 0,3 ha sammenhængende areal eller mere, gives 
karakteren 2, selv om arealet med manglende plantedække udgør 10 % af de samlede 
areal. 

Bedømmelse – delkrav 2 
Alvor: Vurderes efter om det har været fysisk muligt at overholde fristerne for etablering 
og retablering (2 typer). 

Omfang: Vurderes efter hvor stor en del af arealet, hvor der ikke er overholdt en frist for 
etablering eller reetablering. 
  
Varighed: Vurderes efter hvor lang tid tidsfristerne er overskredet. 
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Karakter 

 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 

2 

 

Væsentlig 
effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 

 
 

Karakter 

  

Lille effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

3 4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
Alvor 

 
 
 
 

 
Der er 
mere end 1 
frist, der 
ikke er 
overholdt 

 
Der er 1 
frist, der 
ikke er 
overholdt 

 

  

 
Omfang 

 
 
 

 
Frister er ikke 
overholdt for 
>  

 
Frister er 
ikke 
overholdt for 
0-20 % af 
arealet 

Frister er 
ikke 
overholdt 
for  
20-75 % af 
arealet 
 

 

75 % af 
arealet 

 

 
Varighed 

 
 
 

 
Frister er 
overskredet 
med 1-7 
måneder 

Frister er 
overskredet 
med under 1 
måned. 

  
Frister er 
overskredet 
med mere end 
7 måneder 
 

 

 
Bedømmelse – delkrav 3 
Alvor: Vurderes efter hvor stor en andel af plantedækket, der udgøres af planter udsået 
med godkendt frø. Eller som udgøres af spildfrø fra tidligere afgrøde. 
 
Omfang: Vurderes efter hvor stor en del af arealet, der er etableret med ikke godkendte 
frø. Bemærk, at det samlede plantedække består såvel af etablerede planter som 
ukrudtsplanter. 
  
Varighed: Vurderes efter det etablerede plantedækkes varighed. Der skelnes mellem 
plantedække etableret på grundlag af ikke godkendte frø med henholdsvis 1-årige planter 
og flerårige planter. 
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Karakter 
 
 

Indenfor 
tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4  
 

 
Kriterium 

1 

 

Meget stor 
effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 

planterne 
består af 
ikke-
godkendte 
plantearter 

planterne 
består af ikke-
godkendte 
plantearter 

 
0-20 % af 

 
20-75 % af 
planterne 
består af 
ikke-
godkendte 
plantearter 

 
> 75 % af 

 

 

 
Omfang 

 
 
 

20-75 % af 
arealet er 
dækket med 
ikke-
godkendte 
plantearter 

 
0-20 % af 
arealet er 
dækket med 
ikke-
godkendte 
plantearter 

 

 

 
> 75 % af 
arealet er 
dækket med 
ikke-
godkendte 
plantearter 

 

 
Varighed 

 
 
 

 
Der er 
etårige 
planter af 
ikke-
godkendte 
frø i 
plantedækket

Der er 
flerårige 
planter af 
ikke-
godkendte 
frø i 
plantedækket
 

   

 

Artssammensætningen vurderes ud fra den botaniske sammensætning af plantedækket. 
Vurderingen af om plantedækket er etableret på grundlag af ikke godkendte frø, sker ved dels at 
vurdere om planterne står i etableringsrækker (rækkesået), dels ved at vurdere om planterne er 
ligeligt fordelt over arealet (bredsået). 

 

  
Varighed: Vurderes efter hvor lang tid tidsfristerne i delkrav 4.1 (2) er overskredet. 
 

Bemærkninger 

Bedømmelse – delkrav 4 
Alvor: Vurderes efter hvor stort et areal der mangler retablering, sat i forhold til det 
samlede areal der burde være reetableret. 

Omfang: Vurderes efter hvor stort et areal der mangler retablering, sat i forhold til det 
samlede areal der burde være retableret. 
((ikke reetableret areal/samlet udyrket og udtaget areal)*100) 
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Karakter 
 

 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2  

Karakter  

Kriterium 

Lille effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 

 
Alvor 

 
 
 
 

 
10-20 % af 
arealet 
mangler 
retablering 

>75 % af 
arealet 
mangler 
retablering 

 
20-75 % af 
arealet 
mangler 
retablering 
 

  

 
Omfang 

 
 
 

 
10-20 % af 
arealet 
mangler 
retablering 

 
20-75 % af 
arealet 
mangler 
retablering 
 

 
>75 % af 
arealet 
mangler 
retablering 

 

 
Varighed 

 
 
 

 
Frist for 
retablering af 
plantedække 
er 
overskredet 
med under 1 
måned 

 
Frist for 
retablering 
af 
plantedække 
er 
overskredet 
med 1-7 
måneder 

 
Frist for 
retablering af 
plantedække 
er overskredet 
med mere end 
7 måneder 
 

 

 
Bemærkninger 
Manglende plantedække defineres som areal, hvor der er så få planter, at det har karakter af bar 
jord.  

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

Rådsforordning 
1782/2003 af 29. sept. 
2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den 
fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse 
af visse støtteordninger 
for landbrugere, art. 5 

 
Udtagning til kontrol: 
Direktoratet for 
FødevareErhverv 

 
Bekendtgørelse nr. 933 
af 4. okt. 2005,om 
direkte støtte til 
landbrugere efter 
enkeltbetalings-
ordningen, § 18 

Kontrol: Plantedirektoratet 
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1.  Udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes, skal vedligeholdes ved 
slåning efter behov, idet opvækst af træer og buske ikke må være mere end fem år 
gamle.  

 
70 Hvis arealerne er beliggende inden for de afstandskrav, der gælder efter bestemmelserne for certificering af 

2.  Plantedækket må ikke slås i perioden 1. maj - 30. juni70.  

frø, skal plantedækket dog slås inden blomstring på anmodning fra den berørte planteavler. Plantedækket må 
endvidere slås i forbindelse med bekæmpelse af flyvehavre, hejrearter eller giftige ukrudtsarter, hvis en 
offentlig myndighed har udstedt påbud herom, eller der forinden er indsendt en erklæring til Direktoratet for 
FødevareErhverv om behovet herfor. Erklæringen skal være underskrevet af en planteavlskonsulent. 
Plantedækket må slås hele året, hvis det igennem hele foråret ved slåning med jævne mellemrum holdes helt 
kort.  

 

 

Alvor: Vurderes efter hvor stort et areal der ikke er slået minimum hvert femte år. 

Varighed: Vurderes efter hvor lang tid arealet ikke har været slået. 

Væsentlig 
effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 

Bedømmelsen er opdelt i 2 afsnit 

Bedømmelse – delkrav 1 

 
Omfang: Vurderes efter hvor stort et areal der ikke er slået minimum hvert femte år. 
((areal(ikke slået)/samlet udyrket og udtaget areal)*100) 
  

 
 

Karakter 
 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

  
 Alvor 
 
 

 
0-20 % af 
arealet er ikke 
slået hvert 
femte år 

  
20-75 % af 
arealet er 
ikke slået 
hvert femte 
år 
 

>75 % af 
arealet er ikke 
slået hvert 
femte år 

 

 
Omfang 

 
 
 

 
0-20 % af 
arealet er ikke 
slået hvert 
femte år 

 
20-75 % af 
arealet er 
ikke slået 
hvert femte 
år 

>75 % af 
arealet er ikke 
slået hvert 
femte år 

  

 
Varighed 

 
 
 

 
Arealet er 
slået for 
mellem 5-6 år 
siden 

 
Arealet er 
slået for 
mellem 6-7 
år siden 

 

 

 
Arealet er 
slået for mere 
end 7 år siden 
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Bemærkninger 

Alvor: Vurderes efter hvor stort et areal der er slået i den nævnte periode, sat i forhold til 
det samlede areal der ikke burde være slået. 

Omfang: Vurderes efter hvor stort et areal der er slået i den nævnte periode, sat i forhold 
til det samlede areal der ikke burde være slået. 
((slået areal/samlet udyrket og udtaget areal)*100) 

Varighed: Vurderes efter hvornår arealet er slået. 
 
 

 

Kriterium  

Væsentlig 
effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 

Ved vurderingen af, hvornår arealet har været slået, vurderes det, om der er planter, buske og 
træer, der indikerer at vedligeholdelsen med slåning ikke har været foretaget.  

 

Det bemærkes dog, at såfremt landmanden kan dokumentere, at træer og buske har været på 
arealet i længere tid og de dele af arealet ikke er medtaget i ansøgningen, vil man skulle se bort 
fra denne type af vegetation, som bedømmelsesgrundlag. 

 
Bedømmelse – delkrav 2 

 

  

Karakter 
 

 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 

    
0-20 % af 
arealet er slået 
i perioden 1. 
maj – 30. juni 

20-75 % af 
arealet er 
slået i 
perioden 1. 
maj – 30. 
juni 

 
> 75 % af 
arealet er slået 
i perioden 1. 
maj – 30. juni  
 

 

 
Omfang 

 
 
 

 
0-20 % af 
arealet er slået 
i perioden 1. 
maj – 30. juni 

 
20-75 % af 
arealet er 
slået i 
perioden 1. 
maj – 30. 
juni 

 
> 75 % af 
arealet er slået 
i perioden 1. 
maj – 30. juni 
 

 

 
Varighed 

 
 
 

  
Slåning er 
sket i 
perioden 1. 
maj – 30. 
juni 
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Krav 4.3: Plantedække på udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes 

  
Bekendtgørelse nr. 
nr.933 af 4. okt. 
2005,om direkte støtte 
til landbrugere efter 
enkeltbetalings-
ordningen, § 19, stk. 1 

Rådsforordning 
1782/2003 af 29. sept. 
2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den 
fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse 
af visse støtteordninger 
for landbrugere, art. 5 

Kontrol: Plantedirektoratet 
 
Udtagning til kontrol: 
Direktoratet for 
FødevareErhverv 

 
 

 

1.  Udtagne arealer og 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 plantedækket retableres 
straks efter anvendelsen71.  

71 Landbrugsarealer, der ikke dyrkes, kan altid anvendes til landbrugsmæssige formål. 
 
Bedømmelse 
Alvor: Vurderes efter hvor stort et areal der er ødelagt eller hvor plantedækket er fjernet, 
sat i forhold til det samlede areal der burde være plantedækket. 
 
Omfang: Vurderes efter, hvor stort et areal, der er ødelagt eller, hvor plantedækket er 
fjernet, sat i forhold til det samlede areal der burde være plantedækket. 
((ødelagt areal/samlet udyrket og udtaget areal)*100) 
  
Varighed: Vurderes efter hvornår reetableringen er forsøgt foretaget. 
 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

Karakter 

 
Alvor 

 
 
 
 

 
0-20 % af 
arealet har 
ødelagt eller 
fjernet 
plantedække 

 
20-75 % af 
arealet har 
ødelagt eller 
fjernet 
plantedække 
 

 
> 75 % af 
arealet har 
ødelagt eller 
fjernet 
plantedække 
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Omfang 

 
 
 

 
20-75 % af 
arealet har 
ødelagt eller 
fjernet 
plantedække 

 
0-20 % af 
arealet har 
ødelagt eller 
fjernet 
plantedække 

 

 

> 75 % af 
arealet har 
ødelagt eller 
fjernet 
plantedække 

 

 
Varighed 

 
 
 

 
Retablering 
er sket 1-2 
måneder 
efter 
ødelæggelse 
eller 
fjernelse af 
plantedække 

 
Retablering 
er sket 2-3 
måneder 
efter 
ødelæggelse 
eller 
fjernelse af 
plantedække 
 

  
Retablering er 
sket mere end 
3 måneder 
efter 
ødelæggelse 
eller fjernelse 
af 
plantedække 

 

 

Bekendtgørelse nr. 933 
af 4. okt. 2005, om 
direkte støtte til 
landbrugere efter 
enkeltbetalings-
ordningen, § 20, stk.1 

Rådsforordning 
1782/2003 af 29. sept. 
2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den 
fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse 
af visse støtteordninger 
for landbrugere, art. 5 

Kontrol: Plantedirektoratet 

Bemærkninger 
Manglende plantedække defineres som areal, hvor der er så få planter, at det har karakter af bar 
jord.  

 

Bemærk, at hvis plantedækket er ødelagt grundet midlertidige foranstaltninger gives en måned til 
reetablering, før der er manglende overholdelse af kravet. 

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

  

 
Udtagning til kontrol: 
Direktoratet for 
FødevareErhverv 

 
 
1.  På udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes 72 må der ikke 

1) anvendes plantebeskyttelsesmidler, jf. lov om kemiske stoffer og produkter, med 
undtagelse af selektive midler udelukkende godkendt til bekæmpelse af flyvehavre 
og midler, der anvendes med henblik på selektiv bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, 
2) tilføres mineralsk eller organisk gødning 73, eller 
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3) kunstvandes. 
  

72 For udtagne arealer gælder bestemmelsen fra den 1. oktober forud for ansøgningsfristen til den efterfølgende 
31. august.  
 
73 Der kan efter godkendelse fra fødevareregionen udbringes husdyrgødning på udtagne arealer i forbindelse 
med forebyggelse eller bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme og zoonotiske infektioner.  

 
Bedømmelse 
Alvor: Vurderes efter om der har været anvendt plantebeskyttelsesmidler, gødning 
eller kunstvanding på de udtagne og udyrkede arealer. 

Omfang: Vurderes efter hvor stort et areal, der er omfattet af anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler, gødning og kunstvanding, sat i forhold til det samlede areal, 
der burde være uden behandling. 

Varighed: Vurderes efter om der har været anvendt plantebeskyttelsesmidler, gødning 
eller kunstvanding på de udtagne og udyrkede arealer i den periode, hvor arealet er 
anmeldt som udtaget eller udyrket areal. 

 

  

((behandlet areal/samlet udyrket og udtaget areal)*100) 
  

 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 
 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

4 
Meget stor 

effekt i forhold 
til formål med 

kravet 

 
 

Karakter

 
Alvor 

 
 
 
 

 
Der er foretaget 
højst 1 handling 
med plante-
beskyttelses-
midler, gødning 
eller 
kunstvanding  

 
Der er foretaget højst 
2 handlinger med 
plante-beskyttelses-
midler eller gødning.
  

 
Der er foretaget 
mere end 2 
behandlinger 
med gødning 
eller plante-
beskyttelses-
midler. 

 

 
Omfang 

 
 
 

 
0-20 % af 
arealet er 
behandlet 

 
20-75 % af arealet er 
behandlet 

 
 

 
> 75 % af 
arealet er 
behandlet 
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Varighed 

 
 

 
 
 
Der er anvendt 
plantebeskyttelses-
midler, gødning eller 
kunst-vanding i 
perioden. 
 

 
Krav 4.5: Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer 
KRAVET ER UDGÅET! 

 
Krav 4.6: Opretholdelse af permanente græsarealer 

 
Bekendtgørelse nr. 933 
af 4. okt. 2005 om 
direkte støtte til 
landbrugere efter 
enkeltbetalings-
ordningen, § 15, stk. 2 
og 3 

Rådsforordning 
1782/2003 af 29. sept. 
2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den 
fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse 
af visse støtteordninger 
for landbrugere, art. 5 

Kontrol: Plantedirektoratet 
 
Udtagning til kontrol: 
Direktoratet for 
FødevareErhverv 

  
1.  Hvis referenceandelen for permanent græs er faldet med mere end 5 procent, skal 

der indsendes ansøgning om tilladelse til omlægning af permanente græsarealer til 
Direktoratet for FødevareErhverv 74.   

2.  Hvis referenceandelen for permanent græs er faldet med mere end 10 procent, 
skal påbud om reetablering af permanente græsarealer fra Direktoratet for 
FødevareErhverv følges 75. 
  

74 Konstaterer direktoratet for et givet år, at det samlede areal med permanent græs er faldet, og at andelen af 
arealet med permanente græsarealer i forhold til det samlede landbrugsareal er faldet med mere end 5 procent i 
forhold til referenceandelen, iværksætter direktoratet en ordning, hvorefter permanente græsarealer kun må 
inddrages i omdriften, hvis direktoratet efter ansøgning giver tilladelse hertil. 
 
75Hvis det for et givet år konstateres, at det samlede areal med permanent græs er faldet, og andelen af arealet 
med permanente græsarealer i forhold til det samlede landbrugsareal, er faldet med mere end 10 pct. i forhold 
til referenceandelen, giver direktoratet landbrugere, der søger støtte efter denne ordning, og som råder over 
arealer, der er blevet omlagt fra permanente græsarealer til anden anvendelse, påbud om retablering af 
permanente græsarealer. 

 
Bedømmelsen er opdelt i 2 afsnit 
 
Bedømmelse – delkrav 1 
Alvor: Vurderes efter om der er indsendt ansøgning om omlægning af den permanente 
græsmark, samt om direktoratets afgørelse på ansøgningen er fulgt. 
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Omfang: Vurderes efter hvor stort et areal der er omlagt, sat i forhold til det samlede 
areal med permanent græs. 

  

 
r 

Kriterium  

Væsentlig 
effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 

 

((omlagt areal/samlet areal med permanent græs)*100) 

Varighed: Vurderes efter hvor lang tid der er gået uden at efterkomme direktoratets 
afgørelse. 
 

 
 
 

1 
Indenfor 

tolerance-
grænse i 

bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 

forhold til 
formål med 

kravet 
 

3 4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 

Karakter 

Karakte

 
Alvor 

 
 
 
 

  
Ansøgning 
indsendt, men 
forbud mod 
omlægning 
ikke fulgt 
 

Ansøgning 
om 
omlægning 
mangler 

  

 
Omfang 

 
 
 

 
0 – 20 % af 
arealet 
omfattet 

 
20 – 75 % af 
arealet 
omfattet 
 

 
> 75 % af 
arealet 
omfattet 

 

 
Varighed 

 
 
 

  
Direktoratets 
afgørelse 
ikke 
efterkommet 
1 – 3 
måneder 
efter 
afgørelsen 

 
Direktoratets 
afgørelse ikke 
efterkommet 
mere end 3 
måneder efter 
afgørelsen 
 

 

 
Bedømmelse – delkrav 2 
Alvor: Vurderes efter om plantedække er reetableret i forhold til påbud. 
 
Omfang: Vurderes efter hvor stort et areal der ikke er reetableret, sat i forhold til det 
samlede areal med permanent græs. 

  

 

((ikke reetableret areal/samlet areal med permanent græs)*100) 

Varighed: Vurderes efter hvor lang tid der er gået uden at efterkomme direktoratets 
afgørelse. 
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Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor 
tolerance-
grænse i 
bestemmelsen 

Lille effekt 
i forhold til 
formål med 
kravet 

Karakter 

 

2 

 

3 
Væsentlig 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

4 
Meget stor 

effekt i 
forhold til 

formål med 
kravet 

 
 

 
Alvor 

 
 
 
 

  
Påbud om 
reetablering 
ikke fulgt 
 

  

 
Omfang 

 
 
 

 
0 – 20 % af 
arealet 
omfattet 

 

 
20 – 75 % af 
arealet 
omfattet 

 
> 75 % af 
arealet 
omfattet 

 

 
Varighed 

 
 
 

  
Direktoratets 
afgørelse 
ikke 
efterkommet 
1 – 3 
måneder 
efter 
afgørelsen 

 
Direktoratets 
afgørelse ikke 
efterkommet 
mere end 3 
måneder efter 
afgørelsen 
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Bilag 2 – Brugervejledning til websystemet 

2. Udvælgelse af støtteansøgere til kontrol 

5. Indberetning af kontrolresultater 

7: Ændring af kontrolresultater 

 
Dette bilag indeholder: 

1. Adgang til krydsoverensstemmelsessystemet 

3. Producentoplysninger  
4. Kontrolpopulation 

6. Kontrolrapport 
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2.1 Skærmbillede vedr. adgangsside til 
krydsoverensstemmelsessystemet 

 
 
Krydsoverensstemmelsessystemet er en Webapplikation med adressen: 
 ko-kontrol.dffe.dk. Bemærk: der skal ikke være www foran. 
 
For at få adgang til systemet skal der indtastes det tilsendte ”Brugernavn” og 
”Adgangskode”. 
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Efter indtastning af brugernavn og adgangskode kommer man til dette 
skærmbillede, der giver følgende muligheder: 
 
A) Støtteansøgere: Her har man adgang til oversigten over støtteansøgere som 
kan udtages til kontrol. 
 

 

B) Kontrolpopulation: Her indberetter man kontrolresultaterne og kan udskrive 
kontrolrapporten. 

C) Informationsmateriale: Her kan du læse mere om krydsoverensstemmelse. 
 
D) Folder om krydsoverensstemmelse: Her kan man downloade den folder, som 
afleveres til landbrugeren ved kontrol af hans bedrift.
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2.2 Skærmbillede til udvælgelse af støtteansøgere til 
kontrol 

 
 
 

2. Det er muligt at begrænse søgningen ved at udfylde en eller flere af 
følgende rubrikker: 
• Alle: Alle producenter hos pågældende kontrolmyndighed vises 
• Aktive: Alle aktive producenter hos pågældende kontrolmyndighed 

vises 

Dette skærmbillede giver en oversigt over hvilke støtteansøger, der er i et 
kontrolområde således at kontrolmyndigheden kan udtage landbrugere til kontrol. 

1. Ved at vælge ”Støtteansøgere”, fremkommer en oversigt over samtlige 
støtteansøgere i et specifikt geografisk område. 

• Udtaget til kontrol: Alle producenter som er udtaget til kontrol af den 
pågældende kontrolmyndighed 
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• Ikke udtaget til kontrol: alle producenter som ikke er udtaget til 
kontrol  

• Produktionsår: Kontrolåret 
• Postnummer 

Desuden indeholder oversigten over støtteansøgere følgende oplysninger: 

• Amt nr. 

• Status: Støtteansøgerens status (Aktiv, Ophørt, Død) 
• Udtaget til kontrol: Som udgangspunkt er feltet markeret med et ”nej”. 

Hvis ansøgeren er udtaget til Krydsoverensstemmelses kontrol, vil 
feltet være udfyldt med et ”ja”. 

 

• Datointerval 
 

• CVR-nr.: Producentens CVRnr. 
• CPR-nr.: Producentens CPRnr. 
• Navn: Ansøgerens navn. Ved at klikke på ansøgerens navn, får du 

adgang til skærmbilledet med producentoplysninger. 
• Kommunenr.: Kommune, hvor producentens CVR/CPR nr. er 

registreret 

• Oprettet dato: Dato for oprettelse af støtteansøgeren i 
krydsoverensstemmelsessystemet 

• Sidst ansøgt: År hvor støtteansøgeren sidst ansøgte om støtte 

• Udtaget dato: Dato for hvornår ansøgeren blev udtaget til kontrol. 
 
Ved at vælge ”download liste” har du mulighed for at udskrive en liste over 
de støtteansøgere, der er relevant for dig som kontrolmyndighed. Listen 
udskrives som CSV fil som kan indlæses i et regneark. 
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Skærmbilledet som viser en oversigt over støtteansøgere viser også en bjælke, 
som indeholder statistikker som omhandler det samlede antal støtteansøgere samt 
antallet af producenter der skal udtages til kontrol og antallet af producenter, der 
er udtaget til kontrol.  
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2.3 Skærmbillede med producentoplysninger 

 

 
 

Dette skærmbillede er en oversigt over producentens oplysninger: hvilke 
ordninger producenten er knyttet til, og hvilke ejendomsnumre, der er registreret 
under producentens CVR/CPR nummer. I forhold til forrige skærmbillede viser 
dette skærmbillede: 

1. Virksomhedens postadresse 
2. Om producenten er bekræftet som støtteansøger 
3. Hvilke ejendomsnumre er knyttet CVR/CPRnr. 
4. Støtteberettigede areal fordelt på ejendomnr. 
5. Producentens ejerforhold til det pågældende ejendomsnummer:  Ejer/ 

Forpagter 
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6. Dato for hvornår producenten ophørte landbrugsaktiviteten på 
ejendomsnr. 

Derudover er der mulighed for download af lister for: 

a) alle ordninger som producenten har søgt på. Det kan f.eks. være:  
 Handyr 

b) alle de ejendomme som hører under producentens CVR/CPR 
nummer. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Præmie for moderfår 
 Støtteberettigede afgrøder 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

157 
 



158 

2.4 Skærmbillede for kontrolpopulation 

 
 

 Alle: Alle producenter hos den pågældende kontrolmyndighed 

 Ikke kontrollerede: Alle producenter som er udtaget til ko-kontrol, hvor 
kontrollen ikke er påbegyndt/udført. 

Dette skærmbillede giver mulighed for at finde hvilke producenter, der har 
været/vil blive kontrolleret. Det er således muligt at indskrænke søgningen blandt 
støttemodtagerne. Man kan vælge én af de fire rubrikker:  

 Udtaget til kontrol: Alle producenter, som er udtaget til kontrol af både 
den pågældende kontrolmyndighed og af de andre kontrolmyndigheder, 
producenten er ejer eller forpagter. .  

 Kontrollerede: Alle de producenter som er udtaget til ko-kontrol og som er 
færdig kontrollerede. 

 Delvis kontrollerede: Alle producenter som er udtaget til ko-kontrol, hvor 
kontrollen er påbegyndt, men endnu ikke afsluttet. 
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Derefter vælger man knappen ”søg” og billedet vil fremvise alle 
producenter fra den valgte kategori, som er knyttet til den pågældende 
kontrolmyndighed. 
 
NB. Systemet viser som standard det aktuelle år. Du skal vælge et andet 
årstal, hvis du eksempelvis ønsker at se data fra tidligere år. 

 
Ved at vælge ”download liste” har du som kontrolmyndighed mulighed for 
at udskrive en liste over den kontrolpopulation som er relevant for dig. 
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2.5 Skærmbilleder vedr. indberetning af kontrolresultater 

 

 
Sådan indberetter du: 

 
 

Åbn billedet ”Kontrolpopulation” og fremsøg producenten som du gerne vil 
indberette for. Klik herefter på "KO" (ko-kontrol) eller "Anden" (Anden-kontrol) 
i kolonnen "Indberet kontrolresultat".  
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Nedenstående skærmbillede kommer frem: (Bemærk at indberetning af ko-
kontrol og anden-kontrol foregår på samme måde – eksemplet viser 
indberetning af en ko-kontrol) 

 
 

Det er her at du påbegynder indberetningen at et kontrolresultat for 
producenten. Skrive kontroldatoen og vælge ”Gem” knappen. Skærmbilledet 
giver dig et trin for trin forklaring om hvordan du indberetter et 
kontrolresultat. Du skal: 

1. Indtaste kontroldatoen for den kontrolordning som resultatet 
vedrører. 

2. Afkrydse ”irrelevant”, hvis kontrollen for den ordning er 
irrelevant 

3. Afkrydse ”alt ok”, hvis alle resultater er ok og gemme. 
 

Hvis der er manglende overholdelse skal du indtaste kontroldato, gemme og 
derefter klikke på linket for den kontrolordning, for hvilken karaktererne 
skal registreres. 
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Når du har udfyldt de nødvendige oplysninger på denne side, klikker du på den 
kontrolordning som du har kontrolleret for. Et nyt skærmbillede åbnes – Læs 
mere om det i næste side.   
 
I venstreboksen kan man se de nødvendige oplysninger om støtteansøgeren. Hvis 
man ønsker flere oplysninger vedrørende producenten kan man klikke på ”flere 
detaljer” som åbner til siden med producentoplysningerne. 
 
 
Indberetning af kontrolresultat: 
 

 
 

Skærmbilledet giver dig et trin for trin forklaring på hvordan du indberetter et 
kontrolresultat. Vær opmærksom at billedet ikke vises her i sin fulde størrelse. 
For at se hele billedet skal du logge på systemet. 

I de tilfælde, hvor kontrollen har været irrelevant skal feltet afkrydses. Det kan 
f.eks. være hvis der ikke findes bræmme på en bedrift, så afkrydses feltet 
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irrelevant for krav 1.16, der vedrører dette krav. Når, der ikke konstateres 
manglende overholdelse af de kontrollerede, kan feltet ” alt ok” afkrydses. 
Herefter vil systemet automatisk indtaste karaktererne 0 0 0 for alle kravene 
under den valgte kontrolordning. 

 
Indberetning af nyt kontrolresultat på bedrift, hvor der tidligere har 
været indberettet et kontrolresultat 
 
Hvis du tidligere har indberettet et kontrolresultat på en specifik ordning (på 
et bestemt CVR/CPR nr.) og gerne vil indberette et nyt kontrolresultat med 
en ny kontroldato vælg ”indberet nye kontrolresultater”: 
For rettelse af kontrolresultat se skærmbillede 2.7. 
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Udfyld kontroldatoen og klik på ”Opret”. Fremgangsmåden er fremefter den 
samme som beskrevet under ”Indberetning af kontrolresultat”. 
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2.6 Kontrolrapport 

 
 

Du kan downloade kontrolrapporten ved at klikke på “Download rapport”. Denne 
kontrolrapport kan du printe ud og bruge ved kontrolbesøget. Se venligst 
skærmbilledet på næste side. 
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Kontrolrapporten kan ikke udfyldes elektronisk. Heller ikke i dette eksempel, har 
billedet sin fulde størrelse – hvis du logger på systemet kan du se hvordan 
rapporten ser ud. Den viser en liste med alle de krav, som er knyttet den 
specifikke kontrolordning. 
 
Rapporten indeholder producentoplysninger og kan endvidere bruges som 
følgende: 

• kladde ved kontrollen 
• checkliste for kravene under den pågældende ordning 
• høringsbrev 

 
2.7 Rettelse af indberettede kontrolresultater 

Der kan i nogle tilfælde være behov for at rette allerede indberettede kontrolresultater. 
Det kan f.eks. være, hvis høringssvaret giver anledning til en revurdering af de 
karakterer som er blevet givet som følge af en manglende overholdelse. 
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1. Vælg "Kontrolpopulation" 

3. Klik på kontrolordningsnavnet som du finder til venstre for den indberettede 
kontroldato 

Det er meget vigtigt at du IKKE indtaster en ny kontroldato, da systemet  vil 
opfatte det som en ny kontrol.

2. Klik på "KO" eller "Anden" i kolonnen "Indberet kontrolresultat" 

4. Du kan nu ændre på det indberettede resultat 
5. Husk at gemme dine ændringer. 
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Bilag 3 -Varslingsregler for kontrolbesøg mv.
 
Der er ikke fastsat særlige regler om varsling i forbindelse med kontrol af 
krydsoverensstemmelseskravene. Man skal derfor følge reglerne om varsling i 
retssikkerhedslovens14 § 5, som er gengivet nedenfor: 

Stk. 7. Beslutningen i stk. 6 kan meddeles mundtligt, hvis hensynet til parten selv eller 
afgørende hensyn til andre private eller offentlige interesser taler for, at et 
tvangsindgreb gennemføres, inden myndigheden har haft lejlighed til at udarbejde en 
skriftlig begrundelse. Den, der har fået beslutningen meddelt mundtligt, kan forlange 
efterfølgende at få beslutningen meddelt skriftligt. En begæring herom skal fremsættes 

                                                

 

§ 5. Forud for gennemførelsen af en beslutning om iværksættelse af et tvangsindgreb 
skal parten underrettes om beslutningen.  

Stk. 2. Underretningen skal ske skriftligt senest 14 dage, inden tvangsindgrebet 
gennemføres, og skal indeholde oplysninger om  
1) tid og sted for indgrebet,  
2) retten til at lade sig repræsentere eller bistå af andre efter forvaltningslovens § 8,  
3) hovedformålet med indgrebet og  
4) det faktiske og retlige grundlag for indgrebet, jf. forvaltningslovens § 24.  

Stk. 3. Parten kan inden for en af myndigheden fastsat frist fremsætte indsigelse mod 
den trufne beslutning. Fastholdes beslutningen, skal dette begrundes skriftligt over for 
parten, jf. forvaltningslovens § 24. Meddelelsen om fastholdelse af beslutningen skal 
gives inden eller senest samtidig med gennemførelsen af tvangsindgrebet.  

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 kan fraviges helt eller delvis, hvis  
1) øjemedet med tvangsindgrebets gennemførelse ville forspildes, hvis forudgående 

underretning skulle gives,  
2) hensynet til parten selv taler for det eller partens rettigheder findes at burde vige for 

afgørende hensyn til andre private eller offentlige interesser,  
3) det er nødvendigt af hensyn til rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske 

interesser, herunder forholdet til EU,  
4) øjeblikkelig gennemførelse af tvangsindgrebet efter forholdets særlige karakter er 

påkrævet eller  
5) forudgående underretning viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig.  

Stk. 5. Hvis betingelserne efter stk. 4 for at undlade forudgående underretning er 
opfyldt for en ikke uvæsentlig del af et tvangsindgreb, kan myndigheden gennemføre 
det samlede tvangsindgreb uden forudgående underretning.  

Stk. 6. Hvis en beslutning om iværksættelse af tvangsindgreb gennemføres uden 
forudgående underretning, jf. stk. 4 og 5, skal beslutningen samtidig med 
gennemførelsen af indgrebet meddeles parten skriftligt og indeholde de i stk. 2, nr. 1-4, 
nævnte oplysninger. Beslutningen skal endvidere indeholde en begrundelse for 
fravigelsen af stk. 1-3, jf. forvaltningslovens § 24.  

 
14 Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og 
oplysningspligter. 
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over for myndigheden inden 14 dage efter, at tvangsindgrebet er gennemført. 
Myndigheden skal besvare begæringen snarest muligt. Er begæringen ikke besvaret 
inden 14 dage efter, at myndigheden har modtaget begæringen, skal myndigheden 
underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår begæringen kan forventes 
besvaret. ” 
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 Bilag 4 - Kontrolrapportens oplysninger 

 
a) en generel del, der bl.a. indeholder følgende oplysninger: 

 
 oplysninger om den landbruger, der er udvalgt til kontrol, herunder navn, 

bopælsadresse, CVR-nummer samt adresser på eventuelle øvrige ejendomme, der er 
omfattet af CVR nummeret. Har bedriften ingen CVR nummer anvendes 
producentens CPR nummer. 

 

 Kontrollens start- og slutdato ( I websystem anføres kontrollens startdato) 

 

 de tilstedeværende personer.Det angives om der er tale om ejeren eller en af ejeren 
bemyndiget person (skrives i kommentarfelt) 

 

 angivelse af, om producenten har fået varsel om kontrolbesøget og i givet fald, hvor 
langt tid i forvejen (skrives i kommentarfelt) 

 

b) En del, der særskilt oplyser om den kontrol, der er foretaget for hver af 
retsakterne og normerne, og som bl.a. indeholder følgende oplysninger: 

 

 de krav og normer, kontrollen på stedet omfatter.  
 

 arten og omfanget af den udførte kontrol 
 

 resultaterne 
 

 de retsakter og normer for hvilke, der er konstateret manglende 
overensstemmelse. Det vil sige en opregning af de krav, hvor der var 
manglende overensstemmelse med angivelse af de retsakter, som 
kravene udspringer af. Angivelsen af retsakterne skal ske i form af en 
henvisning til nummereringen af krav i bilag 1 i bekendtgørelse om 
direkte støtte til producenter efter enkeltbetalingsordningen. 

 

c) en evalueringsdel  
Evalueringsdelen indeholder en vurdering af betydningen af den manglende 
overensstemmelse for hvert krav ud fra kriterierne ”alvorlighed”, ”omfang”, 
”varighed”, jf. artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003. 
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Ved evalueringen skal endvidere angives eventuelle forhold, der bør medføre en 
forhøjelse eller reduktion af den nedsættelse, der skal anvendes. 

 

Hvis der er tale om en manglende overholdelse SKAL der gives en vurdering af 
alle tre parametre, alvorlighed, omfang og varighed. 

 

I nedenstående tabel beskrives parametrene og de numeriske værdier for 
alvoren, omfanget og varigheden af den manglende overholdelse af de krav 
der indgår i krydsoverensstemmelse som kontrolmyndigheden anvender. 

 
 

Parameter karakterbedømmelse 

 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

Den manglende 
overholdelse 
falder inden 
for det 
pågældende 
direktivs 
tolerance 

 
 

 
 

Den manglende 
overholdelse 
har lille 
betydning i 
forhold til 
formålet med 
det pågældende 
krav. 

 
 
 

Den manglende 
overholdelse har 
væsentlig 
betydning i 
forhold til 
formålet med 
det pågældende 
krav. 

 

 
  

 
 

Den manglende 
overholdelse 
har meget stor 
betydning i 
forhold til 
formålet med 
kravet. 

 
 
 

 

   

Varighed  

Alvor  

Omfang     

   
 

 

Ved anvendelse af ovenstående værdier bemærkes det, at såfremt værdien 1 anvendes, 
skal værdien være 1 for alle tre parametre, alvorlighed, omfang og varighed. For øvrige 
værdier kan de variere uafhængigt for de enkelte parametre. 

 
 d) en underskriftsdel 

Kontrolløren skal datere (sætte sine initialer) og underskrive 
kontrolrapporten 
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