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I vejledningen kan du se en oversigt over de ændringer der er foretaget i ”Vejledning om kon-
trol med krydsoverensstemmelse.” De ændringer der er foretaget fremgår i denne vejledning. 
 
I bilag 1 under definitioner for Landbrugsareal tilføjes: 
Krydsoverensstemmelse gælder for landbrugsarealer og landsbrugsaktiviteter. Landbrugs-
arealer kan endvidere defineres som støtteberettigede arealer og arealer med permanente af-
grøder. De støtteberettigede landbrugsarealer omfatter:  

 Dyrkede arealer med støtteberettigede afgrøder 
 Udtagne arealer 
 Permanente græsarealer 
 Landbrugsarealer, der ikke dyrkes 

 
For yderligere information om støtteberettigede arealer henvises der i øvrigt til: Vejledning 
om enkeltbetaling 2006, bilag A (sider 26-31). 
 
Fredskovpligtige arealer er ikke omfattet af krydsoverensstemmelse. Dette gælder f.eks. are-
aler, der  

 er ryddet for træer med henblik på at etablere lysåbninger og andre åbne naturarealer, 
eller 

 aldrig har været tilplantet, og som samtidig er pålagt fredskovspligt. 
 
Det bemærkes, at man ikke kan friholde et landbrugsreal for sanktioner i forbindelse med 
krydsoverensstemmelse ved blot at undlade at søge støtte til arealer. 
 
Krydsoverensstemmelse omfatter alle landbrugsaktiviteter uanset, hvor på bedriften de fin-
der sted. Det betyder f.eks. at landbrugerens støtte vil blive nedsat, hvis han udbringer slam i 
haven i december eller hvis han bruger ”ikke godkendt” plantebeskyttelsesmidler i haven. Ha-
ven er ikke et landbrugsareal, men da slamudbringning og anvendelse af plantebeskyttelses-
midler er landbrugsaktiviteter, vil disse resultere i en nedsættelse af støtten for manglende 
overholdelse af henholdsvis krav 1.13 og 2.18. 
 
Krav vedr. miljø: 
Krav 1.26: karakter 1 for alle delkravene gråskraveres (kan ikke anvendes). 
 
Krav vedr. sundhed: 
For krav 2.1 og 2.2 er fodnoten under bedømmelsestabellen blevet ændret til:  
 
* Karakteren for krav 2.1 og krav 2.2 i forbindelsen med krydsoverensstemmelse sættes til 
OK, hvis antallet af mindre alvorlige overtrædelser og alvorlige overtrædelser udgør 5 % eller 
mindre og der samtidig er mindre end ca. 10 mindre alvorlige overtrædelser og mindre end ca. 
3 alvorlige overtrædelser for krav 2.1 og krav 2.2 set under et. 
 
For krav 2.2 er der i "karaktertabellen" i nederste højre hjørne, (Varighed, karakter 4) efter  
  
" Producent kan ikke give en præcis fødselsdato eller oplyse moders CKR.-nr. på et dyr"   
  
tilføjet: "(Manglende moders CKR-nr. skal kun have indflydelse på varigheden, hvis der er ta-
le om, at så mange dyr mangler moders CKR-nr., at denne overtrædelse alene ville give an-
ledning til en KO-karakter). 
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Krav 2.4: Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker 
 

Bekendtgørelse nr. 733 af 
2. juli 2004 om mærkning, 
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. november 1992 om 
identifikation og registre-
ring af dyr, art. 4 som ænd-
ret ved Rådets forordning 
(EF) nr. 21/2004 af 17. de-
cember 2003 om indførelse 
af en ordning for identifika-
tion og registrering af får 
og geder, art. 4 

Kontrol: Plantedirektoratet 
 
Udtagning til kontrol: Føde-
varestyrelsen 

  
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 føres fra oprindel-
sesbesætningen, 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 øre-
mærke, medmindre de samhandles til udlandet. 
Lam og kid under 7 dage, der dør eller aflives, og derefter føres direkte til en destrukti-
onsvirksomhed, 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 oprin-
delsesbesætningen 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 hen-

hold til nationale regler, men har ikke overtrådt reglerne om krydsoverensstemmelse. 
 
DEN TEKST ER BLEVET TILFØJET 
Bedømmelse  
 
Overtrædelserne deles som udgangspunkt op i tre niveauer: 
 

• Mindre alvorlige overtrædelser: fåret eller geden mangler et eller to erstatningsøre-
mærker 

 
• Alvorlige overtrædelser: fåret eller geden har ikke tidligere været øremærket. 

 
• Meget alvorlige overtrædelser: Uidentificerbare får eller geder.    

 
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 sam-
lede fåre-, gedepopulation i Danmark og om der har været risiko for, at får eller geder 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 bestem-
melsen 

 

2 
Lille effekt i 
forhold til for-
mål med kravet 

 

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 
med kravet 

4 
Meget stor 
effekt i for-

hold 
til formål 

med kravet 

 
 

Karak-
ter 

 
Alvor 

 • Mere end ca. 5 
dyr med tabte 
øremærker 

• Mere end ca. 5 
% dyr med tabte 
øremærker* 

 

• Maks.2 uiden-
tificer-bare 
dyr 

• Maks. 5 % 
uidentificerba-
re dyr 

• Identificerbare 
dyr, der ikke 
har været 
øremærket 

• Mere end 2 
uidentificer-
bare dyr 

• Mere end 5 
% uidentifi-
cer-bare dyr 

 

 

 
Omfang 

 Ingen omsætning 
af dyr fra be-
sætningen i 
overtrædelses-
perioden 

Bruges kun hvis 
der har været 
omsætning fra 
besætningen, 
og det vurde-
res, at der er 
ubetydelig ri-
siko for at dyr 
med ukorrekt 
øremærkning 
har været om-
sat (kan f.eks. 
være enkelte 
dyr omsat), 
og/eller den 
smittemæssige 
risiko vurde-
res, at være 
ubetydelig, jf. 
forklaring un-
der omfang. 

Omsætning 
af dyr fra
besætningen i 
overtrædelses-

perioden 
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Varighed 
 
• Overtrædelsen har 

fundet sted i op til 
ca. 7 dage 

• Varighed af over-
trædelsen kan ik-
ke fastslås 

Overtrædelsen er 
ældre end ca. 7 da-
ge.  

 
• Producenten 

vil ikke øre-
mærke dyrene 

 
* Karakteren for krav 2.4 og krav 2.5 i forbindelsen med krydsoverensstemmelse sættes til OK, hvis 
antallet af mindre alvorlige overtrædelser og alvorlige overtrædelser udgør 5 % eller mindre og der 
samtidig er mindre end ca. 10 mindre alvorlige overtrædelser og mindre end ca. 3 alvorlige overtræ-
delser for krav 2.4 og krav 2.5 set under et. 
 
 
 

Krav 2.5: Indberetning af får og geder og deres flytninger samt førelse af be-
sætningsregister46

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

Rådets direktiv 92/102/EØF 
af 27. november 1992 om 
identifikation og registre-
ring af dyr, artikel 7 og 8 
som ændret ved Rådets for-
ordning (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: Føde-
varestyrelsen 

  
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. Op-
tegnelser 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 ge-
der 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 ud-
landet registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret. 
5) Det samlede antal får eller geder.  
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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. 
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 klov-
dyr 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 besætnings-
nummer for den besætning eller anden samling af dyr med får eller geder, hvortil dy-
ret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er eksporteret eller samhandlet til 
udlandet, indberettes modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret for modtager-
besætningen. 
4) Modtageren af dyr skal indberette eget besætningsnummer samt besætnings-
nummer 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 afsender-
besætningen. 
 

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

 
DEN TEKST ER BLEVET TILFØJET!!! 
Bedømmelse 
Overtrædelserne deles som udgangspunkt op i tre niveauer: 
 

• Mindre alvorlige overtrædelser: Fåret eller geden er anført i besætningsregisteret med 
forkert køn eller forkert race. 

 
• Alvorlige overtrædelser: Der mangler førelse af fødsler eller flytninger eller indberet-

ning af flytninger. 
 

• Meget alvorlige overtrædelser: Uidentificerbare får eller geder.    
 
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 fåre-gedepopulation i 
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Danmark og om der har været risiko for, at får eller geder hvor identiteten ikke var fuldstæn-
dig sikker har været omsat til andre besætninger. 
 
Varighed: Varighed vurderes ud fra perioden hvor overtrædelsen har fundet sted. 
 

Karakter 
 
 
 

Kriterium 

1 
Indenfor tole-
rance-grænse 
i bestemmel-

sen 
 

2 
Lille effekt i for-

hold til formål 
med kravet 

 

3 
Væsentlig effekt i 
forhold til formål 

med kravet 

4 
Meget stor ef-
fekt i forhold 
til formål med 

kravet 

 
 

Karak-
ter 

 
Alvor 

 
 
 
 
 
 

• Mere end 5 %  
mindre alvor-
lige overtræ-
delser og sam-
tidig mere end 
ca. 10 mindre 
alvorlige 
overtræ-
delser47 

• Under 5 % al-
vorlige over-
trædelser og 
samtidig un-
der ca. 10 
mindre alvor-
lige overtræ-
delser* 

 

• Alvorlige 
overtrædelser 
• Maks. 2 uidenti-

ficerbare 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 fø-
re besæt-
nings-
register 
og/eller ind-
berette til 
CHR 

 

 
Omfang 

 
 
 
 
 
 

Ingen omsætning 
af dyr fra besæt-
ningen i overtræ-
delsespe-rioden 

 Bruges kun hvis 
der har været om-
sætning fra besæt-
ningen, og det 
vurderes, at der er 
ubetydelig risiko 
for at dyr med 
ukorrekt registre-
ring har været om-
sat (kan f.eks. væ-
re enkelte dyr om-
sat), og/eller den 
smittemæssige ri-
siko vurderes, at 
være ubetydelig, 
jf. forklaring under 
omfang. 
 

Omsætning af 
dyr fra besæt-
ningen i over-
trædelses-
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 fast-
slås 

 
  
• Indberetning til 

CHR mere end 
én dag for sent 

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

 
 
• Producenten 

vil ikke føre 
besætning-
sregister 

• Producenten 
vil ikke ind-
berette til 
CHR 

• Producenten 
kan ikke give 
en præcis 
fødselsdato  

 

 
47 Gælder samtlige overtrædelser af både krav 2.1 og 2.2. 
 
* Karakteren for krav 2.4 og krav 2.5 i forbindelsen med krydsoverensstemmelse sættes til OK, hvis 
antallet af mindre alvorlige overtrædelser og alvorlige overtrædelser udgør 5 % eller mindre og der 
samtidig er mindre end ca. 10 mindre alvorlige overtrædelser og mindre end ca. 3 alvorlige overtræ-
delser for krav 2.4 og krav 2.5 set under et. 
 
 
Krav 2.14 
Bedømmelsesskemaet for krav 2.14 skal se således ud: 
 
Karakter 
 
 
Kriterium 

1 
Indenfor tole-
rance-grænse i 
bestemmelsen 

2 
Lille effekt i 
forhold til 
formål med 
kravet 

3 
Væsentlig ef-
fekt i forhold 
til formål med 
kravet 

4 
Meget stor ef-
fekt i forhold til 
formål med kra-
vet 

Karakter 

Alvor   Påbud eller 
forbud  

Bøde eller poli-
tianmeldelse  
 

 

Omfang   
 
 
 

• 1 påbud el-
ler forbud 

• Flere på-
bud eller 
forbud ved 
denne kon-
trol  

• 1 bøde eller 
politianmel-
delse 

• Flere bøder 
eller poli-
tian-
meldelser 
ved denne 
kontrol  

 

 

Varighed   Tidligere: Der 
er givet påbud 
eller forbud  

Tidligere: Der 
er givet bøde el-
ler sket politi-
anmeldelse  
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