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Hvad er krydsoverensstemmelse?

Denne folder henvender sig til landmænd i Danmark. Den beskriver kort, hvad kontrollen med 
krydsoverensstemmelse går ud på, og hvordan et kontrolbesøg foregår. Sidst i folderen kan du  
se, hvem du kan kontakte, hvis du har nogle spørgsmål. 

Som en del af EU’s landbrugspolitik skal landbrugere, der søger om støtte under visse ordninger, 
opfylde en række krav. Langt de fleste af reglerne, har eksisteret i mange år. Nu kan udbetalingen  
af din landbrugsstøtte blive sat ned, hvis du ikke tager særlige hensyn til bl.a. natur, miljø og  
sundhed for dyr og mennesker. Det er det system, vi kalder krydsoverensstemmelse. 
 

De støtteordninger, der er omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse er: Enkeltbetaling, 
tilskud til protein- og energiafgrøder, stivelseskartofler samt præmier for moderfår og handyr og 
enkelte arealbaserede ordninger under Landdistriktsprogrammet.
 

i 2007 er der 113 krav om krydsoverensstemmelse. de er inddelt i fire områder: 
1. natur og miljø
2. dyre‑, folke‑ og plantesundhed 
3. dyrevelfærd
4. god landbrugs‑ og miljømæssig stand.
 

Vi udbetaler støtten i fuldt omfang, hvis du har overholdt alle krav for hele bedriften 
(Hele CVR-/CPR- nummeret). Det gælder uanset hvilken ordning, du har søgt under. 

 
Kontrolbesøget

Kontrollen af, om du overholder reglerne, bliver gennemført af de samme myndigheder som hid-
til – også når det drejer sig om krydsoverensstemmelse. Du kan altså stadig opleve at få besøg 
af kontrollører fra både kommunen, Plantedirektoratet samt Fødevareregionerne. De skal under-
søge, om du overholder reglerne inden for deres kontrolområder. 
 

Uanset hvilken myndighed, der kontrollerer for krydsoverensstemmelse, skal enten du eller din  
stedfortræder være til stede og hjælpe kontrolløren med adgang til oplysninger og hjælpe ham  
rundt på bedriften.  
 

Det er vigtigt både for dig og kontrolløren, at besøget foregår effektivt og smidigt og at I undervejs 
i en ordentlig tone får talt om, hvad kontrollen går ud på. Kontrolløren fortæller dig om resultaterne 
af kontrollen, så du er klar over det videre forløb. 

Kontrollen afsluttes så hurtigt som forsvarligt og uden unødig gene for dig. Kontrolløren kan ikke 
under besøget fortælle dig, hvad det kan komme til at koste i tabt støtte, hvis der er regler, som du 
ikke har overholdt. Den afgørelse ligger hos Direktoratet for FødevareErhverv.  



Hvad sker der efter besøget?

Hvis kontrolløren konstaterer, at du ikke overholder et eller flere af krydsoverensstemmelses-
kravene, vil Direktoratet for FødevareErhverv afgøre, om støtten sættes ned.  

Inden direktoratet får oplysningerne, har du mulighed for at komme med bemærkninger til kontrol-
rapporten. Dine oplysninger kan faktisk være værdifulde både for dig og os. Derfor har kontrol-
myndigheden også pligt til at høre dig om dit syn på resultatet af kontrollen.  

Hvis der er krav, der ikke er overholdt, får du enten en kopi af kontrolrapporten, når besøget er 
slut, eller du får den tilsendt – i de fleste tilfælde inden for en måned. Din frist for at komme med 
bemærkninger står i rapporten. 



Sådan afgør vi, hvor meget støtten sættes ned

Hvis der er krav, du ikke har overholdt, kan du få nedsat din landbrugsstøtte. Både kontrolmyn-
digheden og Direktoratet for FødevareErhverv skal følge nogle meget detaljerede retningslinjer, 
når de vurderer, hvor meget din støtte skal nedsættes.  

nedsættelsen i støtten afhænger bl.a. af, hvor mange krav der er overtrådt. vi ser også på: 
· alvoren (i forhold til reglens formål – f.eks. at beskytte grundvandet)
· omfanget af manglerne
· varigheden af manglerne
· om reglerne er overtrådt med vilje eller uagtsomt
· om du tidligere har undladt at overholde reglerne

sådan beregner vi nedsættelsen i støtten:
·  støtten vil som udgangspunkt blive sat ned med 3 % for hvert krav, der ikke er  

overholdt på grund af uagtsomhed
·  Hvis flere krav ikke er overholdt – men det er første gang – vil støtten højst blive  

sat ned med 5 %
·  Hvis det er samme krav, der gentagne gange ikke er blevet overholdt, vil støtten 

 kunne sættes ned med op til 15 %
·  Hvis reglerne er overtrådt bevidst, vil støtten som udgangspunkt blive sat ned  

med 20 %. ved gentagelser kan støtten helt bortfalde.
 

Få mere at vide  

Du kan læse alle de 113 krav om krydsoverensstemmelse i Vejledning om krydsoverensstemmelse.  
Den blev omdelt til alle jordbrugere i april 2007. Vejledningen ligger også på Direktoratet for 
FødevareErhvervs hjemmeside: www.dffe.dk/krydsoverensstemmelse/vejledning

Her kan du også finde Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Det er den, som  
kontrolmyndigheden bruger, når de skal vurdere, hvordan manglerne skal indberettes til  
Direktoratet for FødevareErhverv. 



Har du spørgsmål til kontrolmyndighederne kan du kontakte: 

direktoratet for fødevareerhverv
Kontrolkontoret
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.: 33 95 80 00
Fax: 33 95 80 80
Mail: kontrol@dffe.dk

Plantedirektoratet 
Skovbrynet 20 
2800 Lyngby 
Telefon: 45 26 36 00 
Telefax: 45 26 36 10 
Mail: pdir@pdir.dk 

  
fødevarestyrelsen
Mørkhøj Bygade 19 
2860 Søborg 
Tlf.: 33 95 60 00 
Fax: 33 95 60 01 
Mail: fvst@fvst.dk 

 
din kommune  
 

Lovgrundlag

Reglerne om krydsoverensstemmelse finder du i bekendtgørelse nr. 279 af 22. marts 2007 om 
krydsoverensstemmelse. Alle krydsoverensstemmelseskravene fremgår af bekendtgørelsens bilag 1. 

Bekendtgørelsen ligger på www.dffe.dk/krydsoverensstemmelse/lovgrundlag

krav 1.17‑1.22, 1.24‑1.25, 1.27‑1.29, 2.1‑2.2,  
 2.4‑2.5, 2.15‑2.19 og 2.30‑2.34, 4.1‑4.5

krav 2.3, 2.6‑2.14, 2.20‑2.29, 3.1‑3.45

krav  1.1‑1.16, 1.23 og 1.26
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