
  

Side 1/5 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FødevareErhverv 

FødevareErhverv Nyropsgade 30 Tel +45 33 95 80 00 dffe@dffe.dk 
 DK-1780 København V Fax +45 33 95 80 80 www. ferv.fvm.dk

 
 
 
 

Retteblad af september 2008 til Vejledning om kontrol med krydsover-
ensstemmelse 2008, maj 2008 (Kontrolvejledningen) 

Dette retteblad indeholder ændringer til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, maj 2008, bl.a. som 
følge af Kommissionens præcisering af producentskiftereglerne vedrørende landdistriktsordningerne.  
 
Følgende ændres: 

o Afsnit omhandlende ansvar for manglende overholdelse af krav underlagt krydsoverensstemmelse udskif-
tes.  

o Afsnit om kontrolbesøg tilføjes 
o Afsnit om hvilke arealer der er omfattet af krydsoverensstemmelse udskiftes 
o Definitionen for omfang for krav 3.38 ændres 
o Definitionen af landbrugsaktivitet i bilag 3 udvides.  

 
Ændringerne er integreret i Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, september 2008, som kan findes 
på http://ferv.fvm.dk/vejledning.   
 
Ændringerne har medført offentliggørelse af ny bekendtgørelse – Bekendtgørelse nr. 935 af 22. september 2008 
om krydsoverensstemmelse.  
 
Ændringerne er gældende fra 1. januar 2008.  
 
______________________________________________________________________ 
 
Nyt i 2008/Ansvarlig for manglende overholdelse/Landdistriktsordninger, side 8 
 
Afsnittet udskiftes med følgende:  
 
Direkte støtteordninger  
En landbruger, der modtager direkte støtte, er ansvarlig for overholdelse af krydsoverensstemmelses-
kravene i hele det pågældende kalenderår på hele bedriften. Bedriften omfatter alle de produktionsen-
heder (landbrugsarealer, bygninger, anlæg dyr m.v.), som støttemodtager har rådighed over.  
 
Støttemodtager er desuden ansvarlig for manglende overholdelse, der konstateres på landbrugsarealer, 
som indgår i hans ansøgning, og som han har erhvervet eller overdrager i det pågældende kalenderår. 
Det gælder, selvom den manglende overholdelse kan tilskrives den person, som støttemodtager har 
erhvervet eller overdraget arealet til/fra. Det vil sige, at hvis en manglende overholdelse fortsætter eller 
finder sted efter overdragelse, er det støttemodtager, der er ansvarlig, selvom den manglende overhol-
delse kan tilskrives erhverver.  
Ligeledes er det støttemodtager, der er ansvarlig for konstateret manglende overholdelse, der fandt 
sted før han erhvervede arealet i det pågældende kalenderår. I 2008 er støttemodtageren dog kun an-
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svarlig for manglende overholdelse på landbrugsarealer erhvervet før ansøgningsfristen i perioden 1. 
april 2008 til ansøgningsfristen. Fra 2009 er støttemodtager også ansvarlig for manglende overholdelse 
på landbrugsarealer, han har erhvervet i perioden 1. januar til ansøgningsfristen.  
 
For så vidt angår anlæg, bygninger og dyr holdes støttemodtager kun ansvarlig, hvis han har rådighed 
over dem på kontroltidspunktet. 
 
Landdistriktsordninger 
Landbrugere, der modtager landdistriktstilskud under de ordninger, som er nævnt i afsnit 1.2, er an-
svarlig for overholdelse af krydsoverensstemmelseskravene i hele det pågældende kalenderår på hele 
bedriften. Bedriften omfatter alle de produktionsenheder (landbrugsarealer, bygninger, anlæg dyr m.v), 
som tilskudsmodtager har rådighed over. Tilskudsmodtageren er også ansvarlig, selvom hele eller dele 
af bedriften er overdraget efter indgivelse af ansøgning om udbetaling af tilskud. Ligeledes er det til-
skudsansøger, der er ansvarlig for konstateret manglende overholdelse, der fandt sted, før han erhver-
vede arealet i det pågældende kalenderår. 
 
Ved erhvervet forstås køb, forpagtning, leje eller lignende. Ved overdraget forstås salg, forpagtning, le-
je eller lignende.  
 
Læs mere om ansvar for manglende overholdelse i afsnit 2.8. 
 
____________________________________________________________________ 
 
Afsnit 1.4 Hvilke arealer er omfattet af krydsoverensstemmelse?/ Landdistriktsordninger/ side 13 
 
Afsnittet udskiftes med følgende:  
 
Landdistriktsordninger  
For landbrugere, der kun modtager tilskud under landdistriktsordningerne, gælder reglerne om kryds-
overensstemmelse for hele bedriften, det vil sige for alle landbrugsarealer samt for andre arealer (ikke-
landbrugsarealer), der indgår i ansøgningen om ubetaling af støtte. 
 
Hvis landbrugeren modtager støtte under både de direkte støtteordninger og under landdistriktsordnin-
gerne gælder reglerne om krydsoverensstemmelse for alle landbrugsaktiviteter, der udføres på bedrif-
ten, alle landbrugsarealer samt andre arealer, der indgår i ansøgning om udbetaling af støtte. Hvis den 
manglende overholdelse ikke er en landbrugsaktivitet og konstateres på et ikke-landbrugsareal, hvortil 
der søges om udbetaling af landdistriktsstøtte (f.eks. tilskud til miljøvenligt skovbrug), reduceres støt-
ten kun for udbetalinger under landdistriktsordningerne. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Afsnit 2.8/Hvad er landbrugeren ansvarlig for? side 18 
 
Afsnittet udskiftes med følgende:  
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Den landbruger, der modtager støtte eller tilskud holdes ansvarlig for enhver handling eller undladelse 
som konstateres i løbet af kalenderåret på bedriften, og som har medført manglende overholdelse af 
krav. 
 
Hvis kontrolmyndigheden konstaterer en manglende overholdelse af krydsoverensstemmelse, som ikke 
kan tilskrives landbrugerens handling, men hvor han har undladt at rette på forholdet, holder Fødeva-
reErhverv ham ansvarlig for den manglende overholdelse.  
 
Landbrugeren holdes også ansvarlig for handlinger eller undladelser foretaget af personalet på bedrif-
ten. 
 
Direkte støtteordninger  
En landbruger, der modtager direkte støtte, er ansvarlig for overholdelse af krydsoverensstemmelses-
kravene i hele det pågældende kalenderår på hele bedriften. Bedriften omfatter alle de produktionsen-
heder (landbrugsarealer, bygninger, anlæg dyr m.v.), som støttemodtager har rådighed over.  
 
Støttemodtager er desuden ansvarlig for manglende overholdelse, der konstateres på landbrugsarealer, 
som indgår i hans ansøgning, og som han har erhvervet eller overdrager i det pågældende kalenderår. 
Det gælder, selvom den manglende overholdelse kan tilskrives den person, som støttemodtager har 
erhvervet eller overdraget arealet til/fra. Det vil sige, at hvis en manglende overholdelse fortsætter eller 
finder sted efter overdragelse, er det støttemodtager, der er ansvarlig, selvom den manglende overhol-
delse kan tilskrives erhverver.  
 
Ligeledes er det støttemodtager, der er ansvarlig for konstateret manglende overholdelse, der fandt 
sted før han erhvervede arealet i det pågældende kalenderår. I 2008 er støttemodtageren dog kun an-
svarlig for manglende overholdelse på landbrugsarealer erhvervet før ansøgningsfristen i perioden 1. 
april 2008 til ansøgningsfristen. Fra 2009 er støttemodtager også ansvarlig for manglende overholdelse 
på landbrugsarealer, han har erhvervet i perioden 1. januar til ansøgningsfristen.  
 
For så vidt angår anlæg, bygninger og dyr holdes støttemodtager kun ansvarlig, hvis han har rådighed 
over dem på kontroltidspunktet. 
 
Landdistriktsordninger 
Landbrugere, der modtager landdistriktstilskud under de ordninger, som er nævnt i afsnit 1.2, er an-
svarlig for overholdelse af krydsoverensstemmelseskravene i hele det pågældende kalenderår på hele 
bedriften. Bedriften omfatter alle de produktionsenheder (landbrugsarealer, bygninger, anlæg dyr m.v), 
som tilskudsmodtager har rådighed over. Tilskudsmodtageren er også ansvarlig, selvom hele eller dele 
af bedriften er overdraget efter indgivelse af ansøgning om udbetaling af tilskud. Ligeledes er det til-
skudsansøger, der er ansvarlig for konstateret manglende overholdelse, der fandt sted, før han erhver-
vede arealet i det pågældende kalenderår. 
 
Ved erhvervet forstås køb, forpagtning, leje eller lignende. Ved overdraget forstås salg, forpagtning, le-
je eller lignende.  
 
Eksemplet udgår. 
____________________________________________________________________ 
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I kapitel 2. Generelt om krydsoverensstemmelse  
 
Afsnit 2.10 tilføjes 
 
2.10 Hvad er et kontrolbesøg? 
Et kontrolbesøg er et besøg, der foretages på hele eller dele af en landbrugers bedrift. For krav, som 
kontrolleres administrativt anvendes datoen for den administrative kontrol som kontroldato. Hvis der i 
forbindelse med kontrolbesøget udtages prøver eller lignende, hvor resultatet først modtages senere, 
er prøveresultatet også en del af det oprindelige kontrolbesøg med samme kontroldato som det oprin-
delige kontrolbesøg. 
 
Hvis der derimod foretages opfølgende besøg, f.eks. for at undersøge om påbud er blevet overholdt, er 
dette ikke en del af det oprindelige kontrolbesøg. Hvis der konstateres manglende overholdelse af et 
krydsoverensstemmelseskrav ved et opfølgende besøg, skal dette derfor indberettes som et selvstæn-
digt kontrolbesøg og som en ”anden-kontrol”. Konstateres der manglende overholdelse af et krav, som 
heller ikke var overholdt ved det oprindelige kontrolbesøg, beregnes nedsættelsen af landbrugsstøtten 
efter reglerne om gentagelse. Bemærk dog, at landbrugeren skal have haft en rimelig tidsmæssig frist 
(fra det oprindelige kontrolbesøg til det opfølgende besøg) til at afhjælpe overtrædelsen.  
 
For så vidt angår mindre manglende overholdelser (bagateller) er et opfølgende besøg dog ikke et selv-
stændigt kontrolbesøg, for så vidt angår den mindre manglende overholdelse.  
_____________________________________________________________________ 
Kapitel 3, afsnit 3.1 Definition af uagtsom eller forsætlig handling eller undladelse, side 20 

Følgende afsnit tilføjes efter 6. afsnit. 

I forbindelse med FødevareErhvervs afgørelse af, hvornår en overtrædelse er forsætlig, har der dannet 
sig en praksis, hvorefter en overtrædelse som udgangspunkt alene kan anses som forsætlig, når der 
foreligger en forudgående skriftligt indskærpelse af reglerne indenfor en periode på 3 år forud for kon-
trolbesøget eller kontrolmyndigheden kan dokumentere, at reglerne på anden måde skriftligt er tyde-
liggjort overfor landbruger. 

______________________________________________________________________ 
 
Krav 3.38, side 203 
Teksten i bedømmelsesskemaet for omfang ændres til: 
 
Karakter 

 
 
 
Kriterium 

1 
Meget lille betydning 

i forhold til formål 
med kravet 

2 
Mindre betydning i 

forhold til formål med 
kravet 

3 
Væsentlig betydning i 
forhold til formål med 

kravet 

4 
Meget stor betydning i 
forhold til formål med 

kravet 

Omfang  Op til ca.10 % af dy-
regruppen er berørt. 

Mellem ca. 10 % og ca. 
50 % af dyregruppen er 
berørt. 

Mere end ca. 50 % af 
dyregruppen er berørt.  

 

______________________________________________________________________ 
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Bilag 3/ - Definitioner/ Landbrugsaktivitet 
 
Definitionen for landbrugsaktivitet udskiftes med følgende: 
 
Landbrugsaktivitet 
Landbrugsaktiviteter vedrører produktion, avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, 
malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til landbrugsformål eller bevarelse af jord i god land-
brugs- og miljømæssig stand. Desuden omfatter landbrugsaktiviteter anvendelse af gødning, plantebe-
skyttelsesmidler, sprøjtemidler, medicin, foder m.v., der er direkte relateret til drift af landbrug. 
 
 
 
 
 
 


