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Brugervejledning til websystemet – Bagatelgrænser 
 

Fra 1. januar 2008 kan mindre overtrædelser afgøres uden nedsættelse af de direkte støtteordninger. 

Reglerne om mindre overtrædelser gælder dog ikke for landdistriksordningerne i 2009, men indføres 

fra 2010 for landdistriktsordningerne. Muligheden for at anvende mindre overtrædelser er ind til videre 

indført for 66 krydsoverensstemmelseskrav, hvor karakteren 1, for overtrædelse af meget lille 

betydning, kan anvendes.   

 

Mindre overtrædelser gælder alene i forhold til krydsoverensstemmelse, og er således ikke relevante for 

den nationale lovgivning. Det vil sige, at en landbruger kan blive sanktioneret efter de nationale regler, 

selvom den mindre overtrædelse ikke medfører nedsættelse af landbrugsstøtten.  

 

Identifikation af en bagatel overtrædelse 

 

En ”mindre overtrædelser” identificeres som en bagatelovertrædelse, når den samlede karakter for 

alvor, omfang og varighed ikke overstiger 5.  

 

Hvis en mindre overtrædelse afhjælpes under kontrolbesøget, skal forholdet ikke indberettes til 

FødevareErhverv og betragtes ikke som en overtrædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne.  

 

Hvis den mindre overtrædelse ikke afhjælpes under kontrolbesøget, skal kontrolmyndigheden, inden 3 

måneder fra kontroldatoen, informere landbrugeren om overtrædelsen, og om at den skal afhjælpes 

senest 6 måneder efter kontroldatoen. Kontrolmyndigheden skal herefter foretage opfølgning. Hvis 

overtrædelsen er afhjulpet inden 6 måneder fra kontroldatoen, vil der ikke ske nedsættelse af den 

direkte støtte. Er overtrædelsen derimod ikke afhjulpet, vil den direkte støtte blive nedsat med 1 %. 

 

Læs mere om mindre overtrædelser i Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2009, afsnit 

4.13. 
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Opfølgning bagatel: 
 

Der er indsat nye link’s ”Opfølgning bagatel”, der navigerer til ”Oversigt over kontroller med bagatel 

overtrædelser”. 
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Opfølgning på bagatel overtrædelser 

 

Denne side fremkommer ved aktivering af linket ”Opfølgning bagatel” på forsiden. 

Her vises alle støtteansøgere med indberettede kontrolresultater, som ligger indenfor bagatelintervallet, 

uanset om de tilhører en KO- eller Anden-kontrol. 

 
 

Ud over de almindelige søgefelter er det muligt at begrænse på, om der er indberettet opfølgende 

kontrol eller mangel på samme. 

Kolonnen ”Opfølgning indberettet” udfyldes med ”Ja”, hvis der findes indsendte opfølgninger på alle 

bagatelovertrædelser for den pågældende støtteansøger. ”Delvis” hvis der findes indsendte 

opfølgninger på en eller flere, men ikke alle bagatelovertrædelser for den pågældende støtteansøger. 

”Nej” hvis der ikke er indsendte opfølgninger på bagatelovertrædelser for den pågældende 

støtteansøger. 

 

Ved aktivering af linket i ”Indberet opfølgning” navigeres til ”Opfølgning på bagatelovertrædelser”. 
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Denne side fremkommer ved aktivering af indberetningslinket på siden med oversigten over 

støtteansøgere, som har overtrædelser i bagatelintervallet. 

Her vises alle støtteansøgeres kontroller med bagatelovertrædelser, de igangværende opfølgninger og 

indsendte kontroller, både KO- og Anden-kontroller. 

 
 

I ”Bagatelovertrædelser – ingen opfølgning” listes alle kontrolordningsresultater, der har mindst et 

kravresultat med en bagatelovertrædelse, og hvor der ikke er indtastet kontroldato for opfølgning eller 

markering for afhjulpet på de tilhørende kravresultater med bagatelovertrædelser.  

Pilen i kolonnen ”Indberet opfølgning” navigerer til ”Indberetning af bagatelopfølgning”. 
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Kun indberettede overtrædelser, der er identificeret som bagatelovertrædelser vises på denne side. Det 

er kun muligt at indtaste/opdatere i ”Opfølgning kontroldato” og ”Afhjulpet” samt anvende linket til 

”Begrundelse”.  

 
 

For at indberette den opfølgende kontrol, indtastes kontroldatoen for opfølgningen i kolonnen 

”Opfølgningsdato”, derefter vælges ”Ja”, ”Nej” eller ”Ikke mulig” alt efter om den mindre 

overtrædelse er afhjulpet eller ej, eller om det ikke er muligt, i kolonnen ”Afhjulpet” og herefter skrives 

begrundelsen for valget af hvordan den mindre overtrædelse er afhjulpet, for det pågældende krav. Ikke 

muligt, vil sige at det vurderes, at bagatelovertrædelsen ikke vil kunne afhjælpes, typisk fordi 

overtrædelsen allerede er sket, og det ikke er muligt at afhjælpe overtrædelsen på nogen måde.  

 

Der er ikke krav om, at der skal laves opfølgende kontrol på samtlige bagatelovertrædelser samme 

dato, det er derfor muligt at indberette/indsende et krav af gangen, og derefter vil indberetningen vises 

som Delvist i kolonnen ”Opfølgning indberettet” i skærmbilledet ”Oversigt over kontroller med bagatel 

overtrædelse”. 
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Når du har udfyldt Opfølgningsdato, Afhjulpet og skrevet begrundelse, trykker du på knappen ”Gem og 

gå til øvrige kommentar / indsendelse”. Herefter fremkommer skærmbilledet ”Øvrige kommentar” hvor 

du kan skrive suplerende oplysninger. 

 
Her kan du danne Kontrolrapport samt høringsbrev, som du kan sende i høring hos landbrugeren. Tryk 

på knappen og følgende skærmbilled vises, her kan du vælge om du vil inkludere høringsberevet. 
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Inkluderes høringsbrevet fremkommer følgende, hvor navn og tlf.nr. samt evt. kommentar skrives, 

kommentaren må max fylde 2000 tegn. Under kommentarfeltet vises hvor mange tegn, der er tilbage. 

 

 
 

Tryk på knappen ”Dan kontrolrapport” hvorefter høringsbrev og kontrolrapport vil blive dannet i hver 

deres vindue. 
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Eksembel på høringsbrev: 
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Eksembel på kontrolrapport: 
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For at gå vidre til indsendelse tryk på knappen ”Gem og gå til indsendelse”, kommentaren vil blive 

gemt, og du vil komme videre til ”Kvittering for indberetning af kontrol”. 
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Når du har bekræftet nederst på siden vil indberetningen blive overført til Kontrolkontoret, 

FødevareErhverv iløbet af natten. 
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I ”Bagatelovertrædelser – delvis opfølgning” listes alle kontrolordningsresultater, der har mindst et 

kravresultat med en bagatelovertrædelse, og hvor der er indberetning om opfølgning, på et eller flere, 

men ikke alle krav.  

Pilen i kolonnen ”Indberet opfølgning” navigerer til ”Indberetning af bagatelopfølgning”.  

 

I kolonnen Funktioner er det muligt at indsende kontrollen via ”Indsend kontrol” og ”Indberet 

opfølgning” navigerer til ”Indberetning af bagatelopfølgning”. 
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I ”Bagatelovertrædelser – komplet opfølgning” listes alle kontrolordningsresultater, der har en 

indberetning om opfølgning på alle kravresultater med en bagatelovertrædelse.  

 

Funktionerne ”Indsend opfølgning” og ”Vis kvittering” vil være tilgængelig afhængig af 

indsendelsesstatus. 

Er kontrollen ikke indsendt, vil der stå ”Nej” i kolonnen ”Indsendt”, og der vil være en pil i ”Indsend”, 

under Funktioner vil der i stedet for ”Genåben kontrol” stå ”Indsend opfølgning”. 


