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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 nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om kontrol med kryds-
overensstemmelse 2009, december 2008 (Kontrolvejledningen) 

Dette retteblad indeholder ændringer til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, december 2008. 

Ændringerne vedrører hovedsagligt indførelse af 4 nye krav om God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM). 

Kravene er indført som følge af sundtjekket af landbrugsreformen.  

 

Det drejer sig om følgende krav: 

• Krav 4.7 Markafbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder. Kravet skal kontrolle-

res af kommunerne. 

• Krav 4.8 2 meter zoner omkring fredede fortidsminder. Kravet skal kontrolleres af Kulturarvsstyrelsen. 

• Krav 4.9 Bekæmpelse af flyvehavre. Kravet skal kontrolleres af Plantedirektoratet. 

• Krav 4.10 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. Kravet skal kontrolleres af kommunerne. 

 

Indførelsen af de ny krav betyder, at Bilag 4 i vejledningen er ændret.  

 

Desuden er krav 4.2 Vedligeholdelse af udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes, ændret.  

Ændringen af krav 4.2 vedrører en tilføjelse til de eksisterende undtagelser. Tilføjelsen til kravet er: ”Endelig kan 

slåning undlades i de første tre år efter såning på arealer, hvor der er isået vildt- og bivenlige arter. Arealerne skal 

dog holdes fri for opvækst af træer og buske”.  

 

De nye GLM krav er gældende fra 30. marts 2009. 

 

Desuden er der følgende ændringer til retsgrundlaget: 

• Rådets Forordning 1782/2003 af 29. september 2003 er erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 

19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbru-

gere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 

1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003. 

• Bekendtgørelse nr. 800 af 13. juli 2006 er erstattet af bekendtgørelse nr. 1361 af 19. december 2008 om 

overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg (krav 2.6 og 2.8) 

• Bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 er ændret ved bekendtgørelse nr. 1224 af 10. december 2008, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006 om kemiske stoffer og produkter (krav 2.18). 

 

Ændringerne er integreret i Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, marts 2009, som kan findes på 

ferv.fvm.dk.  

 

Ændringerne har medført offentliggørelse af ændringsbekendtgørelse – ændringsbekendtgørelse nr. 239 af 27. 

marts 2009 om krydsoverensstemmelse samt ændringsbekendtgørelse nr. 238 af 27. marts 2009 om direkte støtte 

til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen.  
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Følgende indsættes under afsnit 6.4 God landbrugs- og miljømæssig stand på side 221. 

 

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

1598 af 19. december 2007 om direkte støtte til 

landbrugere efter enkeltbetalingsordningen, som 

ændret ved bekendtgørelse 238 af 27. marts 2009, 

§ 25 

 

Rådets forordning (EF) 73/2009 af 19. januar 2009 

om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ord-

ninger for direkte støtte til landbrugere og om fast-

læggelse af visse støtteordninger for landbrugere, art. 

6  

Kontrol: Plante-

direktoratet  

 

Udtagning til 

kontrol: Fødeva-

reErhverv 

  

1. Udtagne arealer samt landbrugsarealer, der ikke dyrkes, skal slås mindst en gang hvert andet år i juli eller 
august

1
. 

 

2. Plantedækket må ikke slås i perioden 1. maj til 30. juni2. 

 

Bedømmelsen er opdelt i 2 afsnit 

 

Bedømmelse – delkrav 1 

Alvor: Vurderes efter hvor stort et areal, der ikke er slået minimum hvert andet år. Beregnes som (areal(ikke slå-

et)/samlet udyrket og udtaget areal)*100. 

Omfang: Vurderes efter hvor stort et areal, der ikke er slået minimum hvert andet år. Beregnes som (areal(ikke 

slået)/samlet udyrket og udtaget areal)*100. 

  

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

 

Bemærkninger 

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 landbrugeren 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 ved be-

dømmelsen, idet arealet betragtes som et fradragsareal. 

 

                                                      
1
 Slåning kan undlades i juli eller august, hvis det samme år er slået i forbindelse med en af de i note 2 nedenstå-
ende situationer. Endvidere kan slåning af plantedækket undlades på vildtstriber og insektvolde. Endelig kan slå-

ning undlades i de første tre år efter såning på arealer, hvor der er isået flerårige vildt- og bivenlige arter. Arealer-

ne skal dog holdes fri for opvækst af træer og buske. 

  
2
 Hvis arealerne ligger inden for de afstandskrav, der gælder efter bestemmelserne for certificering af frø, skal 

plantedækket dog slås inden blomstring på anmodning fra den berørte planteavler. Plantedækket må endvidere slås 

i forbindelse med bekæmpelse af flyvehavre, hejrearter, brændenælder, tidsler samt giftige eller aggressive 

ukrudtsarter, som fastlægges af FødevareErhverv. Plantedækket må slås hele året, hvis det gennem hele foråret 

ved slåning med jævne mellemrum holdes helt kort.  
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Karakter 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille be-

tydning 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 

Alvor 0-10 % af arealet 

er ikke slået hvert 

andet år 

10-20 % af arealet er ik-

ke slået hvert andet år 

20-75 % af arealet er ikke 

slået hvert andet år 

>75 % af arealet er ikke 

slået hvert andet år 

Omfang 0-10 % af arealet 

er ikke slået hvert 

andet år 

10-20 % af arealet er ik-

ke slået hvert andet år 

20-75 % af arealet er ikke 

slået hvert andet år 

>75 % af arealet er ikke 

slået hvert andet år 

Varighed  Arealet er slået for mel-

lem 2-3 år siden 

Arealet er slået for mel-

lem 3-4 år siden 

Arealet er slået for mere 

end 4 år siden 

 

Bedømmelse – delkrav 2  

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. Beregnes som (slået areal/samlet udyrket og udtaget areal) x 100. 

 

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. Beregnes som (slået areal/samlet udyrket og udtaget areal) x 100. 

  

Varighed: Vurderes efter hvornår arealet er slået. 

 

 

Karakter 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betyd-

ning i forhold til 

formål med kra-

vet 

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 

Alvor 0-10 % af arealet 

er slået i perioden 

1. maj – 30. juni  

 

10-20 % af arealet er 

slået i perioden 1. maj – 

30. juni 

20-75 % af arealet er slå-

et i perioden 1. maj – 30. 

juni 

> 75 % af arealet er slå-

et i perioden 1. maj – 

30. juni  

Omfang 0-10 % af arealet 

er slået i perioden 

1. maj – 30. juni  

10-20 % af arealet er 

slået i perioden 1. maj – 

30. juni 

20-75 % af arealet er slå-

et i perioden 1. maj – 30. 

juni 

> 75 % af arealet er slå-

et i perioden 1. maj – 

30. juni 

Varighed  

 

 

 Slåning er sket i perio-

den 1. maj – 30. juni 
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Krav 4.7 Markafbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder 

Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. no-

vember 2006 om forbud mod markaf-

brænding af halm m.v., som ændret 

ved bekendtgørelse nr. 1207 af 

11.oktober 2007, § 1 

 

Rådets forordning (EF) 73/2009 af 19. januar 2009 

om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks 

ordninger for direkte støtte til landbrugere og om 

fastlæggelse af visse støtteordninger for landbruge-

re, art. 6 

Kontrol og udtagning til kon-

trol:  

Kommunalbestyrelsen 

 

1. Halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede area-
ler. 

 

Bestemmelsen om forbuddet mod afbrænding gælder dog ikke for: 

1) Flammebehandling af ukrudt. 
2) Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år. 
3) Halm der har været anvendt til overdækning og lignende. 
4) Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer. 
5) Våde halmballer. Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering af kommunalbesty-

relsen. 

6) Halm på øerne, bortset fra Sjælland, Fyn, Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø samt øer, der 
har bro eller dæmning til en af disse øer eller til fastlandet. 

 
Bedømmelse: Krydsoverensstemmelseskravet der vedrører forbuddet mod afbrænding af halm eller an-
dre lignende dele af landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer, har til formål at bevare jor-

dens indhold af organiske stoffer. 

 

Ved bedømmelse af en overtrædelse er karakteren for kriteriet alvor bestemmende for karaktergivningen 

af omfang og varighed, der sættes til samme karakter som kriteriet alvor.  

 

Alvor: Alvoren af en manglende overensstemmelse afhænger navnlig af størrelsen af dens virkninger under hen-

synstagen til formålet med det pågældende krav. Afbrændingens alvor skal bedømmes ud fra, hvor meget orga-

nisk stof, der ikke tilføres jorden pga. afbrændingen. Ved vurderingen af alvoren af en overtrædelse har det af-

brændte areals størrelse derfor betydning. Alvor vurderes efter hvor stort et areal, der er afbrændt. 

 

Omfang: Da effekten af en overtrædelse af dette krav er direkte proportional med størrelsen af det afbrændte are-

al, er karakteren for alvor bestemmende for karakteren for omfang, der sættes til samme karakter som kriteriet al-

vor. 

  

Varighed: Varigheden af en overtrædelse afhænger navnlig af, hvor længe dens virkninger varer, eller mulighe-

den for at bringe dens virkninger til ophør med rimelige midler. Da varigheden af afbrændingen af det konkrete 

areal afhænger af arealets størrelse, er karakteren for alvor bestemmende for karakteren for varighed, der sættes til 

samme karakter som kriteriet alvor. 
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Karakter 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betyd-

ning 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 

Alvor Der er foretaget af-

brænding på et areal 

< 0,5 ha 

Der er foretaget af-

brænding på et areal 

mellem 0,5-5 ha  

Der er foretaget afbræn-

ding på et areal mellem 5-

10 ha 

Der er foretaget afbræn-

ding på et areal > 10 ha 

Omfang Hvis der for alvor 

gives karakteren 1, 

gives der også ka-

rakteren 1 for om-

fang. 

Hvis der for alvor 

gives karakteren 2, 

gives der også ka-

rakteren 2 for om-

fang. 

Hvis der for alvor gives 

karakteren 3, gives der 

også karakteren 3 for om-

fang. 

Hvis der for alvor gives 

karakteren 4, gives der 

også karakteren 4 for om-

fang. 

Varighed Hvis der for alvor 

gives karakteren 1, 

gives der også ka-

rakteren 1 for varig-

hed. 

Hvis der for alvor 

gives karakteren 2, 

gives der også ka-

rakteren 2 for varig-

hed. 

Hvis der for alvor gives 

karakteren 3, gives der 

også karakteren 3 for va-

righed. 

Hvis der for alvor gives 

karakteren 4, gives der 

også karakteren 4 for va-

righed. 

 

Krav 4.8 2 meter zoner omkring fredede fortidsminder  

Bekendtgørelse nr. 1505 af 

14. december 2006 af muse-

umsloven, § 29 f 

 

Rådets forordning (EF) 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles reg-

ler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til 

landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for land-

brugere, art. 6 

Kontrol og udtagning til 

kontrol: Kulturarvsstyrel-

sen 

 

1. På fredede fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, 
gødes eller plantes.  

 

Bemærkninger 

Formålet med 2 meter beskyttelseszonen omkring fortidsminder beskyttet efter museumslovens § 29 e (fredede 

fortidsminder) er, at bevare de kulturhistoriske værdier, primært i form af arkæologiske interesser ved og omkring 

fredede fortidsminder, samt at beskytte det enkelte fortidsminde mod nedslidning i forbindelse med kørsel med 

landbrugsmaskiner. 

 

Langt de fleste fredede fortidsminder på de dyrkede arealer er gravhøje, dysser og jættestuer. Det er dog vigtigt at 

være opmærksom på, at fredede fortidsminder i denne forbindelse udgøres af forskellige former for synlige mo-

numenter. De fredede fortidsminder, som 2 meter zonen vedrører, fremgår af bilaget til museumsloven, kapitel 1 

og 2. Ved kontrollen af 2 meter zonen skal der tages hensyn til forskellen mellem bilagets kapitel 1 og 2 (i muse-

umsloven). Således indgår kun fredede fortidsminder efter kapitel 1 samt registrerede fredede fortidsminder efter 

kapitel 2. 

 

Der henvises i øvrigt til Kulturavsstyrelsens hjemmeside (www.kulturarv.dk), hvor der findes yderligere informa-

tion om de fredede fortidsminder, herunder vejledninger, bestemmelser og overblik over de fredede fortidsminder. 
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Der findes ligeledes en vejledende registrering af de fredede fortidsminder på Danmarks Arealinformation 

(kort.arealinfo.dk) under Danmarks Miljøportal (www.miljoeportal.dk). 

 

Bedømmelse 

Alvor: Alvoren af overtrædelsen vurderes efter graden af overtrædelsen, set i forhold til den lovbestemte 2 meter 

beskyttelseszone omkring fredede fortidsminder.  

 

2 meter beskyttelseszonen måles fra det fredede fortidsmindes ydre grænse, eksempelvis fra højfod eller randsten, 

eller fra fredningsgrænsen, hvis denne overstiger det fredede fortidsmindes landskabelige udstrækning. 

 

Ved vurdering af alvoren af en overtrædelse af 2 meter beskyttelseszonen vil det indgå, i hvor høj grad 2 meter 

beskyttelseszonen er overtrådt med hensyn til jordbehandling, gødskning og plantning. Graden af overtrædelsen 

vurderes de overtrådte steder, således at den største overtrædelse af 2 meter beskyttelseszonen vil være karakter-

givende. Bedømmelsen vil dog altid bero på en konkret vurdering af forholdene omkring det enkelte fortidsminde. 

 

Omfang: Omfanget vurderes efter hvilken grad af virkning overtrædelsen har i forhold til det fredede fortidsmin-

de. Omfanget af en overtrædelse er i denne sammenhæng ensbetydende med overtrædelsens udstrækning indenfor 

2 meter beskyttelseszonen, og måles som overtrædelsens procent af beskyttelseszonens samlede omkreds. 

 

Vurdering af omfanget vil altid være en konkret vurdering af overtrædelsen med hensyn til jordbehandling, 

gødskning og plantning i forhold til hvor stor andel af beskyttelseszonens udstrækning, der berøres af overtrædel-

sen. 

 

Varighed: Varigheden af en overtrædelse vurderes efter den dokumenterbare varighed af overtrædelsen. Lang-

tidseffekten af en overtrædelse er destruktion af de kulturhistoriske værdier omkring de fredede fortidsminder, 

nedslidning af de fredede fortidsminder, herunder bortpløjning af jord helt ind til selve fortidsmindet, og skader på 

selve fortidsmindet i forbindelse med jordbehandling, gødskning og tilplantning. 

 

Vurdering af varighed vil altid være en konkret vurdering af det enkelte fortidsmindes omgivelser sidestillet med 

overtrædelsen med hensyn til jordbehandling, gødskning og plantning i 2 meter beskyttelseszonen. 
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Karakter 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betyd-

ning 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 

Alvor  Beskyttelseszonen er 

overtrådt med 0,5-1 

m. 

Beskyttelseszonen er 

overtrådt med 1-1,5 m. 

Beskyttelseszonen er 

overtrådt med 1,5-2 m. 

Omfang  10-20 % af beskyttel-

seszonens samlede 

udstrækning er over-

skredet. 

20-75 % af beskyttel-

seszonens samlede ud-

strækning er overskre-

det. 

75-100 % af beskyttelses-

zonens samlede udstræk-

ning er overskredet.  

Varighed  Beskyttelseszonen er 

overskredet i indevæ-

rende dyrkningssæson 

/ kontrolperiode. 

Beskyttelseszonen vur-

deres at have været 

overtrådt i flere dyrk-

ningssæsoner. 

Beskyttelseszonen er 

overskredet i en grad, 

hvor det medfører skade 

på det enkelte fortidsmin-

de. 

 

Krav 4.9 Bekæmpelse af flyvehavre 

Bekendtgørelse nr. 891 af 

26. august 2004 om flyve-

havre, § 1. 

Rådets forordning (EF) 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler 

for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til 

landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for land-

brugere, art. 6 

Kontrol og udtagning til 

kontrol: Plantedirektoratet 

 

1.  Ejeren eller brugeren har pligt til at holde alle dyrkede og udyrkede arealer fri for flyvehavre3. 
 

Bedømmelse: Ved bedømmelse af en overtrædelse er karakteren for kriteriet alvor bestemmende for ka-

raktergivningen af omfang og varighed, der sættes til samme karakter som kriteriet alvor. 

 

Alvor: Det vurderes, hvor stort et areal, der er inficeret med flyvehavre og graden af inficering. 

 

Omfang: Vurderes efter om der er risiko for spredning af flyvehavre til nærområdet (naboområdet). 

  

Varighed: Vurderes ud fra hvor længe overtrædelsen finder sted. 

 

Bemærkninger: Ved bedømmelse af overtrædelsen indgår overtrædelsens omfang samt sparede omkostninger 

ved manglende eller ikke effektiv bekæmpelse. Hvis jordbrugeren har forsøgt bekæmpelse med godkendt kemisk 

middel eller ved lugning betragtes dette som en formildende omstændighed. 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Ved flyvehavre forstås planter af Avena fatua L., A. Sterilis L., A. ludoviciana Dur. og andre vildtvoksende et-

årige havrearter, der har løsningslag ved grunden af en eller flere kerner i småakset. 
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Karakter 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betyd-

ning i forhold til 

formål med kra-

vet 

2 

Mindre betydning i 

forhold til formål 

med kravet 

3 

Væsentlig betydning i for-

hold til formål med kravet 

4 

Meget stor betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor Enkeltstående, 

spredte flyvehav-

replanter (maksi-

malt 1 plante pr. 

100 m
2
). 

 

Hvis der i mindst én 

mark konstateres op 

til 3 mindre koloni-

er. En mindre koloni 

defineres som 

mindst 10 og mak-

simalt 100 planter 

afgrænset på et areal 

mindre end 100 m
2
. 

Den indbyrdes af-

stand mellem plan-

terne må ikke over-

stige ca. 1 meter. 

Hvis der i mindst én mark 

konstateres en tæt forekomst 

af flyvehavre på et areal me-

re end 100 m
2
 eller fra én til 

flere afgrænsede kolonier 

med mere end 100 planter i 

hver eller flere end 3 mindre 

kolonier. Den indbyrdes af-

stand mellem planterne må 

ikke overstige ca. 1 meter. 

Der er forsøgt bekæmpelse 

med godkendt kemisk mid-

del dokumenteret ved sprøj-

tejournal eller lugning do-

kumenteret ved fremvisning 

af sække med aflugede plan-

ter. 

Hvis der i mindst én 

mark konstateres en 

tæt forekomst af 

flyvehavre på et 

areal mere end 100 

m
2
 eller fra én til 

flere afgrænsede 

kolonier med mere 

end 100 planter i 

hver eller flere end 

3 mindre kolonier. 

Den indbyrdes af-

stand mellem plan-

terne må ikke over-

stige ca. 1 meter. 

Omfang Hvis der for alvor 

gives karakteren 1, 

gives der også ka-

rakteren 1 for om-

fang. 

Hvis der for alvor 

gives karakteren 2, 

gives der også ka-

rakteren 2 for om-

fang. 

Hvis der for alvor gives ka-

rakteren 3, gives der også 

karakteren 3 for omfang. 

Hvis der for alvor 

gives karakteren 4, 

gives der også ka-

rakteren 4 for om-

fang. 

Varighed Hvis der for alvor 

gives karakteren 1, 

gives der også ka-

rakteren 1 for va-

righed. 

Hvis der for alvor 

gives karakteren 2, 

gives der også ka-

rakteren 2 for varig-

hed. 

Hvis der for alvor gives ka-

rakteren 3, gives der også 

karakteren 3 for varighed. 

Hvis der for alvor 

gives karakteren 4, 

gives der også ka-

rakteren 4 for va-

righed. 

 

Krav 4.10 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo 

Bekendtgørelse nr. 17 af 13. ja-

nuar 2006 om bekæmpelse af 

Kæmpebjørneklo §§ 1 og 2 

Rådets forordning (EF) 73/2009 af 19. januar 2009 om fæl-

les regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for di-

rekte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støt-

teordninger for landbrugere, art. 6 

Kontrol og udtagning til kon-

trol: Kommunalbestyrelsen 

 

 

2.  Ejeren eller brugeren af arealer4, hvor der findes Kæmpebjørneklo, har pligt til at bekæmpe Kæmpebjør-
neklo efter en af kommunalbestyrelsen endeligt vedtaget og offentliggjorte indsatsplan. 

                                                      
4
 Hvis Kæmpebjørneklo konstateres på landbrugsarealer, vil der ske en reduktion i den direkte støtte og landdi-

striktsstøtten, mens Kæmpebjørnekloplanter, som konstateres på et ikke-landbrugsareal, hvortil der søges landdi-

striktsstøtte, kun medfører en reduktion i landdistriktsstøtten. 
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Kravet er dermed alene relevant såfremt kommunalbestyrelsen har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af 

Kæmpebjørneklo. Såfremt der ikke findes en indsatsplan, skal der ikke udføres en KO-kontrol af dette krav. Ind-

satsområdet, bekæmpelsesfrist(er) samt vejledning i bekæmpelsesmetoder fremgår af den pågældende indsatsplan.  

 

Bedømmelse: Ved bedømmelse af en overtrædelse er karakteren for kriteriet alvor bestemmende for ka-
raktergivningen af omfang og varighed, der sættes til samme karakter som kriteriet alvor. 

 

Alvor: Det vurderes,  

1. om der er arealer på bedriften, der er inficeret med Kæmpebjørneklo  
2. om planten har reproduceret sig selv 

  

Omfang: Vurderes efter om der er risiko for spredning af Kæmpebjørneklo til nærområdet (naboområdet). 

  

Varighed: Vurderes ud fra hvor længe overtrædelsen finder sted. 

 

Bemærkninger: Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet 

dør inden for indsatsperioden. Endvidere skal bekæmpelsen udføres således, at den enkelte plante på intet tids-

punkt i indsatsperioden reproducerer sig selv, dvs. formerer sig ved frøspredning.  

Ved bedømmelse af overtrædelsen indgår overtrædelsens omfang samt sparede omkostninger ved manglende eller 

ikke effektiv bekæmpelse. Hvis jordbrugeren har forsøgt bekæmpelse med godkendt kemisk middel eller meka-

nisk, betragtes dette som en formildende omstændighed. 

 

Karakter 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betydning i 

forhold til formål med 

kravet 

2 

Mindre betydning i for-

hold til formål med kra-

vet 

3 

Væsentlig betydning 

i forhold til formål 

med kravet 

4 

Meget stor betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor Der er konstateret 

Kæmpebjørnekloplanter 

på arealet. Ingen af 

planterne har ved kon-

troltidspunktet opnået 

blomsterstand eller 

frøstand. 

Der er ikke foretaget be-

kæmpelsesindsats meka-

nisk eller med godkendt 

kemisk middel i henhold 

til indsatsplanens 

frist(er). Kæmpebjørne-

kloplanter har opnået 

blomsterstand, men har 

endnu ikke nået at repro-

ducere sig selv ved 

frøspredning. 

Der er forsøgt be-

kæmpelse mekanisk 

eller med godkendt 

kemisk middel i hen-

hold til indsatsplanen, 

men der er konstateret 

Kæmpebjørnekloplan-

ter der har reproduce-

ret sig selv ved 

frøspredning.   

Der er ikke forsøgt 

bekæmpelse meka-

nisk eller med god-

kendt kemisk middel 

i henhold til indsats-

planen, og der er kon-

stateret Kæmpebjør-

nekloplanter der har 

reproduceret sig selv 

ved frøspredning.   

Omfang Hvis der for alvor gives 

karakteren 1, gives der 

også karakteren 1 for 

omfang. 

Hvis der for alvor gives 

karakteren 2, gives der 

også karakteren 2 for om-

fang. 

Hvis der for alvor gi-

ves karakteren 3, gi-

ves der også karakte-

ren 3 for omfang. 

Hvis der for alvor gi-

ves karakteren 4, gi-

ves der også karakte-

ren 4 for omfang. 

Varighed Hvis der for alvor gives 

karakteren 1, gives der 

også karakteren 1 for 

varighed. 

Hvis der for alvor gives 

karakteren 2, gives der 

også karakteren 2 for va-

righed. 

Hvis der for alvor gi-

ves karakteren 3, gi-

ves der også karakte-

ren 3 for varighed. 

Hvis der for alvor gi-

ves karakteren 4, gi-

ves der også karakte-

ren 4 for varighed. 
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Bilag 4 i vejledningen ændres til følgende: 

Bilag 4 - Ansvarlige myndigheder 

 

Krav Kontrolmyndighed Ressortmyndighed (regelansvarlig) 

Miljø   

1.1-1.15 Kommunalbestyrelsen Miljøstyrelsen 

1.16 Kommunalbestyrelsen By- og Landskabsstyrelsen 

1.17-1.21 Plantedirektoratet Plantedirektoratet 

1.22 Plantedirektoratet Miljøstyrelsen 

1.23 Kommunalbestyrelsen By- og Landskabsstyrelsen 

1.24-1.25 Plantedirektoratet* By- og Landskabsstyrelsen 

1.26 Kommunalbestyrelsen Skov- og Naturstyrelsen 

1.27-1.30 Plantedirektoratet* Skov- og Naturstyrelsen 

Sundhed   

2.1-2.5 Plantedirektoratet* Fødevarestyrelsen 

2.6-2.14 Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen 

2.15-2.17 Plantedirektoratet Plantedirektoratet 

2.18 Plantedirektoratet Miljøstyrelsen 

2.19 Plantedirektoratet Miljøstyrelsen og Plantedirektoratet 

2.20-2.29 Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen 

2.30-2.34 Plantedirektoratet Plantedirektoratet 

Dyrevelfærd   

3.1-3.45 Fødevarestyrelsen Justitsministeriet 

GLM   

4.1-4.5 Plantedirektoratet* FødevareErhverv 

4.6 Kravet er udgået  

4.7 Kommunalbestyrelsen Miljøstyrelsen 

4.8 Kulturarvsstyrelsen Kulturarvsstyrelsen 

4.9 Plantedirektoratet Plantedirektoratet 

4.10 Kommunalbestyrelsen Plantedirektoratet 

*Ressortmyndigheden er også kontrolansvarlig, men kontrollen er ved aftale overført til Plantedirektoratet. 

 

 


