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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 29. marts 2010 til Vejledning om kontrol med 
krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Kontrolvejledningen) 

Dette retteblad indeholder ændringer til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010, de-

cember 2009. Ændringerne er integreret i Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, marts 

2010, som kan findes på ferv.fvm.dk, og som desuden vil blive trykt. Ændringerne vil medføre offentlig-

gørelse af ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse nr. 1465 af 16. december 2009 om krydsoverens-

stemmelse. Ændringerne i dette retteblad forventes at blive gældende fra 29. marts 2010, hvor ændrings-

bekendtgørelsen til bekendtgørelse nr. 1465 af 16. december 2009 forventes at træde i kraft. 

 

GLM 

Rettebladet indeholder bla. afsnit 6.4 God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). 

 

 Bedømmelsesskemaerne for krav 4.1 – 4.5 er ændret, så en evt. overtrædelse vurderes ud fra 

størrelsen af arealet med overtrædelse (hektar).  

 

 Krav 4.5 Vedligeholdelse af plantedække på permanente græsarealer og arealer med græs i om-

drift er ændret, så der nu er krav om slåning af permanentet græsarealer og arealer med græs i 

omdrift mindst hvert år.  

 

 Krav 4.10 Bekæmpelse af bjørneklo. Kravet er ændret, så en evt. overtrædelse vurderes ud fra 

størrelsen af arealet med overtrædelse (m
2
).   

 

 Krav 4.11 Forvaltning af vand er et nyt krydsoverensstemmelseskrav, som kontrolleres af kom-

munerne.  

 

Krav med ændringer  

 Krav 1.20 Maksimale lagre af husdyrgødning er udgået, og kravet finder ikke anvendelse fra 29. 

marts 2010 og fremefter. Landbrugere, som tidligere har fået nedsat støtten på grund af overtræ-

delse af krav 1.20, vil få den tilbagetrukne støtte tilbagebetalt.  

 

 Krav 2.1 Øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker. 2. afsnit i delkrav 1 vedrørende 

mærkning af indførte dyr er slettet. Desuden er alvor i bedømmelsesskemaet ændret.  

 

 Krav 2.2 Indberetningen af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister. Alvor i 

bedømmelsesskemaet er ændret. 

 

 Krav 2.4 Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker. 2. afsnit i delkrav 1 vedrøren-

de mærkning af indførte dyr er slettet. Desuden er alvor i bedømmelsesskemaet ændret.  

 

 Krav 2.5 A Indberetninger af får og geder og deres flytninger samt førelse af besætningsregister. 

Af hensyn til indlæsning i IT-systemerne er krav ændret til nummer 2.5. Desuden er alvor i be-

dømmelsesskemaet ændret.  
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 Krav 2.5 B Mærkning af svin og førelse af besætningsregister. Delkrav 2 vedrørende mærkning 

af indførte dyr er slettet. Desuden er alvor i bedømmelsesskemaet ændret.  

 

 Krav 3.2 Alle landbrugsdyr, tilsyn med dyr og passende behandling af syge dyr. Her er tilføjet 

tekst for omfang og varighed i bedømmelsesskemaet.  

 

 Krav 3.30 Svin, beskæftigelsesmateriale til søer og gylte. Kravet er ændret fra at gælde rodemate-

riale til at gælde for beskæftigelsesmateriale. 

 

 Krav 3.37 Svin, beskæftigelsesmateriale. Kravet er ændret fra at gælde rodemateriale til at gælde 

for beskæftigelsesmateriale. 

 

Endvidere er der foretaget mindre præciseringer og tilføjelser i bedømmelsesskemaer for krav 2.23, 2.24, 

3.2, 3.5, 3.11, 3.35, 3.43 og 3.45 – se efterfølgende skemaer for ændringer.  

 

Oplysninger om marknummer 

Under visse arealbaserede krav har der tidligere været angivet, at den mark overtrædelsen konstateredes 

på, skulle angives i web-applikationen i forbindelse med indberetningen. Dette er nu ændret til, at mark-

nummer skal angives i kontrolrapporten.  

 

Indsendelse af alle kontrolrapporter 

Kontrolmyndighederne skal fremsende alle rapporter til FødevareErhverv, som vedrører krydsoverens-

stemmelse, modsat tidligere hvor kontrolmyndighederne kun har fremsendt rapporter, der vedrørte over-

trædelser. Dette blev præciseret ved møde afholdt den 20. januar 2010 for Forvaltningskomiteén for Di-

rekte Betalinger, og følger endvidere af § 10, stk. 3, 4. pkt. i bekendtgørelse nr. 1465 af 16. december 

2009, samt Kommissionens Forordning (EF) 1122/2009 artikel 54, stk. 3 og Kommissionens Forordning 

(EF) 1975/2006 artikel 36.  

Det vil sige, at alle kontrolrapporter, der er udarbejdet på baggrund af kontrolbesøg hos landbrugere, der 

er udtaget til KO-kontrol, skal fremsendes til FødevareErhverv i forbindelse med indberetning af resulta-

tet. Desuden skal alle kontrolrapporter, som vedrører anden-kontrol, hvor der er konstateret en overtræ-

delse af krydsoverensstemmelse, indsendes til FødevareErhverv i forbindelsen med indberetningen. Der 

vil i det web-baserede indberetningssystem blive åbnet mulighed for at vedhæfte OK-rapporter.  

  

Frist for udmeldelse  

Fristen for FødevareErhvervs udmelding til kontrolmyndighederne omkring, hvilke landbrugere der er 

udtaget kontrol er ændret til den 31. januar på side 13 under Vigtige datoer og frister.  

 

Indberetningen  

Hvis besøget foregår over flere dage, er det besøgets sidste dato, der skal anvendes i forbindelse med ind-

beretningen.  

 

Ændringer i retsgrundlaget 

Der følgende ændringer til retsgrundlaget: 

 

 Bekendtgørelse nr. 815 af 14. juli 2006 er ændret ved bekendtgørelse 59 af 18. januar 2010 (krav 

2.3).  
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 Lovbekendtgørelse nr. 757 af 19. juni 2006 er erstattet af Lovbekendtgørelse nr. 18 af 8. januar 

2010 (krav 1.18 og 1.19).  

 

 

 

Herefter følger alle ændringer i krav og skemaer. Alle ændringer i forhold til vejledningen fra december 

2009 står med blå tekst.  

 

Krav 2.1 – 2.5B på side 117-128 erstattes af det følgende 

Krav 2.1 Øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker 

Bekendtgørelse nr. 1121 af 1. december 

2009 om mærkning, registrering og flytning 

af kvæg, svin, får eller geder, § 1, stk. 11 og 

12, § 2, § 3, stk. 3, § 14, stk. 1 og 2 og § 15, 

stk. 1 og 2 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indfø-

relse af en ordning for identifikation og regi-

strering af kvæg og om mærkning af oksekød 

og oksekødsprodukter, art. 4. 

Udtagning: Føde-

varestyrelsen 

Kontrol:  

Plantedirektoratet 

  
1. Ejeren eller den besætningsansvarlige skal sørge for, at kvæg senest 20 dage efter fødsel, og 

inden det føres fra oprindelsesbesætningen, er forsynet med to godkendte øremærker, ét i 

hvert øre. Mindst det ene af mærkerne skal være husgavlsformet og have en højde på mindst 

45 mm og en bredde på mindst 55 mm
1
.  

 

2. Isatte godkendte øremærker og godkendte elektroniske øremærker må ikke fjernes eller æn-

dres uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Tabes eller ødelægges et godkendt øremærke eller et 

godkendt elektronisk øremærke, skal der snarest isættes et nyt med samme nummer. 

 

Bedømmelse  

Overtrædelser deles som udgangspunkt op i tre niveauer: 

 

Mindre alvorlige overtrædelser: Flere kreaturer mangler et eller to erstatningsøremærker. Få kreaturer har 

ikke tidligere været øremærket, men de er identificerbare.  

Alvorlige overtrædelser: Mange kreaturer mangler et eller to erstatningsøremærker. Flere kreaturer har 

ikke tidligere været øremærket, men er identificerbare. Maksimum 1-4 kreaturer er uidentificerbare. 

Meget alvorlige overtrædelser: Mange kreaturer har ikke tidligere været øremærket, men de er identifi-

cerbare. Mere end 4 kreaturer er uidentificerbare. 

 

Alvor: Vurderes ud fra typen af overtrædelse og antallet af overtrædelser.  

 

Omfang: Vurderes efter i hvor høj grad overtrædelsen har påvirket andre besætninger. Karakteren 2 gi-

ves, hvis overtrædelsen kun har omfattet den kontrollerede besætning. Karakteren 3 gives, hvis overtræ-

                                                      
1
 Kvæg født før 1/1 1998 behøver dog kun være mærket med ét godkendt øremærke og kvæg under 7 dage, der dør eller aflives 

og derefter føres direkte til en destruktionsvirksomhed, skal ikke mærkes. Mærkning af kalve af bisonokser (arten Bison bison 

ssp.) kan udskydes i op til 9 måneder efter fødsel, dog skal de mærkes, såfremt de fjernes fra deres mødre inden 9 måneder efter 

fødsel, og under alle omstændigheder inden de føres fra oprindelsesbesætningen. 
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delsen har påvirket en til to andre besætninger ud over den kontrollerede. Karakteren 4 gives, hvis over-

trædelsen har påvirket mere end to besætninger ud over den kontrollerede. 

 

Ved omsætning af dyr fra besætningen skal særligt indgå betydningen af antallet af dyr omfattet af over-

trædelsen, ukorrekt mærkede dyr og besætningernes sundhedsstatus og størrelse. 

 

Varighed: Vurderes ud fra perioden, hvor overtrædelsen har fundet sted. 

 

Karakter 

 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille be-

tydning i for-

hold til for-

mål med kra-

vet 

2 

Mindre betydning i 

forhold til formål med 

kravet 

3 

Væsentlig betydning i 

forhold til formål med 

kravet 

4 

Meget stor betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor  Besætninger med 

mindre end 31 dyr: 

 10 -15 dyr mangler et 

eller to erstatnings-

mærker, men er iden-

tificerbare 

 3 - 6 af dyrene har ik-

ke tidligere været 

øremærket, men er 

identificerbare 

 

Besætninger med mere 

end 30 dyr: 

 15 - 24 % af dyrene 

mangler et eller to er-

statningsmærker, men 

er identificerbare 

 3 – 5 % af dyrene har 

ikke tidligere været 

øremærket, men er 

identificerbare 

Besætninger med min-

dre end 31 dyr: 

 Mere end 15 dyr 

mangler et eller to er-

statningsmærker, men 

er identificerbare 

 7 - 10 af dyrene har 

ikke tidligere været 

øremærket, men er 

identificerbare 

 1 – 4 dyr er uidentifi-

cerbare 

 

Besætninger med mere 

end 30 dyr: 

 Mere end 24 % af dy-

rene mangler et eller 

to erstatningsmærker, 

men er identificerbare 

 6 - 15 % af dyrene har 

ikke tidligere været 

øremærket, men er 

identificerbare 

 1 - 4 dyr er uidentifi-

cerbare 

Besætninger med 

mindre end 31 dyr: 

 Mere end 10 af dy-

rene har ikke tidli-

gere været øre-

mærket, men er 

identificerbare 

 Mere end 4 dyr er 

uidentificerbare el-

ler alle dyrene er 

uidentificerbare 

 

Besætninger med 

mere end 30 dyr: 

 Mere end 15 % af 

dyrene har ikke 

tidligere været 

øremærket, men 

er identificerbare 

 Mere end 4 dyr er 

uidentificerbare 

 

Omfang  Overtrædelsen har kun 

omfattet den kontrolle-

rede besætning 

Overtrædelsen har på-

virket 1 til 2 andre be-

sætninger ud over den 

kontrollerede 

Overtrædelsen har 

påvirket mere end 2 

andre besætninger ud 

over den kontrollere-

de 
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Varighed   Overtrædelsen har 

fundet sted i op til ca. 

7 dage 

 Varighed af overtræ-

delsen kan ikke fast-

slås 

Overtrædelsen er ældre 

end ca. 7 dage 

Producenten vil ikke 

øremærke dyrene 

 

 

Krav 2.2 Indberetning af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister 

Bedømmelsesskemaet udskiftet med følgende 

  Karakter 

 

 

 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille 

betydning 

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  Besætninger med 

mindre end 31 dyr: 

 Mere end 5 dyr 

mangler oplysninger 

om moders CKR-nr. 

og/eller er registreret 

med forkert køn eller 

race 

 3 - 6 dyr mangler 

indberetning til CHR 

(fødsler eller flytnin-

ger) og/eller mangler 

ajourføring i besæt-

ningsregistret (føds-

ler eller flytninger) 

 

Besætninger med me-

re end 30 dyr: 

 Mere end 20 % af 

dyrene mangler op-

lysninger om moders 

CKR-nr. og/eller er 

registreret med for-

kert køn eller race 

 

 3 – 5 % af dyrene 

mangler indberetning 

til CHR (fødsler eller 

flytninger) og/eller 

Besætninger med 

mindre end 31 dyr: 

 7 - 10 dyr mangler 

indberetning til CHR 

(fødsler eller flytnin-

ger) og/eller mangler 

ajourføring i besæt-

ningsregistret (føds-

ler eller flytninger) 

 1 – 4 dyr er uidentifi-

cerbare 

 

Besætninger med me-

re end 30 dyr: 

 6 - 15 % af dyrene 

mangler indberetning 

til CHR (fødsler eller 

flytninger) og/eller 

mangler ajourføring i 

besætningsregistret 

(fødsler eller flytnin-

ger) 

 

 1 – 4 dyr er uidentifi-

cerbare 

 

Besætninger med min-

dre end 31 dyr: 

 Mere end 10 dyr 

mangler indberetning 

til CHR (fødsler eller 

flytninger) og/eller 

mangler ajourføring i 

besætningsregistret 

(fødsler eller flytnin-

ger) 

 

 Mere end 4 dyr er 

uidentificerbare eller 

alle dyrene er uidenti-

ficerbare 

 

Besætninger med mere 

end 30 dyr: 

 Mere end 15 % af dy-

rene mangler indberet-

ning til CHR (fødsler 

eller flytninger) 

og/eller mangler ajour-

føring i besætningsre-

gistret (fødsler eller 

flytninger) 

 

 Mere end 4 dyr er 

uidentificerbare 
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mangler ajourføring i 

besætningsregistret 

(fødsler eller flytninger) 

 

Omfang  Overtrædelsen har kun 

omfattet den kontrolle-

rede besætning 

Overtrædelsen har på-

virket 1 til 2 andre be-

sætninger ud over den 

kontrollerede 

Overtrædelsen har påvir-

ket mere end 2 andre be-

sætninger ud over den 

kontrollerede 

Varighed   Indberetning til CHR 

foretaget mellem 8. 

og 20. dagen efter 

hændelsen 

 Oplysninger noteret 

i besætningsregister 

mellem 4. og 7. da-

gen efter 

hændelsen 

 Varighed af overtræ-

delsen kan ikke fast-

slås 

 Indberetning til CHR 

foretaget senere end 

20. dagen efter hæn-

delsen 

 Oplysninger noteret i 

besætningsregisteret 

senere end 7 dage ef-

ter hændelsen 

Producenten vil ikke føre 

besætningsregister 

og/eller indberette CHR 

 

Krav 2.3 Registrering af besætninger i det centrale husdyrbrugsregister CHR   

Bekendtgørelse nr. 59 af 18. januar 2010 

om registrering af husdyrbrug i CHR § 3. 

 

Rådets direktiv 2008/71/EF af 15. juli 2008 

om identifikation og registrering af svin, art. 

3, Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. 

december 2003 om indførelse af en ordning 

for identifikation og registrering af får og ge-

der, art. 3 og Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 

2000 om indførelse af en ordning for identifi-

kation og registrering af kvæg og om mærk-

ning af oksekød og oksekødsprodukter, 

art. 5. 

Kontrol og udtagning 

til kontrol: Plantedi-

rektoratet 

 

1. Kvæg-, svine-, fåre- og gedebesætninger skal være registreret i CHR. Det er ejerens ansvar, at be-

sætningen er registreret korrekt i CHR. Blot ét dyr er en besætning.  

 

Krav 2.4 Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker  

Bekendtgørelse nr. 1121 af 1. december 2009 

om mærkning, registrering og flytning af 

kvæg, svin, får eller geder, § 1, stk. 11, 12 og 

13, § 6, dog undtaget kravet om, at får og ge-

der skal mærkes inden de flyttes fra oprindel-

sesbesætningen og senest 60 dage efter fødsel, 

idet denne frist forlænges til 6 måneder efter 

Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. 

dec. 2003 om indførelse af en ordning for 

identifikation og registrering af får og ge-

der, art. 4. 

Udtagning:  

Fødevarestyrelsen 

 

Kontrol:  

Plantedirektoratet 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_ACCN/B20060081505-REGL
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_ACCN/B20060081505-REGL
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dyrets fødsel, § 14, stk. 1 og 2 og § 15, stk. 1. 

 

1. Ejeren af eller den besætningsansvarlige for en fåre- eller gedebesætning skal sørge for, at får eller 

geder senest 6 måneder efter fødslen2, og inden de føres fra oprindelsesbesætningen, er forsynet med 

enten 

 to godkendte øremærker til får og geder eller  

 ét godkendt øremærke og ét godkendt elektronisk øremærke eller  

 ét godkendt øremærke og én godkendt chip.  

 

       Får og geder født før 1/1 2003 behøver dog kun være mærket med ét godkendt øremærke.  

 

2. Isatte godkendte øremærker, godkendte elektroniske øremærker og godkendte chip må ikke fjernes 

eller ændres uden Fødevarestyrelsens tilladelse. Tabes eller ødelægges et godkendt øremærke, et 

godkendt elektronisk øremærke eller en godkendt chip, skal der snarest isættes et nyt med samme 

nummer. 

 

Bedømmelse  

Overtrædelser deles som udgangspunkt op i tre niveauer: 

 Mindre alvorlige overtrædelser: Flere dyr mangler et eller to erstatningsøremærker. Få dyr har ik-

ke tidligere været øremærket, men de er identificerbare.  

 Alvorlige overtrædelser: Mange dyr mangler et eller to erstatningsøremærker. Flere dyr har ikke 

tidligere været øremærket, men er identificerbare. Maksimum 1-4 dyr er uidentificerbare. 

 Meget alvorlige overtrædelser: Mange dyr har ikke tidligere været øremærket, men de er identifi-

cerbare. Mere end 4 dyr er uidentificerbare 

 

Alvor: Vurderes ud fra typen af overtrædelser og antallet af overtrædelser. 

 

Omfang: Vurderes efter i hvor høj grad overtrædelsen har påvirket andre besætninger. Karakteren 2 gi-

ves, hvis overtrædelsen kun har omfattet den kontrollerede besætning. Karakteren 3 gives, hvis overtræ-

delsen har påvirket en til to andre besætninger ud over den kontrollerede. Karakteren 4 gives, hvis over-

trædelsen har påvirket mere end to besætninger ud over den kontrollerede. 

 

Ved omsætning af dyr fra besætningen skal særligt indgå betydningen af antallet af dyr omfattet af over-

trædelsen, ukorrekt mærkede dyr og besætningernes sundhedsstatus og størrelse. 

  

Varighed: Vurderes ud fra perioden, hvor overtrædelsen har fundet sted. 

 

Karakter 

 

 

 

 

1 

Meget lille 

betydning i 

forhold til 

formål med 

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 

                                                      
2 De nationale regler foreskriver at får og geder skal mærkes inden de flyttes fra oprindelsesbesætningen og senest 60 dage efter 

fødsel. EU-reglerne foreskriver at får og geder skal mærkes inden de flyttes fra oprindelsesbesætningen og senest 6 mdr. efter 

fødsel. En producent, som ikke har mærket 3 mdr. gamle får eller geder vil derfor kunne straffes med bøde i henhold til natio-

nale regler, men har ikke overtrådt reglerne om krydsoverensstemmelse. 
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Kriterium kravet 

Alvor  Besætninger med 

mindre end 31 dyr: 

 10 -15 dyr mangler 

et eller to erstat-

ningsmærker, men 

er identificerbare 

 3 - 6 af dyrene har 

ikke tidligere været 

øremærket, men er 

identificerbare 

 

Besætninger med 

mere end 30 dyr: 

 15 - 24 % af dyrene 

mangler et eller to 

erstatningsmærker, 

men er identificer-

bare 

 3 – 5 % af dyrene 

har ikke tidligere 

været øremærket, 

men er identificer-

bare 

Besætninger med 

mindre end 31 dyr: 

 Mere end 15 dyr 

mangler et eller to er-

statningsmærker, 

men er identificerba-

re 

 7 - 10 af dyrene har 

ikke tidligere været 

øremærket, 

men er identificerba-

re 

 1 – 4 dyr er uidentifi-

cerbare 

 

Besætninger med me-

re end 30 dyr: 

 Mere end 24 % af dy-

rene mangler et eller 

to erstatningsmærker, 

men er identificerba-

re 

 6 - 15 % af dyrene 

har ikke tidligere væ-

ret øremærket, men 

er identificerbare 

 1 - 4 dyr er uidentifi-

cerbare 

Besætninger med min-

dre end 31 dyr: 

 Mere end 10 af dyre-

ne har ikke tidligere 

været øremærket, men 

er identificerbare 

 Mere end 4 dyr er 

uidentificerbare eller 

alle dyrene er uidenti-

ficerbare 

 

Besætninger med mere 

end 30 dyr: 

 Mere end 15 % af dy-

rene har ikke tidligere 

været øremærket, men 

er identificerbare 

 Mere end 4 dyr er 

uidentificerbare 

 

Omfang  Overtrædelsen har kun 

omfattet den kontrol-

lerede besætning 

Overtrædelsen har på-

virket 1 til 2 andre be-

sætninger ud over den 

kontrollerede 

Overtrædelsen har påvir-

ket mere end 2 besætnin-

ger ud over den kontrolle-

rede 

Varighed   Overtrædelsen har 

fundet sted i op til 

ca. 7 dage 

 Varighed af over-

trædelsen kan ikke 

fastslås 

Overtrædelsen er ældre 

end ca. 7 dage.  

Producenten vil ikke 

øremærke dyrene 

 

 

 

Krav 2.5. Indberetning af får og geder og deres flytninger samt førelse af besætningsregi-

ster 

Bedømmelsesskemaet udskiftes med følgende:  

Karakter 

 

 

 

1 

Meget lille be-

tydning i for-

hold til formål 

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 
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Kriterium 

med kravet 

Alvor  Besætninger med min-

dre end 31 dyr: 

 Mere end 5 dyr mang-

ler oplysninger om køn 

eller race i besætnings-

registret 

 3 - 6 dyr mangler 

ajourføring af fødsler 

eller flytninger i be-

sætningsregistret 

og/eller mangler ind-

beretning af flytninger 

til CHR 

 

Besætninger med mere 

end 30 dyr: 

 Mere end 20 % af dy-

rene mangler oplys-

ninger om køn eller ra-

ce i besætningsregi-

stret 

 3 – 5 % af dyrene 

mangler ajourføring af 

fødsler eller flytninger 

i besætningsregistret 

og/eller mangler ind-

beretning af flytninger 

til CHR 

Besætninger med 

mindre end 31 dyr: 

 7 - 10 dyr mangler 

ajourføring af fødsler 

eller flytninger i be-

sætningsregistret 

og/eller mangler ind-

beretning af flytnin-

ger til CHR 

 1 – 4 dyr er uidentifi-

cerbare 

 

Besætninger med me-

re end 30 dyr: 

 6 - 15 % af dyrene 

mangler ajourføring 

af fødsler eller flyt-

ninger i besætnings-

registret og/eller 

mangler indberetning 

af flytninger til CHR 

 1 – 4 dyr er uidentifi-

cerbare 

 

Besætninger med min-

dre end 31 dyr: 

 Mere end 10 dyr 

mangler ajourføring 

af fødsler eller flyt-

ninger i besætnings-

registret og/eller 

mangler indberetning 

af flytninger til CHR 

 Mere end 4 dyr er 

uidentificerbare eller 

alle dyr er uidentifi-

cerbare 

 

Besætninger med mere 

end 30 dyr: 

 Mere end 15 % af dy-

rene mangler ajourfø-

ring af fødsler eller 

flytninger i besæt-

ningsregistret og/eller 

mangler indberetning 

af flytninger til CHR 

 Mere end 4 dyr er 

uidentificerbare 

 

Omfang  Overtrædelsen har kun 

omfattet den kontrollere-

de besætning 

Overtrædelsen har på-

virket 1 til 2 andre be-

sætninger ud over den 

kontrollerede 

Overtrædelsen har på-

virket mere end 2 be-

sætninger ud over den 

kontrollerede 

Varighed   Indberetning til CHR 

foretaget mellem 8. og 

20. dagen efter hæn-

delsen 

 Oplysninger noteret i 

besætningsregister 

mellem 4. og 7. dagen 

efter hændelsen 

 Varighed af overtræ-

delsen kan ikke fast-

slås 

 Indberetning til CHR 

foretaget senere end 

20. dagen efter hæn-

delsen 

 Oplysninger noteret i 

besætningsregisteret 

senere end 7 dage ef-

ter hændelsen 

 Producenten vil ikke 

føre besætningsregi-

ster og/eller indberette 

til CHR  
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Krav 2.5 B. Mærkning af svin og førelse af besætningsregister (tidligere del af krav 2.23)  

Bekendtgørelse nr. 1121 af 1. december 2009 om 

mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får 

eller geder, § 1, stk. 11 og 12, § 4, § 14, § 15, stk. 1 og 

3, § 25 og § 27. 

Rådets direktiv 2008/71/EF af 15. 

juli 2008 om identifikation og re-

gistrering af svin, artikel 4 og 5.  

 

Udtagning: Fødeva-

restyrelsen. 

Kontrol: Plantedirek-

toratet 

 

 

 

1. Svin skal være forsynet med et godkendt øremærke til svin, før de forlader oprindelses-

besætningen. Dog skal svin ikke mærkes, hvis 1) de flyttes mellem besætninger, der 

indgår i en omsætningsaftale eller 2) de føres direkte til en destruktionsvirksomhed. 

Slagtesvin, der transporteres direkte til et dansk slagteri fra oprindelsesbesætningen, e l-

ler fra en besætning, der er modtager af svin, kan i stedet for øremærkning forsynes med 

skinketatovering. 

2. Isatte godkendte øremærker må ikke fjernes eller ændres uden Fødevarestyrelsens tilladelse. 

Tabes eller ødelægges et godkendt øremærke, skal der snarest isættes et nyt øremærke med 

samme nummer. Dog kan tabte eller ødelagte øremærker hos svin erstattes med CHR-nummeret 

for den besætning, hvor dyret befinder sig. For importerede og samhandlede svin skal erstat-

ningsøremærket dog altid være identisk med det tabte eller ødelagte mærke.  

 

3. Ejeren eller brugeren af en svinebesætning, eller en anden samling af dyr med svin, skal 

føre løbende optegnelser, der indeholder ajourførte oplysninger. For en svinebesætning 

kan optegnelserne bestå i CHR-flyttelister og løbende optegnelser i et af Fødevaresty-

relsen godkendt staldregistreringsskema. Følgende oplysninger skal fremgå af op tegnel-

serne: 

a.  Antal svin. 

b. Dato, antal svin og CHR-nummer for den besætning eller anden samling af dyr 

med svin, hvorfra flytning er foretaget. Hvis dyret eller dyrene er importeret eller 

samhandlet til Danmark registreres afsenderlandet og nummeret på den udenlandske 

besætning i stedet for CHR-nummeret. 

c. Dato, antal svin og CHR-nummer for den besætning eller anden samling af dyr 

med svin, hvortil flytning er foretaget. Hvis dyret eller dyrene er samhandlet til ud-

landet, registreres modtagerlandet og nummeret på den udenlandske besætning i ste-

det for CHR-nummeret.  

d. Dato for bestilling af erstatningsøremærke samt nummeret på erstatningsøre-

mærket og på det tabte eller ødelagte øremærke, hvis disse er forskellige.  

e. Identifikationskode og oplysninger anført på det godkendte øremærke for svin 

importeret eller samhandlet til Danmark.  

Optegnelserne skal opbevares i mindst 5 år efter seneste hændelse og skal på anmodning 

forevises Fødevarestyrelsen eller Plantedirektoratet.  
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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 betydning i 

forhold til formål med 

kravet 

Alvor  

 

Besætninger med mindre 

end 31 dyr: 

 Besætningsregisteret er 

ikke opdateret med an-

tal dyr 

 Mindre end 20 % af dy-

rene mangler øremær-

ker eller erstatnings-

øremærker 

 

Besætninger med mere 

end 30 dyr: 

 Besætningsregisteret er 

ikke opdateret med an-

tal dyr 

 Mindre end 5 % af dy-

rene mangler øremær-

ker eller erstatnings-

øremærker 

 

Besætninger med min-

dre end 31 dyr: 

 Besætningsregistret er 

mangelfuldt – flere 

flytninger er ikke re-

gistreret 

 20-50 % af dyrene 

mangler øremærker 

eller erstatningsøre-

mærker 

 

Besætninger med mere 

end 30 dyr: 

 Besætningsregistret er 

mangelfuldt – flere 

flytninger er ikke re-

gistreret 

 5 – 20 % af dyrene 

mangler øremærker 

eller erstatningsøre-

mærker 

Besætninger med min-

dre end 31 dyr: 

 Producenten fører 

ikke besætningsregi-

ster 

 Mere end 50 % af 

dyrene mangler øre-

mærker eller erstat-

ningsøremærker 

 

Besætninger med mere 

end 30 dyr: 

 Producenten fører 

ikke besætningsregi-

ster 

 Mere end 20 % af 

dyrene mangler øre-

mærker eller erstat-

ningsøremærker 

Omfang  Overtrædelsen omfatter 

kun den kontrollerede be-

sætning 

Overtrædelsen har påvir-

ket 1 til 2 andre besæt-

ninger ud over den kon-

trollerede  

 

Overtrædelsen har på-

virket mere end 2 andre 

besætninger ud over den 

kontrollerede 

Varighed   Oplysninger noteret i 

besætningsregistret 

mellem 4. og 7. dagen 

efter hændelsen 

 Overtrædelsen vedr. 

øremærker har fundet 

sted i op til 7 dage  

 Varighed af overtrædel-

sen kan ikke fastslås 

 Oplysninger noteret i 

besætningsregistret 

senere end 7 dage ef-

ter hændelsen 

 Overtrædelsen vedr. 

øremærker er ældre 

end 7 dage 

 Producenten vil ikke 

føre besætningsregi-

ster 

 Producenten vil ikke 

øremærke dyrene 

 

 

Praktiske anvisninger 

Forud for besætningsbesøget vil det være relevant at undersøge, om besætningen indgår eller tidligere har 

indgået i samdrifts- og/eller griserings-aftaler. Det er også relevant at undersøge om besætningen indgår i 

omsætningsaftaler med andre besætninger. For at skabe overblik over hvilke dyr, der skal være mærkede 
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ved kontrollen, undersøges besætningens øremærkebestilling i CHR samt registreringer af flytninger af 

dyr til besætningen. 

 

Ved vurdering af antallet af dyr, er det oftest tilstrækkeligt, at antallet af dyr sandsynliggøres. 

Kun ved meget tydelige og store uoverensstemmelser mellem det oplyste og det konstaterede 

antal, vil det komme på tale at foretage en egentlig tælling. 

Udskrifter fra Svineflytningsdatabasen og/eller CHR er ikke tilstrækkelig dokumentation for 

antallet af dyr, men skal suppleres med besætningsregistreringer 

 

Bedømmelsesskemaet for krav 2.23 på side 162 erstattes af det følgende 

Karakter 

 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betydning i 

forhold til formål med 

kravet 

2 

Mindre betydning i 

forhold til formål 

med kravet 

3 

Væsentlig betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

4 

Meget stor betyd-

ning i forhold til 

formål med kra-

vet 

Alvor Delkrav 1, 2, 3, og 5 Ingen 

bagatel 

Delkrav 4 

For fjerkræ accepteres 50 % 

afvigelse med hensyn til an-

tal fjerkræ i optegnelserne. 

Op til 50 % af fjerkræ 

mangler angivelse af race, 

afstamning eller særlige 

kendetegn  

Optegnel-

se/dokument lette-

re mangelfuld. 

Helheden er til-

fredsstillende 

Optegnelser/doku-

menter er mangel-

fulde eller mangler 

men kan sandsyn-

ligvis skaffes til veje  

Optegnel-

ser/dokumenter 

mangler og kan ik-

ke skaffes til veje.  

Omfang Delkrav 1, 2, 3, og 5  

Ingen bagatel 

Delkrav 4  

Hvis der for alvor gives ka-

rakteren 1, gives også ka-

rakteren 1 for omfang  

En enkelt opteg-

nelse/dokument  
Enkelt type opteg-

nelse/dokument  

Flere eller alle ty-

per optegnel-

ser/dokumenter.  

Varighed Delkrav 1, 2, 3, og 5  

Ingen bagatel 

Delkrav 4  

Hvis der for alvor gives ka-

rakteren 1, gives også ka-

rakteren 1 for varighed 

Højst en måned eller 

varighed kan ikke 

fastslås  

Højst ½ år Forholdet tilsyne-

ladende af perma-

nent karakter 

 

Praktiske anvisninger 

At optegnelser/dokumenter kan "skaffes til veje", betyder ikke, at oplysningerne/ optegnelserne skal kun-

ne rekonstrueres, men at de midlertidigt ligger hos f.eks. revisoren eller på en anden ejendom, og at de 

kan rekvireres derfra. 

 

Krav 2.24 på side 163 erstattes af det følgende 
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Krav 2.24 Journaler til dyr og fødevarer
3
 

Bekendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 om dyree-

jeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevare-

virksomheders egenkontrol med restkoncentratio-

ner § 13 som ændret ved bekendtgørelse 1481 af 

15. december 2009 og bekendtgørelse nr. 1045 af 

20. oktober 2006 og ny sundhedsrådgivning i 

kvægbesætninger, § 12, stk. 2.  

Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 

2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del 

A, III, nr. 8 b, d og e, jf. art. 4, stk. 1. 

Rådets direktiv 2001/82 EF om opret-

telse af en fællesskabskodeks for vete-

rinære lægemidler. 

Kontrol og udtagning 

til kontrol: Fødevare-

styrelsen
4
 

 

1. Landbrugere, som opdrætter dyr eller producerer primærprodukter af animalsk oprindelse, skal 

føre journaler (optegnelser) over veterinærlægemidler eller andre behandlinger, som dyrene har 

fået, behandlingsdatoer og tilbageholdelsesperioder. Journalerne skal indeholde optegnelser over 

medicinanvendelse og sikre, at følgende noteres ved behandlingens indledning:  

 

- Dato for behandlingens første og sidste dag 

- Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller hvis dette ikke er 

muligt, anslået vægt og staldafsnit eller tilsvarende opdeling) 

- Hvilket lægemiddel, der er anvendt 

- Opbevares i mindst 5 år 

 

2. Oplysninger om tilbageholdelsestider fremgår af dyrlægens anvisningsseddel. Anvisningen
5
 skal 

opbevares i mindst 5 år.  

 

3. Landbrugere, som opdrætter dyr eller producerer primærprodukter af animalsk oprindelse skal fø-

re journaler over resultaterne af analyser af prøver fra dyrene eller andre prøver, der er taget i en 

diagnostisk sammenhæng, og som har betydning for menneskers sundhed. Journalen skal omfatte 

analyseresultater fra f.eks. salmonellakontrol. 

 

4. Landbrugere, som opdrætter dyr eller producerer primærprodukter af animalsk oprindelse skal fø-

re journaler over alle relevante rapporter om kontrol af dyr eller animalske produkter. Journalen 

skal omfatte kontrolrapporter fra kontrolbesøg, foretaget af Fødevarestyrelsen. 

 

5. Journalerne skal være overskuelige, tilgængelige og dækkende oversigter. Journaler kan føres på 

papir eller i elektronisk form eller kan være en dækkende samling af dokumentation, f.eks. kon-

trolrapporter, analyseresultater eller lignende. Der er ikke fastsat noget generelt om den tid, jour-

nalerne skal opbevares. Journalerne bør opbevares mindst så længe, at de producerede fødevarer 

må anses for at være fortæret eller destrueret. Generelt må en opbevaringsperiode på 3 år anses 

for passende. Hvis primærproducenten selv har fastsat en anden periode, skal relevansen heraf 

vurderes. 

 

 

Bedømmelsesskemaet for krav 2.26 erstattes af det følgende:  

                                                      
3
For mere information, se ”Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen (til fødevareregio-

nerne)”  og ”Vejledning til bekendtgørelser om dyrlægers anvendelse, udlevering og receptordinering af 

lægemidler til dyr samt til bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevare-

virksomheders egenkontrol med restkoncentrationer” . 
4
 Plantedirektoratet udfører også denne kontrol  

5
 KO-indberetning af besætningsejerens manglende opbevaring af dyrlægens anvisninger forudsætter, at 

kontrollen har konstateret, at dyrlægen har udarbejdet og udleveret anvisningerne.  

http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/emvge5ei3d7alggms77c7qiyzvkowty4rz3kg4mkaa4abr5catstxqs76ekkggsitvfkkj7nlhjpiuzn7hdtewnt5xe/Hygiejneforordningen.pdf
http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/e6ukhxhpyvb32lw2a26fd3prxo3div6uf7nmjpuqn6ts3xycza2nc2htfgloqp7be6u4z6rkqgpgsnna63tehznjv3f/Vejlkontrolhygiejneiprimaerproduktionennov20006.doc
http://www.foedevarestyrelsen.dk/NR/rdonlyres/e6ukhxhpyvb32lw2a26fd3prxo3div6uf7nmjpuqn6ts3xycza2nc2htfgloqp7be6u4z6rkqgpgsnna63tehznjv3f/Vejlkontrolhygiejneiprimaerproduktionennov20006.doc
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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 

Alvor  Besætning officielt fri 

for brucellose/ tuber-

kulose og rå mælk fra 

dyr, der ikke opfylder 

kravene i punkterne 1-

6, anvendes uden Fø-

devarestyrelsens tilla-

delse. 

 Besætning smittet 

med brucello-

se/tuberkulose, og 

mælken anvendes 

uden fødevareregio-

nens tilladelse men 

behandles, så den er 

sikker. 

 Smittede eller mis-

tænkt smittede dyr 

utilstrækkeligt isole-

rede fra raske dyr 

 Dyr i besætning har 

reageret positivt på 

profylaktisk prøve 

for Brucello-

se/Tuberkulose og 

mælk anvendes uden 

varmebehandling. 

 Smittede eller mis-

tænkt smittede dyr 

ikke isolerede fra ra-

ske dyr 

Omfang  Gives hvis overtrædel-

sen kun har omfattet 

én besætning  

Gives hvis overtrædel-

sen omfatter to besæt-

ninger 

Gives hvis overtrædel-

sen omfatter flere end 

to besætninger 

Varighed  Højst en uge eller va-

righed kan ikke fast-

slås 

Højst en måned Forhold har stået på i 

mere end en måned 

 

 

Bedømmelsesskemaet for krav 3.2 på side 187 erstattes af det følgende 

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 Delkrav 2:  

Der er util-

strækkelig be-

lysning til at in-

spicere dyrene 

ordentligt 

Delkrav 1 og 3 

Ingen bagatel 

Delkrav1:  

Dyrene bliver ikke 

tilset dagligt 

Delkrav 2:  

Belysningen er me-

get mangelfuld 

Delkrav 3:  

Skader og sygdom 

som vurderes at væ-

re væsentlig ulempe 

er ikke blevet be-

handlet 

Delkrav1:  

Dyrene tilses meget 

uregelmæssigt 

Delkrav 2:  

Der mangler fast og 

mobil lyskilde  

Delkrav 3:  

Skader og sygdom 

som vurderes at være 

uforsvarlig behand-

ling er ikke blevet be-

Delkrav1:  

Dyrene tilses sjældent 

Delkrav 2:  

Der mangler fast, mo-

bil og naturlig lyskilde 

Delkrav 3:  

Skader og sygdom som 

vurderes at være groft 

uforsvarlige er ikke ble-

vet behandlet korrekt 
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handlet 

Omfang Delkrav 2: 

Overtrædelse 

hvor der i alvor er 

givet 1 og kun 

vedrører ca. 2 % 

af alle dyr i be-

sætningen  

Delkrav 1:  

Op til 10 % af dy-

rene er berørt 

Delkrav 2:  

Ca. 2-10 % af dyre-

ne er berørt 

Delkrav 3: 

Hvor der gives 2 i 

alvor, gives også 2 i 

omfang 

Delkrav 1og 2: 

Mellem ca. 10 % og 

ca. 50 % af dyrene er 

berørt 

Delkrav 3: 

Hvor der gives 3 i al-

vor, gives også 3 i 

omfang 

 

Delkrav 1 og 2: 

Mere end ca. 50 % af dy-

rene er berørt 

Delkrav 3: 

Hvor der gives 4 i alvor, 

gives også 4 i omfang 

 

 

Varighed Delkrav 2: 

Overtrædelse 

hvor der i alvor er 

givet 1 og som 

har fundet sted i 

op til 3 dage 

Delkrav 1 og 2: 

Kortere end ca. en 

måned 

Delkrav 3:  

Kortere end ca. 1 

uge 

Delkrav 1 og 2: Mel-

lem ca. en måned og 

ca. 6 måneder  

Delkrav 3:  

Mellem 1 – 2 uger 

Delkrav 1 og 2:  

Længere end ca. 6 må-

neder 

Delkrav 3:  

Længere end 14 dage 

 

At optegnelser/dokumenter kan "skaffes til veje", betyder ikke, at oplysningerne/optegnelserne skal kunne 

rekonstrueres, men at de midlertidigt ligger hos f.eks. revisoren eller på anden ejendom, og at de kan re-

kvireres derfra. 

 

 

 

Bedømmelsesskemaet for krav 3.5 på side 192 erstattes af det følgende: 

Karakter 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betydning i 

forhold til formål med 

kravet 

2 

Mindre betydning i 

forhold til formål med 

kravet 

3 

Væsentlig betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

4 

Meget stor be-

tydning i forhold 

til formål med 

kravet 

Alvor Delkrav 2 

Få dyr oplever risiko for 

skader. Ingen dyr har 

skader. Væsentlig ulem-

pe uden behov for op-

følgning 

Delkrav 1, 3 og 4 

Ingen bagatel 

Væsentlig ulempe samt 

uforsvarlig behandling 

uden behov for opføl-

gende kontrolbesøg 

Uforsvarlig behand-

ling med behov for 

opfølgende kontrol-

besøg 

Uforsvarlig be-

handling, som ik-

ke rettes straks, 

groft uforsvarlig 

behandling eller 

mishandling 

Omfang Overtrædelse hvor der i 

alvor er givet 1 og som 

vedr. max. 2 % af alle 

dyr i besætningen 

Delkrav 2 

Ca. 2 - 10 % af alle dyr 

i besætningen 

Delkrav 1, 3 og 4 

Op til ca. 10 % af alle 

dyr i besætningen 

Mellem ca. 10 % og 

ca. 50 % af alle dyr 

i besætningen 

Mere end ca. 50 

% af alle dyr i be-

sætningen 

Varighed Overtrædelse hvor der i 

alvor er givet 1 og som 

straks rettes 

Kortere end ca. en må-

ned 

Mellem ca. en må-

ned og ca. 6 måne-

der  

Længere end ca. 6 

måneder 
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Bedømmelsesskemaet for krav 3.11 på side 200 erstattes af det følgende: 

 

 

Krav 3.30 på side 219 erstattes af det følgende: 

Krav 3.30 Svin, beskæftigelsesmateriale til søer og gylte 

Lov nr. 404 af 26. juni 1998 indendørs hold af 

drægtige søer og gylte med senere ændringer, § 9, 

og bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om be-

skyttelse af svin med senere ændringer, § 20, stk. 2 

Rådets direktiv 2008/120/EC af 18. 

december 2008 om fastsættelse af 

mindstekrav med hensyn til beskyt-

telse af svin, art. 3, nr. 5 

Kontrol og udtagning til 

kontrol: Fødevarestyrel-

sen
6
 

 

1. Drægtige søer og gylte skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet 

manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelsesmateriale.
7
 

 

2. For ikke-drægtige søer og gylte finder bestemmelserne om beskæftigelsesmateriale i lov om in-

dendørs hold af drægtige søer og gylte tilsvarende anvendelse.
8
 

 

                                                      
6
 Plantedirektoratet udfører også denne kontrol  

7
 I medfør af direktivets art. 3, nr. 9, gælder dette punkt fra den 1. januar 2003 for alle nyopførte og genopførte b e-

drifter og bedrifter, der tages i brug for første gang efter denne dato. Fra den 1. januar 2013 gælder dette punkt for 

alle bedrifter. 
8
 Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 af Dyreværnsloven  

Karakter 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betydning i 

forhold til formål med 

kravet 

2 

Mindre betydning i 

forhold til formål 

med kravet 

3 

Væsentlig betyd-

ning i forhold til 

formål med kra-

vet 

4 

Meget stor be-

tydning i forhold 

til formål med 

kravet 

Alvor 

 

Delkrav 1-3 

Arealkravet er kun me-

get begrænset overtrådt, 

kalve er kun få dage for 

gamle til at stå i enkelt-

boks 

Delkrav 4 og 5 

Ingen bagatel 

Væsentlig ulempe 

samt uforsvarlig be-

handling uden behov 

for opfølgende kon-

trolbesøg 

Uforsvarlig be-

handling med be-

hov for opfølgende 

kontrolbesøg 

Uforsvarlig be-

handling, som ik-

ke rettes straks, 

groft uforsvarlig 

behandling eller 

mishandling 

Omfang Delkrav 1-3 

Op til 2 % af kalvene op 

til 8 uger eller op til 2 % 

af kalve over 8 uger  

Delkrav 4 og 5 

Ingen bagatel  

Delkrav 1-3 

Ca. 2-10 % af dy-

regruppen 

Delkrav 4 og 5 

Op til ca. 10 % af dy-

regruppen 

Mellem ca. 10 % 

og ca. 50 % af dy-

regruppen 

Mere end ca. 50 

% af dyregruppen 

Varighed Overtrædelse hvor der i 

alvor er givet 1 og som 

har fundet sted i op til 3 

dage 

Kortere end ca. en 

måned 

Mellem ca. en må-

ned og ca. 6 måne-

der  

Længere end ca. 6 

måneder 



  

Side 17/38 

FødevareErhverv 

Bedømmelse  

Se indledende afsnit 6.3. Dyregruppen omfatter alle søer og gylte i besætningen. 

 

Eksempel på bedømmelse af alvor 

Konstateres manglende eller mangelfuldt beskæftigelsesmateriale vurderes forholdet som udgangspunkt i 

forhold til Justitsministeriets vejledning om beskæftigelses- og rodemateriale. Manglende beskæftigel-

sesmateriale forekommer, når der ikke er beskæftigelsesmateriale tilstede, mens mangelfuldt anvendes, 

når der er behov for at supplere med beskæftigelsesmateriale (jævnfør Justitsministeriets vejledning om 

beskæftigelses- og rodemateriale). Manglende beskæftigelsesmateriale vurderes som uforsvarlig behand-

ling, mens mangelfuldt beskæftigelsesmateriale vurderes som væsentlig ulempe.  

 

Karakter 

 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betydning i 

forhold til formål med 

kravet 

2 

Mindre betydning i 

forhold til formål 

med kravet 

3 

Væsentlig be-

tydning i forhold 

til formål med 

kravet 

4 

Meget stor betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor Ringe adgang til be-

skæftigelsesmateriale i 

henhold til vejledning 

om beskæftigelses- og 

rodemateriale. 

Væsentlig ulempe 

samt uforsvarlig be-

handling uden be-

hov for opfølgende 

kontrolbesøg 

Uforsvarlig be-

handling med be-

hov for opfølgen-

de kontrolbesøg 

Uforsvarlig behand-

ling, som ikke rettes 

straks, groft ufor-

svarlig behandling 

eller mishandling 

Omfang Overtrædelse hvor der i 

alvor er givet 1, og hvor 

op til 2 % af dyregruppen 

er berørt 

Ca. 2-10 % af dy-

regruppen 

Mellem ca. 10 % 

og ca. 50 % af dy-

regruppen 

Mere end ca. 50 % 

af dyregruppen 

Varighed Overtrædelse hvor der i 

alvor er givet 1, og som 

har stået på op til 3 dage 

Kortere end ca. en 

måned 

Mellem ca. en 

måned og ca. 6 

måneder  

Længere end ca. 6 

måneder 

 

Vær opmærksom på, at kravet kun omhandler beskæftigelsesmateriale. 

De bestemmelser, der er fastsat i EU omhandler kun beskæftigelsesmateriale, idet der ikke er fastsat EU-

bestemmelser om rodemateriale.   
 

Bedømmelsesskemaet for krav 3.35 på side 226 erstattet af det følgende: 

Karakter 

 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betydning i 

forhold til formål med 

kravet 

2 

Mindre betydning i 

forhold til formål 

med kravet 

3 

Væsentlig betyd-

ning i forhold til 

formål med kra-

vet 

4 

Meget stor betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor Afvigelse inden for 2 % 

af lysintensitet og/eller 

lysperiodens længde. 

Væsentlig ulempe uden 

Væsentlig ulempe 

samt uforsvarlig be-

handling uden behov 

for opfølgende kon-

Uforsvarlig be-

handling med be-

hov for opfølgen-

de kontrolbesøg 

Uforsvarlig behand-

ling, som ikke rettes 

straks, groft uforsvar-

lig behandling eller 
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behov for opfølgning trolbesøg mishandling 

Omfang Overtrædelse, hvor der i 

alvor er givet 1, og som 

vedr. max. 10 % af dyre-

ne 

Hvor der er givet an-

det end 1 i alvor: Op 

til ca. 10 % af dy-

regruppen 

Mellem ca. 10 % 

og ca. 50 % af dy-

regruppen 

Mere end ca. 50 % af 

dyregruppen 

Varighed Overtrædelse, hvor der i 

alvor er givet 1, og som 

har fundet sted i op til 3 

dage 

Kortere end ca. en 

måned 

Mellem ca. en 

måned og ca. 6 

måneder  

Længere end ca. 6 

måneder 

 

 

Krav 3.37 på side 228 erstattet af det følgende: 

Krav 3.37 Svin, beskæftigelsesmaterialer 

Lov nr. 104 af 14. februar 2000 om in-

dendørs hold af smågrise, avls- og slagte-

svin med senere ændringer, § 5, bekendt-

gørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyt-

telse af svin med senere ændringer, § 20, 

stk. 1, og lov nr. 173 af 19. marts 2001 

om udendørs hold af svin, § 13, 2. led 

Rådets direktiv 2008/120/EC af 18. december 

2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn 

til beskyttelse af svin, bilagets kapitel I, pkt. 4, jf. 

art. 4, stk. 1 

Kontrol og udtagning 

til kontrol: Fødevare-

styrelsen
9
 

 

1. Svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde materiale, som de på rette vis kan 

undersøge og rode i, såsom halm, hø, træ, savsmuld, svampekompost, tørv eller en blanding her-

af, som ikke bringer dyrenes sundhed i fare. 

Bedømmelse 

Se indledende afsnit 6.3. Dyregruppen omfatter alle smågrise, avls- og slagtesvin i besætningen.   

 

Eksempel på bedømmelse af alvor  

Konstateres manglende eller mangelfuldt beskæftigelsesmateriale vurderes forholdet som udgangspunkt i 

forhold til Justitsministeriets vejledning om beskæftigelses- og rodemateriale. Manglende beskæftigel-

sesmateriale forekommer, når der ikke er beskæftigelsesmateriale tilstede, mens mangelfuldt anvendes, 

når der er behov for at supplere med beskæftigelsesmateriale (jævnfør Justitsministeriets vejledning om 

beskæftigelses- og rodemateriale).  

 

Manglende beskæftigelsesmateriale vurderes som uforsvarlig behandling, mens mangelfuldt beskæftigel-

sesmateriale vurderes som væsentlig ulempe.  

 

Karakter 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betydning i forhold 

til formål med kravet 

2 

Mindre betyd-

ning i forhold til 

formål med kra-

vet 

3 

Væsentlig be-

tydning i for-

hold til formål 

med kravet 

4 

Meget stor be-

tydning i forhold 

til formål med 

kravet 

                                                      
9
 Plantedirektoratet udfører også denne kontrol  
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Alvor Ringe adgang til beskæftigel-

sesmateriale i henhold til vej-

ledning om beskæftigelses- 

og rodemateriale. 

Væsentlig ulempe 

samt uforsvarlig 

behandling uden 

behov for opføl-

gende kontrolbe-

søg 

Uforsvarlig be-

handling med 

behov for opføl-

gende kontrolbe-

søg 

Uforsvarlig be-

handling, som ikke 

rettes straks, groft 

uforsvarlig be-

handling eller mis-

handling 

Omfang Overtrædelse, hvor der i alvor er 

givet 1,og hvor op til 2 % af dy-

regruppen er berørt  

Ca. 2-10 % af dy-

regruppen 

Mellem ca. 10 % 

og ca. 50 % af 

dyregruppen 

Mere end ca. 50 % 

af dyregruppen 

Varighed Overtrædelse, hvor der i alvor er 

givet 1, og som har stået på i op 

til 3 dage 

Kortere end ca. en 

måned 

Mellem ca. en 

måned og ca. 6 

måneder  

Længere end ca. 6 

måneder 

 

Vær opmærksom på, at kravet kun omhandler beskæftigelsesmateriale. De bestemmelser, der er fastsat i 

EU omhandler kun beskæftigelsesmateriale, idet der ikke er fastsat EU-bestemmelser om rodemateriale.   

 

Bedømmelsesskemaet for krav 3.43 på side 236 erstattet af det følgende: 

Karakter 

 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betydning i 

forhold til formål med 

kravet 

2 

Mindre betydning i 

forhold til formål 

med kravet 

3 

Væsentlig be-

tydning i for-

hold til formål 

med kravet 

4 

Meget stor betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor Delkrav 1: Der er ikke 

flugtmuligheder eller ind-

ført andre foranstaltninger 

for at minimere aggression 

i flokken. Få dyr har min-

dre skader. Væsentlig 

ulempe uden behov for op-

følgning 

Delkrav 3: Mangelfuldt 

materiale til redebygning, 

enten mængdemæssigt el-

ler tidsmæssigt    

Delkrav 2, 4 og 5 

Ingen bagatel  

Væsentlig ulempe 

samt uforsvarlig be-

handling uden be-

hov for opfølgende 

kontrolbesøg 

Uforsvarlig be-

handling med 

behov for opføl-

gende kontrolbe-

søg 

Uforsvarlig be-

handling, som ikke 

rettes straks, groft 

uforsvarlig behand-

ling eller mishand-

ling 

Omfang Op til 2 % af dyregruppen 

er berørt af overtrædelsen  

Delkrav 2, 4 og 5 

Ingen bagatel 

Delkrav 1 og 3 

Ca. 2-10 % af dy-

regruppen 

Delkrav 2, 4 og 5 

Op til ca. 10 % af 

dyregruppen 

Mellem ca. 10 % 

og ca. 50 % af 

dyregruppen 

Mere end ca. 50 % 

af dyregruppen 

Varighed Overtrædelse, hvor der i 

alvor er givet 1, og som har 

fundet sted i op til 3 dage 

Kortere end ca. en 

måned 

Mellem ca. en 

måned og ca. 6 

måneder  

Længere end ca. 6 

måneder 
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Delkrav 2, 4 og 5 

Ingen bagatel 

  

 

Bedømmelsesskemaet for krav 3.45 på side 238 erstattet af det følgende: 

Karakter 

 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betydning i 

forhold til formål med 

kravet 

2 

Mindre betyd-

ning i forhold til 

formål med kra-

vet 

3 

Væsentlig betyd-

ning i forhold til 

formål med kra-

vet 

4 

Meget stor betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor Delkrav 1 – 4 

Der er ved sammenblanding 

af grise efter fravænning ik-

ke flugtmuligheder eller 

indført andre foranstaltnin-

ger for at undgå aggression   

Delkrav 5 og 6 

Ingen bagatel 

Væsentlig ulempe 

samt uforsvarlig 

behandling uden 

behov for opføl-

gende kontrolbe-

søg 

 

Uforsvarlig be-

handling med be-

hov for opfølgen-

de kontrolbesøg 

Uforsvarlig behand-

ling, som ikke rettes 

straks, groft ufor-

svarlig behandling 

eller mishandling 

Omfang Delkrav 1-4 

Overtrædelse som berører 

op til 2 % af dyregruppen  

 Delkrav 5 og 6 

Ingen bagatel 

Delkrav 1-4 

Ca. 2-10 % af dy-

regruppen 

Delkrav 5-6: Op 

til ca. 10 % af dy-

regruppen 

Mellem ca. 10 % 

og ca. 50 % af dy-

regruppen 

Mere end ca. 50 % af 

dyregruppen 

Varighed Delkrav 1 – 4 

Overtrædelse hvor der i al-

vor er givet 1 og som har 

fundet sted i op til 3 dage  

Delkrav 5 og 6 

Ingen bagatel 

Kortere end ca. en 

måned 

Mellem ca. en 

måned og ca. 6 

måneder  

Længere end ca. 6 

måneder 

 

Følgende indsættes under afsnit 6.4 God landbrugs- og miljømæssig stand på side 239. 

Kravene om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM ) har til formål at bevare landbrugsjorden til 

dyrkningsformål og at undgå, at landbrugsarealernes dyrkningsmæssige kvalitet forringes ved udpining, 

erosion, uhensigtsmæssig behandling eller at landbrugsarealer gror til, så de ikke længere kan betragtes 

som landbrugsareal (f.eks. ved opvækst af træer og buske). 

 

Krav 4.1 Etablering af plantedække på landbrugsarealer, der ikke dyrkes 

Bekendtgørelse nr. 157 af 15. februar 

2010 om direkte støtte til landbrugere 

efter enkeltbetalingsordningen, med 

senere ændringer § 12, § 22, stk. 1-6. 

 

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: Plantedirek-

toratet  

Udtagning til kon-

trol:  

FødevareErhverv 
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1. Landbrugsarealer, der ikke dyrkes, skal holdes plantedækket
10

. 

 

2. Plantedækket skal etableres senest 14 dage efter høst, dog senest den 1.oktober, medmindre der er 

tilstrækkeligt eksisterende plantedække på arealerne. Hvis høsten først sker efter den 1. oktober, 

skal plantedækket etableres snarest muligt og senest den 31. maj. Etableret plantedække kan re-

tableres i perioden fra den 15. april til 31. maj under forudsætning af, at reglerne om vedligehol-

delse i krav 4.2 er overholdt.  

 

3. Plantedækket skal etableres på grundlag af fremspirede spildfrø fra tidligere dyrkningsårs land-

brugsafgrøder eller frøblandinger. 

 

4. På landbrugsarealer der ikke dyrkes, skal der hvert år inden 1.oktober ske eftersåning af områder 

uden tilstrækkeligt plantedække. 

 

Bedømmelsen er opdelt i 4 afsnit 

 

Bedømmelse – delkrav 1 

 

Alvor: Vurderes efter hvor stort arealet uden plantedække er. 

 

 Omfang: Vurderes efter hvor stort arealet uden plantedække er. 

  

Varighed: Vurderes efter hvor lang tid tidsfristerne i delkrav 4.1.2 er overskredet. 

 

Bemærkninger 

Manglende plantedække defineres som areal, hvor der er så få planter, at det har karakter af bar jord. I 

kontrolrapporten skal det angives på hvilken mark/marker overtrædelsen er konstateret, men angivelse af 

marknummer/markbloknummer jf. markkortet.  

 

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 betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor 0,0 – 0,05 ha er ikke 

etableret med plante-

dække 

0,05 – 0,5 ha er ikke 

etableret med plante-

dække 

0,5 – 1,0 ha er ikke 

etableret med plante-

dække 

 Mere end 1,0 ha er 

ikke etableret med 

plantedække 

Omfang Karakteren for om- Karakteren for om- Karakteren for om- Karakteren for om-

                                                      
10

 Plantedække kan undlades i en bredde af højst to meter rundt om hver enkelt mark. Dette areal kan ved 

mekanisk bearbejdning holdes plantefrit hele året. Plantedække kan dog ikke undlades på arealer, der li g-

ger nærmere end 5 m fra søer, åbne vandløb, kystlinier samt langs fortidsminder, som er beskyttet i med-

før af museumsloven § 29e. På arealer, hvortil der søges støtte, bortset fra arealer med permanent græs og 

permanente afgrøder, kan der hele året etableres insektvolde og andre former for faunaforbedrende fora n-

staltninger efter retningslinjer udstedt af FødevareErhverv. Kravet om etablering af plantedække finder 

ikke anvendelse på arealer, der er beliggende inden for de i § 69 i vandløbslovens nævnte bræmmer på 2 

meter.  
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fang følger karakte-

ren for alvor  

fang følger karakteren 

for alvor  

fang følger karakteren 

for alvor  

fang følger karakte-

ren for alvor  

Varighed Frist for etablering af 

plantedække er over-

skredet med under 1 

måned 

Frist for etablering af 

plantedække er over-

skredet med 1-2 må-

neder 

Frist for etablering af 

plantedække er over-

skredet med 2 - 7 må-

neder 

Frist for etablering af 

plantedække er over-

skredet med mere 

end 7 måneder 

 

Bedømmelse – delkrav 2 

Alvor: Vurderes efter om 1 eller flere frister i delkravet ikke er overholdt. 

 

Omfang: Vurderes efter hvor stort arealet, hvor der ikke er overholdt en frist for etablering eller retable-

ring, er. 

  

Varighed: Vurderes efter hvor lang tid tidsfristerne er overskredet. 

 

Karakter 

 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille be-

tydning i for-

hold til formål 

med kravet 

2 

Mindre betydning 

i forhold til for-

mål med kravet 

3 

Væsentlig betydning 

i forhold til formål 

med kravet 

4 

Meget stor betydning 

i forhold til formål 

med kravet 

Alvor  

 

 

Der er 1 frist, der ik-

ke er overholdt 

Der er mere end 1 

frist, der ikke er over-

holdt 

  

 

Omfang Frister er ikke 

overholdt for 0,0 – 

0,05 ha 

Frister er ikke over-

holdt for 0,05 – 0,5 

ha 

Frister ikke overholdt 

for 0,5 - 1,0 ha 

Frister ikke overholdt 

for mere end 1,0 ha 

Varighed Frister er over-

skredet med under 

1 måned 

Frister er overskre-

det med 1-2 måne-

der 

Frister er overskredet 

med 2-7 måneder 

Frister er overskredet 

med mere end 7 må-

neder 

 

Bedømmelse – delkrav 3 

Alvor: Vurderes efter hvor stor en andel af arealet, der består af ikke godkendte plantearter. 

 

Omfang: Vurderes efter hvor stor en del af arealet, der består af ikke godkendte plantearter.  

  

Varighed: Vurderes efter det etablerede plantedækkes varighed.  

 

Bemærkninger 

Det samlede plantedække skal etableres på grundlag af fremspirede spildfrø fra tidligere dyrkningsår eller 

frøblandinger, det samlede etablerede plantedække vil efter nogle år bestå af en kombination af disse samt 

naturligt forekommende ukrudtsplanter. Dette krav finder anvendelse, når det er muligt at vurdere, hvilke 

arter arealet er etableret på baggrund af. 
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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 

forhold til formål med 

kravet 

4 

Meget stor betyd-

ning i forhold til 

formål med kra-

vet 

Alvor 0,0 – 0,05 ha be-

står af ikke god-

kendte plantearter 

0,05 – 0,5 ha består af 

ikke godkendte plante-

arter 

0,5 – 1,0 ha består af 

ikke godkendte plante-

arter 

Mere end 1,0 ha 

består af ikke god-

kendte plantearter 

Omfang Karakteren for 

omfang følger ka-

rakteren for alvor  

Karakteren for omfang 

følger karakteren for 

alvor  

Karakteren for omfang 

følger karakteren for 

alvor  

Karakteren for om-

fang følger karak-

teren for alvor  

Varighed    Der er etårige planter 

af ikke-godkendte 

plantearter plantedæk-

ket  

Der er flerårige planter 

af ikke-godkendte plan-

tearter i plantedækket  

 

 

Bedømmelse – delkrav 4 

Alvor: Vurderes efter hvor stort et areal der mangler retablering. 

 

Omfang: Vurderes efter hvor stort et areal der mangler retablering. 

  

Varighed: Vurderes efter hvor lang tid tidsfristerne i delkrav 4.1.2 er overskredet. 

 

Bemærkninger 

Manglende plantedække defineres som areal, hvor der er så få planter, at det har karakter af bar jord.  

 

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 betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

4 

Meget stor betydning 

i forhold til formål 

med kravet 

Alvor 0 – 0,05 ha mang-

ler reetablering 

0,05 – 0,5 ha mangler 

reetablering 

  0,5 – 1,0 ha mangler 

reetablering 

Mere end 1,0 ha 

mangler reetablering 

Omfang Karakteren for om-

fang følger karak-

teren for alvor  

Karakteren for om-

fang følger karakte-

ren for alvor  

Karakteren for om-

fang følger karakte-

ren for alvor  

Karakteren for omfang 

følger karakteren for 

alvor  

Varighed Frist for retable-

ring af plantedæk-

ke er overskredet 

med under 1 må-

ned 

Frist for retablering 

af plantedække er 

overskredet med 1 - 2 

måneder 

Frist for retablering 

af plantedække er 

overskredet med 2-7 

måneder 

Frist for retablering af 

plantedække er over-

skredet med mere end 

7 måneder 
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Krav 4.2 Vedligeholdelse af landbrugsarealer, der ikke dyrkes 

Bekendtgørelse nr. 157 af 15. februar 2010 

om direkte støtte til landbrugere efter en-

keltbetalingsordningen med senere ændrin-

ger, § 23, stk. 1 - 3. 

 

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

2009 om fælles regler for den fælles land-

brugspolitiks ordninger for direkte støtte til 

landbrugere og om fastlæggelse af visse støtte-

ordninger for landbrugere, art. 6  

Kontrol: Plantedi-

rektoratet  

Udtagning til kon-

trol: FødevareEr-

hverv 

  

1. Landbrugsarealer, der ikke dyrkes, skal slås mindst en gang hvert andet år i perioden 1. juli – 15. 

september
 11

. 

 

2. Plantedækket må ikke slås i perioden 1. maj til 30. juni
12

. Plantedækket må dog slås hele året, 

hvis det gennem hele foråret ved slåning med jævne mellemrum holdes helt kort. 

 

Bedømmelsen er opdelt i 2 afsnit 

 

Bedømmelse – delkrav 1 

Alvor: Vurderes efter hvor stort et areal, der ikke er slået minimum hvert andet år.  

 

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

 

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.  I kontrolrapporten skal det angives på 

hvilken mark/marker overtrædelsen er konstateret, men angivelse af marknummer/markbloknummer jf. 

markkortet.  

 

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 0,0 - 0,3 ha er ikke 

slået hvert andet år 

0,3 – 1,0 ha er ikke 

slået hvert andet år 

1,0 – 2,0 ha er ikke 

slået hvert andet år 

Mere end 2,0 ha er ik-

ke slået hvert andet år 

Omfang Karakteren for 

omfang følger ka-

rakteren for alvor  

Karakteren for om-

fang følger karakte-

ren for alvor  

Karakteren for om-

fang følger karakteren 

for alvor  

Karakteren for om-

fang følger karakteren 

for alvor  

                                                      
11

 Slåning kan undlades i juli eller august, hvis det samme år er slået i forbindelse med en af de i fodnote 

12 nævnte situationer. Endvidere kan slåning af plantedækket undlades på vildtstriber og insektvolde . 

Vildtstriber og insektvolde skal dog skal dog holdes fri for opvækst af træer og buske.   
12

 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.  
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Varighed  Arealet er slået for 

mellem 2-3 år siden 

Arealet er slået for 

mellem 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. 

 

Omfang: Vurderes efter hvor stort et areal der er slået i den nævnte periode. 

  

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 betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor 0,0 - 0,3 ha er slået 

i perioden 1. maj – 

30. juni  

0,3 – 1,0 ha er slået i 

perioden 1. maj – 30. 

juni  

 

1,0 – 2,0 ha er slået i 

perioden 1. maj – 30. 

juni  

 

Mere end 2,0 ha er 

slået i perioden 1. maj 

– 30. juni  

Omfang Karakteren for om-

fang følger karak-

teren for alvor  

Karakteren for om-

fang følger karakte-

ren for alvor  

Karakteren for om-

fang følger karakteren 

for alvor  

Karakteren for om-

fang følger karakteren 

for alvor  

Varighed   Slåning er sket i peri-

oden 1. maj – 30. juni 

 

 

Krav 4.3 Plantedække på landbrugsarealer, der ikke dyrkes 

Bekendtgørelse nr. 157 af 15. februar 2010 

om direkte støtte til landbrugere efter enkelt-

betalingsordningen, med senere ændringer, § 

24, stk. 1 og stk. 2 samt § 25, stk. 2. 

 

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

2009 om fælles regler for den fælles land-

brugspolitiks ordninger for direkte støtte til 

landbrugere og om fastlæggelse af visse støt-

teordninger for landbrugere, art. 6 

Kontrol: Plantedi-

rektoratet  

Udtagning til kon-

trol: FødevareEr-

hverv 

 

1.  Landbrugsarealer, der ikke dyrkes, må ikke anvendes på en måde, der medfører ødelæggelse eller 

fjernelse af plantedækket. Midlertidige foranstaltninger og arrangementer er dog tilladt, hvis plan-

tedækket retableres straks efter anvendelsen
13

.  

 

Bedømmelse 

Alvor: Vurderes efter hvor stort et areal der er ødelagt eller hvor plantedækket er fjernet. 

 

                                                      
13

Landbrugsarealer, der ikke dyrkes, kan anvendes til midlertidig landbrugsmæssig opbevaring af halm, 

roer, kartofler og lignende. På landbrugsarealer der ikke dyrkes, kan der foretages mekanisk jordbehan d-

ling, og anvendes gødning og pesticider fra 15. juli, med henblik på at etablere en afgrøde til høst i det 

følgende år. 
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Omfang: Vurderes efter, hvor stort et areal, der er ødelagt eller, hvor plantedækket er fjernet. 

  

Varighed: Vurderes efter hvornår retableringen er forsøgt foretaget. 

Bemærkninger 

Manglende plantedække defineres som areal, hvor der er så få planter, at det har karakter af bar jord. Be-

mærk, at hvis plantedækket er ødelagt grundet midlertidige foranstaltninger gives en måned til retable-

ring, hvorefter der gennemføres en opfølgende kontrol. Først ved den opfølgende kontrol kan der være 

tale om en overtrædelse af kravet. I kontrolrapporten skal det angives på hvilken mark/marker overtrædel-

sen er konstateret, men angivelse af marknummer/markbloknummer jf. markkortet.  

 

Karakter 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille be-

tydning i forhold 

til formål med 

kravet 

2 

Mindre betydning i 

forhold til formål 

med kravet 

3 

Væsentlig betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

4 

Meget stor betydning i 

forhold til formål med 

kravet 

Alvor 0,0 - 0,05 ha har 

ødelagt eller fjer-

net plantedække 

0,05- 0,5 ha har øde-

lagt eller fjernet 

plantedække 

0,5 -1,0 ha har øde-

lagt eller fjernet 

plantedække 

Mere end 1,0 ha har øde-

lagt eller fjernet plante-

dække 

Omfang Karakteren for 

omfang følger ka-

rakteren for alvor  

Karakteren for om-

fang følger karakte-

ren for alvor  

Karakteren for om-

fang følger karakte-

ren for alvor  

Karakteren for omfang 

følger karakteren for al-

vor  

Varighed Retablering er 

sket 1-2 måneder 

efter ødelæggelse 

eller fjernelse af 

plantedække 

 

Retablering er sket 

2-3 måneder efter 

ødelæggelse eller 

fjernelse af plante-

dække 

Retablering er sket 

3-4 måneder efter 

ødelæggelse eller 

fjernelse af plante-

dække 

Retablering er sket mere 

end 4 måneder efter øde-

læggelse eller fjernelse af 

plantedække, eller er ik-

ke påbegyndt 

 

Krav 4.4 Plantebeskyttelse, gødskning og kunstvanding på landbrugsarealer, der ikke dyr-

kes 

Bekendtgørelse nr. 157 af 15. februar 2010 

om direkte støtte til landbrugere efter en-

keltbetalingsordningen, med senere ændrin-

ger, § 25, stk. 1 og 2 

 

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

2009 om fælles regler for den fælles land-

brugspolitiks ordninger for direkte støtte til 

landbrugere og om fastlæggelse af visse støt-

teordninger for landbrugere, art. 6 

Kontrol:  

Plantedirektoratet  

Udtagning til kon-

trol: FødevareEr-

hverv 

 

1. På landbrugsarealer, der ikke dyrkes
 
må der ikke: 

 

a) Anvendes plantebeskyttelsesmidler, jf. lov om kemiske stoffer og produkter, med undtagel-

se af midler, der anvendes med henblik på selektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo og se-

lektive midler til bekæmpelse af flyvehavre under forudsætning af, at det øvrige plante-

dække ikke beskadiges. Når udyrkede arealer inddrages i driften, må der dog foretages me-

kanisk jordbehandling, og anvendes gødning og pesticider fra 15. juli, med henblik på at 

etablere en afgrøde til høst i det følgende år, 

 

b) Tilføres mineralsk eller organisk gødning, 
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c) Kunstvandes. 

 

Bemærkninger: I kontrolrapporten skal det angives på hvilken mark/marker overtrædelsen er konstate-

ret, men angivelse af marknummer/markbloknummer jf. markkortet.  

 

Bedømmelse 

Alvor: Vurderes efter om der har været anvendt plantebeskyttelsesmidler, gødning eller kunstvanding på 

udyrkede landbrugsarealer. 

  

Omfang: Vurderes efter hvor stort et areal, der er omfattet af anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, 

gødning og kunstvanding. 

  

Varighed: Vurderes efter om der har været anvendt plantebeskyttelsesmidler, gødning eller kunstvanding 

på udyrkede arealer i den periode, hvor arealet er anmeldt som udyrket areal. 

 

Karakter 

 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille be-

tydning i for-

hold 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 

behandling med 

kunstvanding 

 

 

 

Der er foretaget 

højst 1 behandling 

med plante-

beskyttelsesmidler 

eller gødning  

Der er foretaget højst 2 

behandlinger med plan-

te-beskyttelsesmidler el-

ler gødning 

  

Der er foretaget mere 

end 2 behandlinger med 

gødning eller plantebe-

skyttelsesmidler 

Omfang 0,0 -0,5 ha er 

behandlet 

  0,05- 0,5 ha er be-

handlet 

 0,5- 1,0 ha er behandlet Mere end 1,0 ha er be-

handlet 

Varighed   Der er anvendt plantebe-

skyttelsesmidler, gød-

ning eller kunst-vanding 

i perioden 

 

 

 

Krav 4.5 Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer  og på arealer med 

græs i omdrift 

Bekendtgørelse nr. 157 af 15. 

februar 2010 om direkte støt-

te til landbrugere efter en-

keltbetalingsordningen, med 

senere ændringer, § 23, stk. 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 landbrugere, art. 6 

Kontrol:  

Plantedirektoratet 

Udtagning til  

Kontrol: 

FødevareErhverv  
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1. Permanente græsarealer og arealer med græs i omdrift skal slås mindst en gang hvert år i perio-

den 1. juli – 15. september. Slåning kan erstattes af afgræsning.  

 

Bedømmelse 

Alvor: Vurderes efter hvor stort et areal, der ikke er slået minimum hvert år eller afgræsset.  

 

Omfang: Vurderes efter hvor stort et areal der ikke er slået minimum hvert år eller afgræsset.  

 

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

 

Bemærkninger 

Ved vurderingen af, hvornår arealet har været slået eller afgræsset, vurderes det, om der er planter, min-

dre buske og træer, der indikerer at vedligeholdelsen ikke har været foretaget. Det bemærkes dog, at der 

må være op til 50 spredte træer og buske pr. ha. Hvis afgræsningen alene ikke sikrer en tilstrækkelig ved-

ligeholdelse, skal afgræsningen suppleres med slåning. I kontrolrapporten skal det angives på hvilken 

mark/marker overtrædelsen er konstateret, men angivelse af marknummer/markbloknummer jf. markkor-

tet.  

 

Karakter 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

2 

Mindre betydning i 

forhold til formål 

med kravet 

3 

Væsentlig betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

4 

Meget stor betydning 

i forhold til formål 

med kravet 

Alvor 0 - 0,3 ha er ikke 

slået hvert år eller 

afgræsset 

0,3 – 1,0 ha er ikke 

slået hvert år eller 

afgræsset 

1,0- 2,0 ha er ikke 

slået hvert år eller 

afgræsset 

Mere end 2,0 ha er ik-

ke slået hvert år eller 

afgræsset 

Omfang Karakteren for om-

fang følger karakte-

ren for alvor  

Karakteren for om-

fang følger karakte-

ren for alvor  

Karakteren for om-

fang følger karakte-

ren for alvor  

Karakteren for omfang 

følger karakteren for 

alvor  

Varighed  

 

Arealet er slået eller 

afgræsset for mel-

lem 2-3 år siden  

Arealet er slået eller 

afgræsset for mel-

lem 3-4 år siden  

Arealet er slået eller 

afgræsset for mere end 

4 år siden  

Krav 4.6 - Udgået 

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. § 1, som æn-

dret ved bekendtgørelse nr. 1207 af 

11.oktober 2007 

 

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 udtag-

ning til kontrol:  

Kommunalbestyrelsen 

 

1. Halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyr-

kede arealer. 
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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 kommu-

nalbestyrelsen. 

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. 

 

Bemærkninger: I kontrolrapporten skal det angives på hvilken mark/marker overtrædelsen er 

konstateret, men angivelse af marknummer/markbloknummer jf. markkortet  

 

Bedømmelse: Krydsoverensstemmelseskravet der vedrører forbuddet mod afbrænding af  halm 

eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer, har til formål 

at bevare jordens indhold af organiske stoffer.  

 

Kravet vedrører stubbe fra halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder der dyrkes/er blevet dyr-

ket på den pågældende mark, og afbrænding af f.eks. grenaffald er således ikke omfattet af kravet.  

 

Ved bedømmelse af en overtrædelse er karakteren for kriteriet alvor bestemmende for karakte r-

givningen 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 un-

der hensynstagen til formålet med det pågældende krav. Afbrændingens alvor skal bedømmes ud fra, hvor 

meget organisk stof, der ikke tilføres jorden pga. afbrændingen. Ved vurderingen af alvoren af en over-

trædelse har det afbrændte 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 af-

brændte areal, er karakteren for alvor bestemmende for karakteren for omfang, der sættes til samme ka-

rakter som kriteriet alvor. 

  

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

muligheden 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. 

 

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 betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor Der er foretaget af-

brænding på et areal 

mindre end 0,5 ha 

Der er foretaget af-

brænding på et areal 

mellem 0,5-5 ha  

Der er foretaget af-

brænding på et areal 

mellem 5-10 ha 

Der er foretaget af-

brænding på et areal 

større 10 ha 
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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 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 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 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 

 

Krav 4.8 2 meter zoner omkring fredede fortidsminder  

Bekendtgørelse nr. 1505 af 

14. december 2006 af mu-

seumsloven § 29 f 

 

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 landbrugere, 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 jordbe-

handling, 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 for-

bindelse 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 monumenter. 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 mel-

lem bilagets kapitel 1 og 2 (i museumsloven). Således indgår kun fredede fortidsminder efter kapitel 1 

samt registrerede fredede fortidsminder efter kapitel 2. 

 

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

information om de fredede fortidsminder, herunder vejledninger, bestemmelser og overblik over fredede 

fortidsminder. 

 

Der findes ligeledes en vejledende registrering af de fredede fortidsminder på Danmarks Arealinformati-

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

 

I kontrolrapporten skal det angives på hvilken mark/marker overtrædelsen er konstateret, men angivelse 

af marknummer/markbloknummer jf. markkortet 

 

Bedømmelse 

http://www.kulturarv.dk/
http://kort.arealinfo.dk/
http://www.miljoeportal.dk/
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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 ud-

strækning. 

 

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 beskyttelses-

zonen vil være karaktergivende. 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 for-

tidsminde. Omfanget af en overtrædelse er i denne sammenhæng ensbetydende med overtrædelsens ud-

strækning indenfor 2 meter beskyttelseszonen, og måles som overtrædelsens procent af beskyttelseszo-

nens samlede omkreds. 

 

Vurdering af omfanget vil altid være en konkret vurdering af overtrædelsen med hensyn til jordbehand-

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

af overtrædelsen. 

 

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

Langtidseffekten af en overtrædelse er destruktion af de kulturhistoriske værdier omkring de fredede for-

tidsminder, nedslidning af de fredede fortidsminder, herunder bortpløjning af jord helt ind til selve for-

tidsmindet, 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 side-

stillet med overtrædelsen med hensyn til jordbehandling, gødskning og plantning i 2 meter beskyttelses-

zonen. 

 

Karakter 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

2 

Mindre betydning i 

forhold til formål 

med kravet 

3 

Væsentlig betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

4 

Meget stor betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor Beskyttelseszonen 

er overtrådt med 0,0 

– 0,5 m 

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 0-10 % af beskyttel-

seszonens samlede 

udstrækning er 

overskredet 

10-20 % af beskyttel-

seszonens samlede 

udstrækning er over-

skredet 

20-75 % af beskyt-

telseszonens samle-

de udstrækning er 

overskredet 

75-100 % af beskyt-

telseszonens samlede 

udstrækning er over-

skredet  
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Varighed  Beskyttelseszonen er 

overskredet i indevæ-

rende dyrkningssæson 

/ kontrolperiode 

Beskyttelseszonen 

vurderes at have væ-

ret overtrådt i flere 

dyrkningssæsoner 

Beskyttelseszonen er 

overskredet i en grad, 

hvor det medfører 

skade på det enkelte 

fortidsminde  

 

Krav 4.9 Bekæmpelse af flyvehavre 

Bekendtgørelse nr. 864 af 

10. september 2009 om 

flyvehavre, § 1. 

 

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 kontrol: Plantedirek-

toratet 

 

 

1.  Ejeren eller brugeren har pligt til at holde alle dyrkede og udyrkede arealer fri for flyvehavre
14

. 

 

Bedømmelse: 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: 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 omkost-

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

godkendt kemisk middel eller ved lugning betragtes dette som en formildende omstændighed. I kontrol-

rapporten skal det angives på hvilken mark/marker overtrædelsen er konstateret, men angivelse af mark-

nummer/markbloknummer jf. markkortet 

                                                      
14

 Ved flyvehavre forstås planter af Avena fatua L., A. Sterilis L., A. ludoviciana Dur. og andre vildtvo k-

sende etårige 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  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 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 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. 862 af 10. 

september 2009 om bekæm-

pelse af Kæmpebjørneklo §§ 1 

og 2 

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 

kontrol: Kommunalbesty-

relsen 
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1.  Ejeren eller brugeren af arealer
15

, hvor der findes Kæmpebjørneklo, har pligt til at be-

kæmpe Kæmpebjørneklo efter en af kommunalbestyrelsen endeligt vedtaget og offentlig-

gjort indsatsplan. 

 

Kravet er dermed alene relevant såfremt kommunalbestyrelsen har vedtaget en indsatsplan for bekæmpel-

se af Kæmpebjørneklo. Såfremt der ikke findes en indsatsplan, skal der ikke udføres en KO-kontrol af 

dette krav. Indsatsområdet, bekæmpelsesfrist(er) samt vejledning i bekæmpelsesmetoder fremgår af den 

pågældende indsatsplan.  

 

Bedømmelse: 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: Det vurderes,  

1. om der er arealer på bedriften, der er inficeret med Kæmpebjørneklo  

2. om planten er i stand til at reproducere sig selv 

 

Reproduktiv stand vil sige, at planten er afblomstret og dermed i den reproduktive vækstfase.  Overtræ-

delsen vurderes efter, hvor stor et areal (m
2
), der er inficeret med Kæmpebjørneklo på alle bedriftens 

landbrugsarealer 

  

Omfang: Karakteren for omfang følger karakteren for alvor. 

 

Varighed: Karakteren for varighed følger karakteren for alvor. 

 

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

området dør inden for indsatsperioden. Endvidere skal bekæmpelsen udføres således, at den enkelte plan-

te på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv. I kontrolrapporten skal det angives på hvilken 

mark/marker overtrædelsen er konstateret, men angivelse af marknummer/markbloknummer jf. markkor-

tet 

 

Karakter 

 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

2 

Mindre betydning i 

forhold til formål 

med kravet 

3 

Væsentlig betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

4 

Meget stor betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor Der står Kæmpe-

bjørneklo- 

planter i reproduktiv 

stand på et areal på 

0-5 m
2
  

Der står Kæmpe-

bjørneklo- 

planter i reproduktiv 

stand på et areal på 

5- 20 m
2
 

Der står Kæmpe-

bjørneklo- 

planter i reproduktiv 

stand på et areal på 

20-100 m
2
 

Der står Kæmpe-

bjørneklo- 

planter i reproduktiv 

stand på et areal på 

mere end 100 m
2
 

Omfang Karakteren for om-

fang følger karakte-

Karakteren for om-

fang følger karakte-

Karakteren for om-

fang følger karakte-

Karakteren for om-

fang følger karakte-

                                                      
15

 Hvis Kæmpebjørneklo konstateres på landbrugsarealer, kan der ske en reduktion i den direkte støtte og 

landdistriktsstøtten, mens Kæmpebjørnekloplanter, som konstateres på et ikke -landbrugsareal, hvortil der 

søges landdistriktsstøtte, kun medfører en reduktion i landdistriktsstøtten.  
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ren for alvor. ren for alvor. ren for alvor. ren for alvor. 

Varighed Karakteren for va-

righed følger karak-

teren for alvor. 

Karakteren for va-

righed følger karak-

teren for alvor. 

Karakteren for va-

righed følger karak-

teren for alvor. 

Karakteren for va-

righed følger karak-

teren for alvor. 

 

Krav 4.11 Forvaltning af vand 

Bekendtgørelse nr. 935 af 24. september 

2009 om lov om vandforsyning m.v. §§ 18, 

stk. 1, 22, stk. 3, § 58 stk. 2 og 3 

Rådets forordning (EF) 73/2009 

af 19. januar 2009 om fælles reg-

ler for den fælles landbrugspoli-

tiks ordninger for direkte støtte 

til landbrugere og om fastlæg-

gelse af visse støtteordninger for 

landbrugere, art. 6 

Udtagning til kontrol: Fødevare-

Erhverv 

Kontrol: Kommunalbestyrelsen 

  

 

1.  Grundvand og overfladevand må ikke indvindes uden tilladelse.  

 

2.  Vandindvindingsanlæg skal være forsynet med en anordning til måling af det indvundne 

vand. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid bestemme måleanordningens art.  

 

3.  Ejeren af et vandindvindingsanlæg skal hvert år indberette årsindvindingen til kommuna l-

bestyrelsen.  

 

4.  Vilkåret i tilladelsen vedr. maksimal indvindingsmængde af grundvand og overfladevand 

pr. år må ikke overskrides.  

 

 

Bemærkninger: Kravet gælder kun for så vidt angår indvinding af vand til brug ved markvanding. Føde-

vareErhverv vil for 2010 foretage en samlet vurdering af alle indberetninger på kravet for at sikre, at der 

ikke sker uberettiget nedsættelse af støtten samt sikre, at der ikke sker forskelsbehandling af de indberet-

tede landbrugere på grund af forskelle i administrationspraksis i kommunerne.   

 

Bedømmelse 

Alvor: Vurderes efter om landbrugeren har tilladelse, en anordning for måling og har indberettet årsind-

vindingen. 

 

Omfang: Karakteren for omfang følger karakteren for alvor.  

 

Varighed: Karakteren for varighed følger karakteren for alvor.  

 

Karakter 

 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille betydning 

i forhold til formål 

med kravet 

2 

Mindre betydning i 

forhold til formål 

med kravet 

 

3 

Væsentlig be-

tydning i for-

hold til 

formål med 

kravet 

4 

Meget stor be-

tydning i forhold 

til formål med 

kravet 

Alvor  Der er indvundet  Der er indvundet Vandindindvin- Der er indvundet 
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vand, men landbru-

gernes tilladelse til 

indvinding er udlø-

bet, og der er ikke 

søgt om fornyelse 

 

Eller 

 Der er indvundet 

vand, men landbru-

gernes tilladelse til 

indvinding er udlø-

bet, og der er søgt 

om fornyelse, men 

godkendelsen er 

endnu ikke modtaget 

vand, og landbruge-

ren har indsendt an-

søgning om tilladelse 

til indvinding, men 

har endnu ikke mod-

taget tilladelsen (der 

foreligger ikke tidli-

gere tilladelse) 

 

eller 

 Landbrugeren har 

ikke indsendt oplys-

ning om årsindvin-

dingen til kommunen 

dingsanlægget 

har ingen anord-

ning til måling af 

det indvundne 

vand eller anord-

ningen måler ik-

ke den samlede 

mængde oppum-

pede vand 

vand til markvan-

ding uden tilladel-

se 

 

Omfang Karakteren for omfang 

følger karakteren for 

alvor 

Karakteren for omfang 

følger karakteren for 

alvor 

Karakteren for 

omfang følger 

karakteren for 

alvor 

Karakteren for 

omfang følger ka-

rakteren for alvor 

Varighed Karakteren for varig-

hed følger karakteren 

for alvor 

Karakteren for varighed 

følger karakteren for 

alvor 

Karakteren for 

varighed følger 

karakteren for 

alvor 

Karakteren for va-

righed følger ka-

rakteren for alvor 

 

 

Delkrav 4 

 

Bedømmelse 

Alvor: Vurderes efter hvor mange procent, udover det tilladte, der er indvundet i det pågældende år.  

 

Omfang: Omfanget af en overtrædelse fastslås navnlig under hensyntagen til, om den har vidtrækkende 

virkning eller er begrænset til selve bedriften. Ved en vurdering af omfanget af en overtrædelse vil der så-

ledes som udgangspunkt kunne tages hensyn til, om påvirkning kan konstateres på bedriften, i nærområ-

det (nærmeste naboer) eller i fjernmiljøet (for eksempel forurening af grundvand).  

  

Varighed: Karakteren for varighed følger karakteren for alvor.  

 

 

Karakter 

 

 

 

 

Kriterium 

1 

Meget lille be-

tydning i for-

hold til for-

mål med kra-

vet 

2 

Mindre betydning i 

forhold til formål 

med kravet 

 

3 

Væsentlig betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

4 

Meget stor betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 



  

Side 37/38 

FødevareErhverv 

Alvor Der er indvun-

det maksimum 

15 % mere 

vand end til-

ladt 

Der er indvundet mel-

lem 15-30 % mere vand 

end tilladt 

Der er indvundet 

mellem 30 - 50 % 

mere vand end til-

ladt 

Der er indvundet over 

50 % mere vand end 

tilladt 

Omfang  Vurderes at påvirke 

egen bedrift 

Vurderes at påvirke 

nærområdet, dvs. de 

nærmeste naboer 

Vurderes at påvirke 

fjernområdet, f.eks 

drikkevandsressour-

cer 

Varighed Karakteren for 

varighed føl-

ger karakteren 

for alvor 

Karakteren for varighed 

følger karakteren for al-

vor 

Karakteren for va-

righed følger karak-

teren for alvor 

Karakteren for varig-

hed følger karakteren 

for alvor 

 

 

Bilag 4 på side 298 erstattes af følgende:  

Krav Kontrolmyndighed Ressortmyndighed (regelansvarlig) 

Miljø   

1.1-1.15 Kommunalbestyrelsen Miljøstyrelsen 

1.16 Kommunalbestyrelsen By- og Landskabsstyrelsen 

1.17-1.19 og 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 

2.6-2.13 Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen 

2.14 Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen 

2.15-2.17 Plantedirektoratet Plantedirektoratet 

2.18 Plantedirektoratet Miljøstyrelsen 

2.19 Plantedirektoratet 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 
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4.7 Kommunalbestyrelsen Miljøstyrelsen 

4.8 Kulturarvsstyrelsen Kulturarvsstyrelsen 

4.9 Plantedirektoratet Plantedirektoratet 

4.10 Kommunalbestyrelsen Plantedirektoratet 

4.11 Kommunalbestyrelsen By- og Landskabsstyrelsen 

 


