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Krav 1.4 Gødskningsformål, gødningsplanlægning, gødningsregnskab, gødsknings-

behov og markplan (slam) 

 

Teksten under ”bedømmelse” udvides med følgende: 

 

Bedømmelse 

Hvis markplanen ikke er indsendt rettidigt tildeles karakteren 2 

 

Krav 1.19 Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og – behov 

Teksten under ”bedømmelse” udvides med følgende: 

 

Bedømmelse 

Ved karakteren 2 for kriteriet alvor, skal der enten tildeles karakteren 2 eller 3 i varighed.  

 
 

Krav 3.2 Alle landbrugsdyr, tilsyn med dyr og passende behandling af syge dyr 
 

Den danske hjemmelshenvisningen udvides som følger:  

 

Dyreværnslovens § 3, stk. 3 og be-

kendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 

om mindstekrav til beskyttelse af 

landbrugsdyr, §§ 4-5 

Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om be-

skyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål, 

bilagets pkt. 2-4, jf. art. 4 

Kontrol og udtag-

ning til kontrol: Fø-

devarestyrelsen
1
 

 

 

God landbrugs- og miljømæssigstand (GLM) 
Med dette retteblad ændres bedømmelsesskemaer for krav 4.3, 4.4 og 4.5 som følger.  

 

Krav 4.3 Plantedække på landbrugsarealer der ikke dyrkes 

 

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 

                                                      
1
 Plantedirektoratet udfører også denne kontrol 
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Alvor 0,0 - 0,1 ha har 

ødelagt eller fjer-

net plantedække 

0,1- 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 

 

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 Der er foreta-

get behand-

ling med 

kunstvanding 

 

 

 

Der er foretaget 

højst 1 behandling 

med plante-

beskyttelsesmidler 

eller gødning  

Der er foretaget højst 2 be-

handlinger med plante-

beskyttelsesmidler eller 

gødning 

  

Der er foretaget mere 

end 2 behandlinger 

med gødning eller 

plantebeskyttelsesmid-

ler 

Omfang 0,0 -0,05 ha 

er behandlet 

  0,05- 0,5 ha er 

behandlet 

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

handlet 

Varighed   Der er anvendt plantebe-

skyttelsesmidler, gødning 

eller kunst-vanding i peri-

oden 

 

 

 

 

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

græs i omdrift 

 
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 



  

Side 3/3 

FødevareErhverv 

Alvor 0,0 - 0,3 ha er ikke 

slået eller afgræsset 

hvert år i perioden 1. 

juli – 15. september 

0,3 – 1,0 ha er ikke 

slået eller afgræsset 

hvert år i perioden 1. 

juli – 15. september 

1,0- 2,0 ha er ikke 

slået eller afgræsset 

hvert år i perioden 

1. juli – 15. septem-

ber 

Mere end 2,0 ha er ik-

ke slået eller afgræsset 

hvert år i perioden 1. 

juli – 15. september 

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 Karakteren for va-

righed følger karak-

teren for alvor 

Arealet er slået eller 

afgræsset for mel-

lem 1-3 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  

 


