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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  
NaturErhvervstyrelsen 

Retteblad nr. 1 af 19. marts 2012 til Vejledning om kontrol med 
krydsoverensstemmelse 2012, februar 2012 (Kontrolvejledningen) 

Dette retteblad indeholder ændringer til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012, februar 
2012. Ændringerne anført i dette retteblad er indarbejdet i den trykte version af Vejledning om kontrol med 
krydsoverensstemmelse 2012, marts 2012.  

Nyt i 2012 
Bekendtgørelse nr. 57 af 26. januar 2012 om krydsoverensstemmelse er ændret ved bekendtgørelse nr. 244 af 
15. marts 2012.  
 
Under afsnittet ”Fokusområder i 2012: Kontrolmyndighedens oplysning af landbruger om en vejledende 
sanktionsprocent på kontrollen”, er bemærkningen til kontrolmyndighedens høringsbrev erstattet af følgende 
afkortede bemærkning: 
 

”Der er sammenhæng mellem de karakterer for overtrædelsens alvor, omfang og varighed, 
som indberettes, og den støttenedsættelse som NaturErhvervstyrelsen kommer frem til. Ved 
almindelige overtrædelser nedsættes støtten som udgangspunkt med 1, 3 eller 5 %. Der henvi-
ses til ”Vejledning om krydsoverensstemmelse [år]”, der findes på NaturErhvervstyrelsens 
hjemmeside: www.naturerhverv.dk/krydsoverensstemmelse, hvor du også kan se beskrivelse 
af kontrollen og kravene.” 

 
I afsnit 1.4 tilføjes tre nye støtteordninger under ”Direkte støtteordninger”: 

• Etablering af økologiske frugt- og bærplantager 
• Produktion af flerårige energiafgrøder 
• Støtte til afgrødevariation 

 
I afsnit 1.11 udgår afsnittet vedrørende muligheden for at lave stikprøvekontroller ved kontrol af betingelser 
for arealstøtte og krydsoverensstemmelse. Denne ændring trådte i kraft allerede i 2011. 
 
 
Der er tilføjet tre nye delkrav (6-8) under krav 1.27: 

Krav 1.27 Beskyttelse af fugle, reder og æg samt redetræer 

Lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 930 af 24. september 2009, § 6a, stk. 2 og § 7, stk. 2, 
samt bekendtgørelse nr. 901 af 11. juli 2007 om fredning 
af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og han-
del med vildt og pleje af tilskadekommet vildt, § 2, stk. 
1, § 4 og § 6. 

Rådets direktiv 
79/409/EØF af 2. 
april 1979 om be-
skyttelse af vilde 
fugle, art. 5 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: NaturErhvervsty-
relsen 
 

 
1. Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1/2 – 31/7. 

 
2. Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i perioden 1/2 – 31/8. 

 
3. Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer må ikke fældes. 

 
4. Hule træer og træer med spættehuller, må ikke fældes i perioden 1/11 – 31/8. 

 
5. Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden 1/4 – 31/8. 
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6. Forbud mod at indfange eller slå vilde fugle ihjel.   
 

7. Forbud mod forsætlig ødelæggelse eller beskadigelse af fugles reder og æg, samt forsætlig fjernelse 
af fugles reder.  

 
8. Forbud mod forsætlig forstyrrelse af vilde fugle.  

 
Generelle bemærkninger  
Enhver fældning af træer og/eller ødelæggelse af reder omfattet af bestemmelserne i delkrav 1-5 er en over-
trædelse med fuld konsekvens i forhold til beskyttelsesformålet. Af samme årsag fastsættes konsekvensen for 
en overtrædelse af bestemmelserne bag delkrav 2 og delkrav 3, som udgangspunkt til 4, da enhver fældning 
af de omfattede træer har meget stor effekt i forhold til formålet med kravet.  
 
Delkrav 6 omfatter ikke drab eller indfangning i jagttiden på fugle, der er fastsat jagttid for i henhold til jagt- 
og vildtforvaltningsloven. Det omfatter endvidere ikke drab eller indfangning som led i regulering i medfør 
af reglerne i bekendtgørelse om vildtskader. 
 
Delkrav 7 omfatter alene forsætlig ødelæggelse eller beskadigelse af reder og æg, samt forsætlig fjernelse af 
fugles reder, og delkrav 8 alene forsætlig forstyrrelse med en skadelig virkning for arten eller bestanden til 
følge. 
 
Med reversibilitet menes mulighederne for at vende tilbage til den tilstand, der var til stede før indgrebet. 
 
Dokumentation for overtrædelse:  
Det er ikke officielt registeret, hvor der er redetræer, hule træer, træer med spættehuller og reder. Det skal 
derfor på anden vis dokumenteres af kontrolmyndigheden, at de pågældende træer og reder har været til ste-
de og har lidt skade. For så vidt angår delkrav 6 – 8 skal det dokumenteres af kontrolmyndigheden, at der er 
sket en overtrædelse af forbuddet. Dette kan f.eks. ske ved at Naturstyrelsen, der er myndighed på overhol-
delsen af reglerne, oplyser kontrolmyndigheden om styrelsens kendskab til konkrete overtrædelser. 
 
Bedømmelse - delkrav 1 
Alvor:  Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand. 
 
Omfang: Vurderes som andelen af ødelæggelse af den pågældende kolonirugende fuglearts forekomst af 
redetræer i den berørte koloni. Ved bedømmelse af en overtrædelse, er karakteren for omfang bestemmende 
for karaktergivningen af alvor og varighed, der sættes til samme karakter som omfang.  
 
Varighed: Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand.  
 
Bemærkninger 
Kolonirugende fugle er hejrer, råger og skarver. Forbuddet mod fældning omfatter alle træer, med reder byg-
get af de tre fuglearter. Det er ikke afgørende om der er æg eller unger i reden eller om reden er ”beboet”. 
Også træer med ikke-benyttede reder er omfattet af fældningsforbuddet.  
 
De omfattede arters redetræer vil ikke kunne genskabes i perioden fra 1. februar til 31. juli, hvorfor der ikke 
indenfor den omfattede periode kan ske reversibilitet efter fældning af et eller flere redetræer. Enhver fæld-
ning af redetræer i den omfattede periode er derfor omfattet. 
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Krav 1.27, delkrav 1  
Karakter 
 
 
 
 
Kriterium 

1 
Meget lille betyd-
ning i forhold til 
formål med kra-

vet 

2 
Mindre betyd-
ning 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   Fældning af kolonirugen-
de fugles redetræer i peri-
oden 1. februar til 31. juli 

Fældning af koloniru-
gende fugles redetræer i 
perioden 1. februar til 
31. juli 

Omfang   0-10 % af kolonirugende 
fugles redetræer i perioden 
1. februar til 31. juli 

Mere end 10 % af kolo-
nirugende fugles re-
detræer i perioden 1. 
februar til 31.  
Juli 

Varighed   Fældning af kolonirugen-
de fugles redetræer i peri-
oden 1. februar til 31. juli  

Fældning af koloniru-
gende fugles redetræer i 
perioden 1. februar til 
31. juli 

 
 
Bedømmelse - delkrav 2 
Alvor: Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand. 
 
Omfang: Vurderes ud fra hvorvidt de pågældende arters redetræer, er blevet fældet i perioden 1. februar – 
31. august.  
  
Varighed: Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand.  
 
Bemærkninger   
Forbuddet omfatter alle træer, med reder bygget af eller anvendt af rovfugle eller ugler. 
Det er ikke afgørende om der er æg eller unger i reden eller om reden er ”beboet”. Også træer med ikke-
benyttede reder er omfattet af fældningsforbuddet.  
 
Da de omfattede arters redetræer i perioden fra 1. februar til 31. august ikke vil kunne genetableres, kan der 
ikke inden for den omfattede periode ske reversibilitet efter fældning af et eller flere redetræer. Enhver fæld-
ning af redetræer i den omfattede periode har meget stor effekt. 
 
Krav 1.27, delkrav 2 
Karakter 
 
 
 
Kriterium 

1 
Meget lille be-
tydning i for-
hold til formål 

med kravet 

2 
Mindre betyd-

ning i forhold til 
formål med 

kravet 

3 
Væsentlig betyd-
ning i forhold til 
formål med kra-

vet 

4 
Meget stor betydning i forhold 

til formål med kravet 

Alvor    Fældning af rovfugles og uglers 
redetræer i perioden 1. februar – 
31. august 

Omfang    Enhver fældning af redetræ for 
rovfugle og ugler i perioden 1. 
februar – 31. august 
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Varighed    Fældning af rovfugles og uglers 
redetræer i perioden 1. februar – 
31. august 

 
 
Bedømmelse - delkrav 3 
Alvor: Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand 
    
Omfang: Vurderes ud fra hvorvidt de pågældende arters redetræer er blevet fældet. 
 
Varighed: Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand.  
 
Bemærkninger  
Forbuddet omfatter alle træer, med reder bygget af eller anvendt af ørne, sort stork og rød glente. Det er ikke 
afgørende om der er æg eller unger i reden eller om reden er ”beboet”. Også træer med ikke-benyttede reder 
er omfattet af fældningsforbuddet.  
 
De omfattede arter anvender år efter år samme redetræ til at yngle og fældning af et redetræ vil påvirke re-
versibiliteten igennem flere år. Der kan ikke ske reversibilitet efter fældning af et eller flere redetræer da de 
omfattede arters redetræer ikke vil kunne genetableres. Enhver fældning af redetræer er derfor omfattet.  
 
Bemærk, at forbuddet mod fældning gælder hele året. 
 
Krav 1.27, delkrav 3 
Karakter 
 
 
 
Kriterium 

1 
Meget lille betyd-
ning i forhold til 

formål med kravet 

2 
Mindre betyd-

ning i forhold 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    Fældning af ørnes, sort 
storks og rød glentes 
redetræer 

Omfang    Enhver fældning af re-
detræ for ørne, sort stork 
og rød glente 

Varighed    Fældning af ørnes, sort 
storks og rød glentes 
redetræer 

 
 
Bedømmelse - delkrav 4 
Alvor: Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand. 
              
Omfang: Vurderes som andelen af hule træer og træer med spættehuller i det berørte område, der er fældet i 
perioden 1. november – 31. august. Ved bedømmelse af en overtrædelse, er karakteren for omfang bestem-
mende for karaktergivningen af alvor og varighed, der sættes til samme karakter som omfang.  
 
Varighed: Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand. 
 
Bemærkninger  
Hule træer er ikke nærmere defineret i lovgivningen. Men kendetegnet for disse træer er, at det oftest er æl-
dre træer, ofte med en diameter på 40 cm eller derover, typisk med rådangreb og evt. afbrækkede grene.  
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Spættehuller, er kendetegnet ved cirkulære huller placeret mere end 2 meter oppe på stammen. 
Disse typer træer er ynglested og levested for fuglearter og flagermus. 
 
Reglen beskytter træer, der er egnede som yngleområder og levesteder og der vil ikke inden for den omfatte-
de periode kunne ske reversibilitet efter fældning af et eller flere træer.    
 
Krav 1.27, delkrav 4 
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   Fældning af hule træer 
og træer med spættehul-
ler i perioden 1. no-
vember – 31. august 

Fældning af hule træer 
og træer med spætte-
huller i perioden 1. 
november – 31. august 

Omfang   0-10 % af hule træer og 
træer med spættehuller, 
som er fældet i perioden 
1. november – 31. au-
gust 

Mere end 10 % af hule 
træer og træer med 
spættehuller, som er 
fældet i perioden 1. 
november – 31. august 

Varighed   Fældning af hule træer 
og træer med spættehul-
ler i perioden 1. no-
vember – 31. august 

Fældning af hule træer 
og træer med spætte-
huller i perioden 1. 
november – 31. august 

 
 
Bedømmelse - delkrav 5 
Alvor: Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand. 
 
Omfang: Vurderes som andelen af digesvalereder i det berørte område, som er blevet ødelagt i perioden 1. 
april – 31. august. Ved bedømmelse af en overtrædelse, er karakteren for omfang bestemmende for karakter-
givningen af alvor og varighed, der sættes til samme karakter som omfang.  
 
Varighed: Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand.  
 
Bemærkninger   
Digesvalereder findes typisk i vegetationsfrie frilagte skrænter og klinter af ler eller grus, som fx kystklinter, 
grusgrave og stejle åbrinker. De består af huller i skrænterne, ofte med et antal på flere dusin. Bestemmelsen 
er en udvidelse i forhold til den almindelige beskyttelse i delkrav 7 om forbud mod forsætlig ødelæggelse 
eller beskadigelse af reder og æg. 
 
Da digesvaler i perioden fra 1. april til 31. august ikke vil kunne genetablere reder, vil ødelæggelse af en 
eller flere digesvalereder i perioden påvirke reversibiliteten. Enhver ødelæggelse af digesvalereder i perioden 
er derfor omfattet, og der kan ikke skabes reversibilitet.  
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Krav 1.27, delkrav 5 
Karakter 
 
 
 
 
Kriterium 

1 
Meget lille be-
tydning i for-
hold til formål 

med kravet 

2 
Mindre be-

tydning i for-
hold til formål 

med kravet 

3 
Væsentlig betydning i 
forhold til formål med 

kravet 

4 
Meget stor betydning i 
forhold til formål med 

kravet 

Alvor   Ødelæggelse af digesvale-
reder i perioden 1. april – 
31. august 

Ødelæggelse af digesvale-
reder i perioden 1. april – 
31. august 

Omfang   0-10 % af digesvalereder 
er ødelagt i perioden 1. 
april – 31. august 

Mere end 10 % af digesva-
lereder er ødelagt i perioden 
1. april – 31. august 

Varighed   Ødelæggelse af digesvale-
reder i perioden 1. april – 
31. august 

Ødelæggelse af digesvale-
reder i perioden 1. april – 
31. august 

 
Bedømmelse - delkrav 6 
Alvor:  Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand. 
 
Omfang: Vurderes på baggrund af antallet af dræbte fugle.  
 
Varighed: Karakteren for alvor er bestemmende for karakteren for varighed, der sættes til samme karakter 
som kriteriet alvor. 
 
Bemærkninger 
Forbuddet omfatter, at man ikke må indfange eller slå vilde fugle ihjel. Den enkelte fugl er således beskyttet. 
Forbuddet gælder ikke for de fugle, der nedlægges i forbindelse med lovlig jagt i den fastsatte jagttid for 
disse fugle. Forbuddet gælder ligeledes ikke drab eller indfangning, der er givet tilladelse til fra Naturstyrel-
sens side i medfør af bekendtgørelse om vildtskader. I forbindelse med en normal jordbrugsmæssig udnyttel-
se af en ejendom eller anden lovlig udnyttelse af denne omfatter forbuddet kun forsætlige handlinger. 
 
Krav 1.27, delkrav 6 
Karakter 
 
 
 
 
Kriterium 

1 
Meget lille betyd-
ning i forhold til 
formål med kra-

vet 

2 
Mindre betyd-
ning 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   Ihjelslåning eller indfang-
ning af en fugl af en al-
mindelig art i området 

Ihjelslåning eller ind-
fangning af en fugl af en 
sjælden eller sårbar art i 
området 

Omfang   Ihjelslåning eller indfang-
ning af en enkelt fugl  

Ihjelslåning eller ind-
fangning af mere end en 
fugl 

Varighed   Karakteren for varighed 
følger karakteren for alvor 

Karakteren for varighed 
følger karakteren for 
alvor 
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Bedømmelse - delkrav 7 
Alvor:  Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand. 
 
Omfang: Vurderes på baggrund af om de beskadigede, ødelagte eller fjernede reder indeholdt æg eller ej. 
 
Varighed: Karakteren for alvor er bestemmende for karakteren for varighed, der sættes til samme karakter 
som kriteriet alvor. 
 
Bemærkninger 
Forbuddet omfatter forsætlig ødelæggelse eller beskadigelse af vilde fugles reder og æg, samt forsætlig fjer-
nelse af vilde fugles reder. Normal jordbrugsmæssig udnyttelse vil som udgangspunkt ikke udgøre en over-
trædelse af reglerne under forudsætning af, at driften tilrettelægges under behørig, proportional hensyntagen 
til fuglene.  
 
Krav 1.27, delkrav 7 
Karakter 
 
 
 
 
Kriterium 

1 
Meget lille betyd-
ning i forhold til 
formål med kra-

vet 

2 
Mindre betyd-
ning 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   Forsætlig ødelæggelse 
eller beskadigelse af reder 
og æg samt fjernelse af 
reder af en almindelig art i 
området.  

Forsætlig ødelæggelse 
eller beskadigelse af 
reder og æg samt fjer-
nelse af reder af en sjæl-
den eller sårbar art i 
området. 

Omfang   Forsætlig ødelæggelse, 
beskadigelse eller fjernel-
se af reder uden æg. 

Forsætlig ødelæggelse, 
beskadigelse eller fjer-
nelse af reder med æg. 

Varighed   Karakteren for varighed 
følger karakteren for alvor 

Karakteren for varighed 
følger karakteren for 
alvor 

 
 
Bedømmelse - delkrav 8 
Alvor:  Vurderes efter reversibilitet i forhold til den pågældende artsbestand. 
 
Omfang: Vurderes på baggrund af, hvor mange forskellige arter, der har lidt skade. 
 
Varighed: Karakteren for alvor er bestemmende for karakteren for varighed, der sættes til samme karakter 
som kriteriet alvor. 
 
Bemærkninger 
Forbuddet omfatter forsætlig forstyrrelse af vilde fugle med skadelig virkning for arten eller bestanden. Ved 
vurderingen af, om en aktivitet har en skadelig virkning for arten eller bestanden, skal der ses på ar-
ten/bestanden i det pågældende område. Forstyrrelserne behøver ikke at have en direkte effekt på enkeltindi-
vider af den omhandlede art, men kan evt. have en indirekte effekt ved for eksempel at tvinge den til at bruge 
energi på flugt.  
 
Sårbarheden over for forskellige former for forstyrrelser varierer fra art til art og over året. Der skal anlægges 
en artsvis vurdering af forstyrrelserne, og der lægges særlig vægt på de forstyrrelser, der rammer arterne i 
deres mest følsomme perioder (yngletiden, overvintrings-, og rastepladser m.v.). Det vil således ikke nød-
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vendigvis indebære en overtrædelse af forbuddet at skræmme beskyttede arter af gæs væk fra marker med 
vintersæd, hvis der findes alternative fødesøgningsmuligheder i nærheden.  
 
Maskinstøj i forbindelse med landbrugsdrift vil heller ikke i almindelighed indebære overtrædelse af forbud-
det. Omvendt kan forsætlige forstyrrelser af sjældne ynglefugle, fx bortskræmning fra redesteder, få betyd-
ning for bestanden, hvorved forbuddet kan blive overtrådt.  
 
En forstyrrelse vil være forsætlig, hvis der er handlet med hensigt til at forstyrre, eller hvis en forstyrrende 
aktivitet gennemføres med viden om eller formodning om, at arten findes i området, eller hvor aktiviteten 
fortsættes, efter det viser sig, at arten bliver forstyrret. Forbuddet er dog først overtrådt, hvis den forsætlige 
forstyrrelse har en negativ virkning for arten eller bestanden. 
 
 
Krav 1.27, delkrav 8 
Karakter 
 
 
 
 
Kriterium 

1 
Meget lille betyd-
ning i forhold til 
formål med kra-

vet 

2 
Mindre betyd-
ning 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   Forsætlig forstyrrelse af 
fugle med skadelig virk-
ning for arten eller bestan-
den i området af en almin-
delig fugl. 
 

Forsætlig forstyrrelse af 
fugle med skadelig virk-
ning for arten eller be-
standen i området af en 
sjælden eller sårbar fugl. 

Omfang   Forsætlig forstyrrelse med 
skadelig virkning for en 
enkelt art.  

Forsætlig forstyrrelse 
med skadelig virkning 
for mere end en art. 

Varighed   Karakteren for varighed 
følger karakteren for alvor 

Karakteren for varighed 
følger karakteren for 
alvor 

 
 
Efter krav 2.34 indsættes fem nye krav:  
 
Minimumskrav 
 
Det følger af EU's regler, at minimumskrav vedrørende plantebeskyttelsesmidler, som er fastsat i den natio-
nale lovgivning, skal være omfattet af krydsoverensstemmelse.1  
 
Minimumskravene gælder for landbrugere, som modtager tilskud til foranstaltninger for bæredygtig anven-
delse af landbrugsarealer gennem betalinger for miljøvenligt landbrug efter landdistriktsprogrammet for 
2007-20132 eller tilskud til Ekstensivt landbrug og Pleje af EU-støtteberettigede græsarealer efter artikel 68 i 
Rådets forordning (EF) 73/2009. 
 

                                                      
1 Art. 39, stk. 3 i Rådets forordning (EF) 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikter fra Den Europæiske Land-
brugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
2 Tilskud til pleje af græs og naturarealer, Tilskud til omlægning til økologisk produktion (OM), Miljøbetinget tilskud 
(MB), Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder i forlængelse af tilsagn om anlæg af vådområder, Tilskud til fast-
holdelse af vådområder, Tilskud til ændret afvanding, Tilskud til randzoner, Ø-støtte, Tilskud til første skovrejsning på 
landbrugsarealer, Tilskud til miljøvenligt skovbrug. 
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Hvis en modtager af ovennævnte ordninger overtræder et minimumskrav, vil det medføre nedsættelse eller 
udelukkelse fra de arealbaserede tilskud under landdistriktsprogrammet for 2007-2013 samt artikel 68-
ordningerne Ekstensivt landbrug og Pleje af EU-støtteberettigede græsarealer, som følge af krydsoverens-
stemmelse3. Bortset fra de to artikel 68-ordninger påvirker overtrædelse af minimumskrav ikke den direkte 
støtte, såsom enkeltbetaling. 
 
Minimumskravene vedrørende plantebeskyttelsesmidler er en del af krydsoverensstemmelse og vedrører 
sundhedsområdet, der omfatter folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed (se afsnit 5.2).4 
 
Minimumskravene vedrørende plantebeskyttelsesmidler skal bl.a. omfatte A) krav om besiddelse af tilladelse 
til at anvende midlerne og om opfyldelse af uddannelsesforpligtelserne, B) krav til sikker opbevaring, C) 
tilsyn med udbringningsudstyr og D) regler om pesticidanvendelse tæt på vand og andre følsomme områder, 
som fastlagt i den nationale lovgivning.5 
 
I 2012 er følgende minimumskrav blevet indført: 
 

• Krav 2. A1 om besiddelse af gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i forbindelse med anvendelse 
af plantebeskyttelsesmidler 

• Krav 2. B1 om sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler 

• Krav 2. C1 om udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med marksprøjte 

• Krav 2. D1 om anvendelse af kontraventil og vandur ved opblanding af plantebeskyttelsesmidler ved 
tapstedet 

• Krav 2. D2 om placering af påfyldnings- og vaskeplads 

 
Krav 2.A1 Besiddelse af gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i forbindelse med anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler 
Bekendtgørelse nr. 557 af 9. juni 2009 (med senere ændringer) 
om undervisning og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifi-
kationer m.v. for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttel-
sesmidler, §§ 3-7 og § 10, jf. dog § 22, nr. 3, og jf. lovbekendt-
gørelse nr. 878 af 26. juni 2010 (med senere ændringer) om 
kemikalier, § 38b, stk. 1. 

Forordning 
1974/2006, 
bilag II, punkt 
5.3.2.1. 
 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: NaturErhvervsty-
relsen 

 
1. Erhvervsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler må kun foretages af personer, der er i besid-

delse af et gyldigt sprøjtecertifikat eller et sprøjtebevis. 
 

2. Personer, der er undtaget kravet om sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis, og som anvender plantebe-
skyttelsesmidler erhvervsmæssigt, skal kunne fremvise gyldig og relevant dokumentation for, at de 
må udføre bekæmpelsen. 6 

 

                                                      
3 Art. 51, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, samt artikel 68, stk. 2, litra a) nr. i), i Rådets forordning (EF) 
nr. 73/2009. 
4 Art. 19 i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011. 
5 Bilag II, punkt 5.3.2.1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006. 
6 Dette omfatter personer der har gennemført et særligt undervisningsforløb eller kursus omfattet af bilag 1 eller 2, udfø-
rer bekæmpelsen som led i deres uddannelse, har fået anerkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer af Miljøstyrel-
sen eller personer der skriftligt har anmeldt den agtede midlertidige eller lejlighedsvise anvendelse til Miljøstyrelsen, jf. 
§§ 4-7 i bekendtgørelse nr. 557 af 9. juni 2009.  
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Bedømmelse 
Alvor:  Vurderes ud fra om der er foretaget sprøjtning uden et gyldigt certifikat/bevis eller anden relevant 
dokumentation i én eller flere vækstsæsoner. Såfremt sprøjtning er udført af andre end jordbrugeren selv, fx 
af maskinstation eller anden virksomhed, skal dette kunne dokumenteres.  
 
Omfang: Karakteren for omfang følger karakteren for alvor. Ved karakteren 1 i alvor er karakteren for om-
fang dog 2.  
 
Varighed: Vurderes ud fra hvornår sprøjteførerens sprøjtecertifikat, sprøjtebevis eller uddannelse sidst var 
gyldig.  
 
Bemærkninger 
Sprøjtecertifikater og -beviser, samt gennemførte kurser eller undervisningsforløb omfattet af bilag 1 eller 27, 
anses for at være gyldige, hvis besidderen senest fire år efter udstedelse eller gennemførelse og herefter hvert 
fjerde år gennemfører et opfølgningskursus. Anerkendelsesbreve fra Miljøstyrelsen er kun gyldige, hvis be-
sidderen senest hvert fjerde år fra modtagelsen gennemfører et opfølgningskursus eller et kursus, som kan 
sidestilles hermed.8, jf. dog overgangsbestemmelsen om opfølgningskurser.9 
 
Det er en formildende omstændighed, hvis sprøjteføreren på kontroltidspunktet allerede er tilmeldt et op-
følgningskursus.  
 
Krav 2.A1 
 Karak-
ter  
 
 
 
Kriteri-
um      

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 i virksomhe-
den i denne vækst-
sæson anvendt plan-
tebeskyttelsesmiddel 
af en sprøjtefører 
ansat i virksomhe-
den, der ikke er i 
besiddelse af et gyl-
digt sprøjtecertifikat 
/sprøjtebevis eller 
anden relevant do-
kumentation, med 
mindre det på kon-
troltidspunktet kan 
dokumenteres, at der 
er sket tilmelding for 
et sådant opfølg-
ningskursus. 

Der er i virksomheden 
anvendt plantebeskyt-
telsesmidler af en 
maskinstation eller 
anden virksomhed, 
uden at der kan frem-
vises fakturabilag for 
dette arbejde, hvor-
med det ikke kan do-
kumenteres, at sprøj-
teføreren har været i 
besiddelse af et gyl-
digt sprøjtecertifi-
kat/sprøjtebevis eller 
anden relevant doku-
mentation. 

Der er i virksomheden 
i denne vækstsæson 
anvendt 
plantebeskyttelsesmid-
del af en sprøjtefører, 
ansat i virksomheden, 
der ikke er i besiddelse 
af et gyldigt sprøjte-
certifikat/sprøjtebevis 
eller anden relevant 
dokumentation. 

Der er i virksomheden 
i denne og den foregå-
ende  
vækstsæson anvendt 
plantebeskyttelsesmid-
del af en sprøjtefører 
ansat i virksomheden, 
der ikke er i besiddelse 
af et gyldigt sprøjte-
certifikat/sprøjtebevis 
eller anden relevant 
dokumentation.  

                                                      
7 Bilag 1 eller 2 i bekendtgørelse nr. 557 af 9. juni 2009. 
8 Jf. § 10 om opfølgningskursus i bekendtgørelse nr. 557 af 9. juni 2009. 
9 I henhold til § 22, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 557 af 9. juni 2009 skal personer, som er i besiddelse af et sprøjtecertifi-
kat, et sprøjtebevis eller et kursus eller et uddannelsesforløb som er udstedt i perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2009, have 
gennemført et opfølgningskursus inden 1. juli 2012.  
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Omfang 
 

 Karakteren for om-
fang følger karakteren 
for alvor. Er der tildelt 
karakteren 1 i alvor 
tildeles karakteren 2 i 
omfang. 

Karakteren for omfang 
følger karakteren for 
alvor  

Karakteren for omfang 
følger karakteren for 
alvor 

Varig-
hed 
 

 Det er i indeværende 
år mere end 4 år siden, 
men højst 5 år siden, 
uddannelse eller sene-
ste opfølgningskursus 
er gennemført 

Det er i indeværende 
år mere end 5 år siden 
uddannelse eller sene-
ste opfølgningskursus 
er gennemført 

Sprøjteføreren har 
aldrig erhvervet tilla-
delse til at anvende 
plantebeskyttelsesmid-
ler erhvervsmæssigt 

 
 
Krav 2.B1 Sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler  
Bekendtgørelse nr. 702 af 24. juni 
2011 (med senere ændringer) om 
bekæmpelsesmidler, § 33 stk. 1, 
dog undtaget biocidmidler. 

Forordning 1974/2006, bilag II, punkt 
5.3.2.1. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 
om en ramme for Fællesskabets indsats for 
en bæredygtig anvendelse af pesticider, 
art. 13, stk. 1, a). 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: NaturErhvervsty-
relsen 

 
1. Meget giftige og giftige plantebeskyttelsesmidler eller plantebeskyttelsesmidler, der klassificeres 

som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som specifik målorgantoksiske i kategori 1 (STOT SE 
1), skal opbevares under lås. 

 
Bedømmelse 
Alvor:  Vurderes ud fra hvorvidt plantebeskyttelsesmidler ikke er opbevaret under lås, som foreskrevet på 
etiketten.  
 
Omfang: Omfanget af en overtrædelse fastslås ud fra, hvorvidt der er tale om enten et eller flere produkter 
der er opbevaret forkert i forhold til kravet. 
 
Varighed: Karakteren for varighed følger karakteren for omfang. 
 
Krav 2.B1 
 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 betyd-
ning i forhold til 

formål med kravet 
 

Alvor 
 

  Giftige plantebeskyt-
telsesmidler eller 
plantebeskyttelses-
midler, der er klassi-
ficeret som akut tok-
siske i kategori 3 eller 
som specifik målor-
gantoksiske i kategori 
1 (STOT SE 1), er 
ikke opbevaret under 
lås. 

Meget giftige plante-
beskyttelsesmidler 
eller plantebeskyttel-
sesmidler, der er klas-
sificeret som akut 
toksiske i kategori 
1eller 2, er ikke opbe-
varet under lås  
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Omfang 
 

 Et plantebeskyttel-
sesmiddel (opbevaret 
i én eller flere embal-
lager)  

To plantebeskyttel-
sesmidler (hver især 
opbevaret i én eller 
flere emballager)  

Mere end plantebe-
skyttelsesmidler (hver 
især opbevaret i én 
eller flere emballager)  

Varighed 
 

 Karakteren for varig-
hed følger karakteren 
for omfang 

Karakteren for varig-
hed følger karakteren 
for omfang 

Karakteren for varig-
hed følger karakteren 
for omfang 

 
 
Krav 2.C1 Udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med marksprøjte.  
Bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009 om påfyldning og 
vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelses-
midler, § 3, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 
2010 (med senere ændringer) om miljøbeskyttelse, § 7, stk. 
1, nr. 1, og § 19, stk. 5. 

Forordning 
1974/2006, 
bilag II, punkt 
5.3.2.1. 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: NaturErhvervsty-
relsen 

 
1. For marksprøjte, herunder tågesprøjte, der anvendes erhvervsmæssigt til udbringning af plantebe-

skyttelsesmidler, skal følgende udstyr forefindes på virksomheden:  
a. Præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion i sprøjten, 
b. skyllevandstank med kapacitet til at fortynde restsprøjtevæsken 50 gange efter afsluttet fortyn-

dingsprocedure, og 
c. spuledyser. 

 
Bedømmelse 
Alvor:  Vurderes ud fra hvorvidt det krævede udstyr forefindes. 
 
Omfang: Vurderes ud fra, hvor mange sprøjter i virksomheden, der mangler det krævede udstyr. 
 
Varighed: Vurderes ud fra varigheden af overtrædelsen af kravet. 
 
Bemærkninger 
Der er alene tale om sprøjter på virksomheden som anvendes til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. 
 
Krav 2.C1 
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 
 

 Der forefindes kun to 
af følgende: præparat-
fyldeudstyr, skylle-
vandstank og spuledy-
se 

Der forefindes kun én 
af følgende: præparat-
fyldeudstyr, skylle-
vandstank og spuledy-
se 

Der forefindes hver-
ken præparatfyldeud-
styr, skyllevandstank 
eller spuledyse    

Omfang 
 

 For én sprøjte i virk-
somheden gør dette 
sig gældende.  

For mere end én sprøj-
te i virksomheden gør 
dette sig gældende. 

 

Varighed 
 

  Kravet har ikke været 
opfyldt i indeværende 
vækstsæson 

Kravet har ikke været 
opfyldt i denne og den 
foregående vækstsæ-
son 
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Krav 2.D1 Anvendelse af kontraventil og vandur ved opblanding af plantebeskyttelsesmidler ved tap-
stedet  
Bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009 om påfyldning og 
vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmid-
ler, § 5 for så vidt angår kontraventil og vandur, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (med senere ændringer) 
om miljøbeskyttelse, § 7, stk. 1, nr. 1, og § 19, stk. 5. 

Forordning 
1974/2006, 
bilag II, punkt 
5.3.2.1. 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: NaturErhvervsty-
relsen 

 
1. Hvis der på virksomheden foretages opblanding og udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal 

tapstedet på vandinstallationen, som benyttes til vandpåfyldning af sprøjter, være forsynet med kon-
traventil10 og vandur11 eller lignende installation, der forhindrer overløb ved opfyldning af tanken.  

 
Bedømmelse 
Alvor:  Vurderes ud fra hvorvidt tapstedet er forsynet med udstyret. 
 
Omfang: Karakteren for omfang følger karakteren for alvor. 
 
Varighed: Vurderes ud fra manglens varighed. 
 
Krav 2.D1 
 Karakter 
 
 
 
Kriterium      

1 
Meget lille 
betydning i 
forhold til 

formål med 
kravet 

2 
Mindre be-

tydning i for-
hold til for-

mål med kra-
vet 

3 
Væsentlig betydning i for-
hold til formål med kravet 

4 
Meget stor betydning i 
forhold til formål med 

kravet 

Alvor 
 

 Tapstedet er 
ikke forsynet 
med vandur 
(el. lign) 

Tapstedet er ikke forsynet 
med kontraventil  

Tapstedet er hverken for-
synet med kontraventil 
eller vandur (el.lign.) 

Omfang 
 

 Karakteren for 
omfang følger 
karakteren for 
alvor 

Karakteren for omfang føl-
ger karakteren for alvor 

 Karakteren for omfang 
følger karakteren for alvor 

Varighed 
 

  Der er i indeværende vækst-
sæson sket opblanding og 
udbringning af plantebeskyt-
telsesmidler i virksomheden 
uden at kravet har været 
opfyldt, eller varighed kan 
ikke fastslås  

Der er i mere end én 
vækstsæson sket opblan-
ding og udbringning af 
plantebeskyttelsesmidler i 
virksomheden men uden 
at kravet har været opfyldt  

                                                      
10 Undtaget kravet om kontraventil er tapning af vand fra vandbeholder uden tilslutning til vandledningsnettet. 
11 Vandur: En teknisk indretning, der automatisk stopper påfyldning af sprøjte med vand fra vandforsyningsanlægget, 
når en forudbestemt mængde vand er påfyldt. 
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Krav 2.D2 Placering af påfyldnings- og vaskeplads 
Bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009 om påfyldning og 
vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelses-
midler, §§ 9 og 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 
2010 (med senere ændringer) om miljøbeskyttelse, § 7, stk. 1, 
nr. 1, og § 19, stk. 1 og 5. 

Forordning 
1974/2006, 
bilag II, punkt 
5.3.2.1. 

Kontrol og udtagning til 
kontrol: NaturErhvervsty-
relsen 

 
1. Vaskepladser12 med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder må ikke være etableret nærme-

re end 
a. 50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål, 
b. 25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og drænsystemers rense- og sam-

lebrønde samt 
c. 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og § 3-naturbeskyttelsesområder. 

 
2. På arealer, hvor plantebeskyttelsesmidler udbringes, må påfyldning og vask af marksprøjte eller 

rygsprøjte, der anvendes udendørs, ikke ske nærmere end 
a. 300 meter fra almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og 
b. 50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrøn-

de samt § 3-naturbeskyttelsesområder. 
 
Bedømmelse 
Alvor: Vurderes ud fra hvilke afstandskrav der er overtrådt. 
 
Omfang: Vurderes ud fra, hvor meget af afstandskravet, der er overtrådt. Er flere afstandskrav overtrådt 
anvendes det afstandskrav, for hvilket afstanden er overtrådt med den største procentvise andel til bedøm-
melsen af omfang.  
Varighed: Vurderes ud fra om afstandskravene har været overtrådt i en eller flere vækstsæsoner. 
 
Bemærkninger  
Kravet gælder kun vaskepladser i anvendelse. 
 
Miljøstyrelsen kan efter ansøgning give dispensation fra reglerne om afstandskrav, jf. § 18 i bekendtgørelse 
nr. 268. Såfremt landbrugeren på kontroltidspunktet har modtaget dispensation fra et eller flere af afstands-
kravene, vil dispensationens bestemmelser blive lagt til grund ved kontrollen.13     
 
Krav 2.D2 
 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 betyd-
ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor 
 

Afstandskravet i 
forhold til drænsy-
stemers rense- og 
samlebrønde er 
overtrådt. 

Afstandskravet i forhold 
til overfladevand og/eller 
§ 3 naturbeskyttelsesom-
råder er overtrådt  

Afstandskravet i 
forhold til almen 
vandforsyning eller 
afstandskravet i 
forhold til ikke al-
men vandforsyning 
er overtrådt  

Afstandskravet i 
forhold til både 
vandforsyning og 
overfladevand er 
overtrådt  

Omfang  Fra og med 4 % og under Fra og med 30 % til Mere end 50 % af 

                                                      
12 Kravet gælder kun vaskepladser, der har en byggetilladelse udstedt efter den 8. april 2009. 
13 Det betyder, at de nærmere angivne vilkår i dispensationen skal være overholdt. Er dette ikke tilfældet, gælder be-
kendtgørelsens afstandskrav. 
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 30 % af afstanden i kra-
vene er overtrådt 

og med 50 % af 
afstanden i kravene 
er overtrådt 

afstanden i kravene 
er overtrådt 

Varighed 
 

  Afstandskrav er 
overtrådt i indevæ-
rende vækstsæson 

Afstandskrav har 
været overtrådt i 
mere end én vækst-
sæson  

 
 
 
 
Der er foretaget ændringer i fodnote 182 til krav 4.1: 
På udyrkede landbrugsarealer kan der foretages mekanisk jordbearbejdning, og plantedækket kan nedsprøjtes 
fra 15. juli, med henblik på at etablere en vinterafgrøde. Såfremt der skal etableres en vårafgrøde det følgen-
de år, må jordbearbejdning påbegyndes 1. oktober på ler- og humusjord (JB nr. 5-11) og 1. februar i etable-
ringsåret på sandjord (JB nr. 1-4). 


