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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

NaturErhvervstyrelsen 

 

Retteblad nr. 1 af 15. juli 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverens-

stemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) 

Dette retteblad indeholder ændringer til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 

2014.  

 

Ny bekendtgørelse 

En ændringsbekendtgørelse er trådt i kraft per 1. juli 2014: 

 

Bekendtgørelse nr. 106 af 29. januar 2014 om god landbrugs- og miljømæssig stand som ændret ved be-

kendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2014. 

 

Baggrund  

NaturErhvervstyrelsen har på baggrund af kritik fra EU’s revisionsret samt væsentlige reaktioner fra erhver-

vet ændret bekendtgørelsen om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Som følge heraf er krav 4.14 i 

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse revideret. Ændringerne vurderes at begrænse generne 

for erhvervet samt imødekomme henstillingen fra EU’s revisionsret. 

 

Krav 4.14 Jorderosion 

Bekendtgørelse nr. 106 af 29. 

januar 2014 om god landbrugs- 

og miljømæssig stand som ændret 

ved bekendtgørelse nr. 830 af 27. 

juni 2014. 

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, bilag III, jf. art. 6 

Kontrol og udtagning 

til kontrol: 

NaturErhvervstyrelsen 

 

Delkrav Kravtekst  Hjemmel 

1  

I perioden fra høst til 15. februar det følgende år må der ikke 

foretages vendende jordbearbejdning (pløjning) af sammen-

hængende landbrugsarealer over 5000 m², der, jf. Fødevaremi-

nisteriets Internet Markkort:  

 

1) har en hældning på minimum 12 grader,  

2) har høj risiko for jorderosion ved vandafstrømning og  

3) er beliggende i markblok.  

 

 

 

§ 8 
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NaturErhvervstyrelsen 

 

Særlige oplysninger 

Følgende oplysninger skal fremgå af kontrolrapporten:  

Kort, der viser:  

• Størrelsen af det areal, der er pløjet. 

• Angivelse af den mark, hvor overtrædelsen er konstateret på (herunder marknummer og mark-

bloknummer jf. markkortet).  

Bemærkninger 

For at beskytte landbrugsjord mod jorderosion må der i perioden fra høst til 15. februar det følgende år ikke 

foretages vendende jordbearbejdning (pløjning) af sammenhængende landbrugsarealer over 5000 m2 med høj 

risiko for jorderosion ved vandafstrømning. Arealerne skal have en hældning på minimum 12 grader og skal 

ligge i markblok. 

 

Arealerne fremgår af Fødevareministeriets Internet Markkort. Kravet indføres fra 1. juli 2014, og forbuddet 

gælder således kun for arealer, hvor der sker overtrædelser efter denne dato.   

Der kan forekomme erosion i alle landsdele - som regel i efterårs- og vinterperioden efter større mængder 

regn eller ved tø og nedbør på frossen jord. I Danmark er erosion på dyrkede marker primært et problem, når 

næringsstoffer og sediment transporteres til vandområder, men erosion medfører på lang sigt også forringelse 

af jordens frugtbarhed og produktionspotentiale. Risikoen for jorderosion, der er forårsaget af vandafstrøm-

ning, afhænger særligt af arealets hældning, vandmængde, jordtype og jordoverfladens tilstand.  

Stub, planterester eller græs og urtevegetation kan effektivt reducere erosionsrisikoen på stærkt skrånende 

arealer. 

Risikoen for erosion øges, hvis arealerne pløjes i efterårs- og vinterperioden. Herved efterlades jorden løs og 

findelt og uden tilstrækkeligt plantedække, som det eksempelvis sker på marker med traditionel etablering af 

vintersæd. 

Arealerne må derfor ikke pløjes i tidsrummet mellem høst af en afgrøde og 15. februar det følgende år. Der 

må dog gerne foretages reduceret jordbearbejdning i forbindelse med eksempelvis etablering af vintersæd 

eller efterafgrøder og mekanisk ukrudtsbekæmpelse, når dette sker ved ikke-vendende jordbearbejdning i 

form af pløjefri dyrkning eller harvning. 

Når der anvendes pløjefri dyrkning eller harves vil der typisk efterlades planterester på jordoverfladen, som 

effektivt mindsker risikoen for erosion ved vandafstrømning. Ved reduceret jordbearbejdning vil der således 

være spor af planterester fra den forgående afgrøde. 

Bedømmelse  

Ved overtrædelser på flere delarealer, summeres arealerne der er overtrædelse på, og der gives en samlet 

karakter ud fra den andel af det samlede beskyttede areal på bedriften, der er jordbearbejdet i strid med kra-

vet.  
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NaturErhvervstyrelsen 

Alvor: Vurderes efter hvor stort et område af det beskyttede areal der er jordbearbejdet 

Omfang: Vurderes efter hvor stort et område af det beskyttede areal der er jordbearbejdet 

Varighed: Vurderes efter hvor stort et område af det beskyttede areal der er jordbearbejdet 

Krav 4.14 

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 betyd-

ning i forhold til 

formål med kravet 

Alvor Mindre end 25 % 

af bedriftens be-

skyttede areal er 

pløjet i perioden 

fra høst til 15. 

februar det føl-

gende år.  

25 % - 50 % af bedrif-

tens beskyttede areal 

er pløjet i perioden fra 

høst til 15. februar det 

følgende år.  

50 % - 75 % af bedrif-

tens beskyttede areal er 

pløjet i perioden fra 

høst til 15. februar det 

følgende år.  

Mere end 75 % af 

bedriftens beskytte-

de areal er pløjet i 

perioden fra høst til 

15. februar det føl-

gende år.  

Omfang Karakteren for 

omfang følger 

karakteren for 

alvor. 

Karakteren for omfang 

følger karakteren for 

alvor. 

Karakteren for omfang 

følger karakteren for 

alvor. 

Karakteren for om-

fang følger karakte-

ren for alvor. 

Varighed Karakteren for 

varighed følger 

karakteren for 

alvor. 

Karakteren for varig-

hed følger karakteren 

for alvor. 

Karakteren for varighed 

følger karakteren for 

alvor. 

Karakteren for va-

righed følger karak-

teren for alvor. 

 

Krav 3.29 Svin, drægtige søer og gylte i flok  

I tilfælde, hvor under 5 % af dyregruppen er berørt, er det ikke muligt at tildele karakteren 1 for omfang for 

delkrav 2. Karakterskemaet vil derfor blive ændret således, at karakteren 2 for omfang for delkrav 2 vil gæl-

de for ”Op til ca. 10 % af dyregruppen”. 

 

Omfang Delkrav 1: 

Op til ca. 5 % af dyregrup-

pen 

Delkrav 2: 

Delkrav 1+2: 

Op til ca. 10 % af dyre-

gruppen, hvis der er 

givet andet end 1 i alvor. 

Delkrav 1+2: 

Mellem ca. 10 % 

og ca. 50 % af 

dyregruppen 

Delkrav 1+2: 

Mere end ca. 50 

% af dyregrup-

pen 
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NaturErhvervstyrelsen 

Hvis der for alvor gives 

karakteren 1, gives også 

karakteren 1 i omfang. 

 

Krav 4.5 Vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer 

Kravteksten for delkrav 1 ændres således: 

 

Delkrav Kravtekst  Hjemmel 

1 Permanente græsarealer skal slås en gang hvert år i perioden 1. 

juli-15. september. Slåning kan erstattes af afgræsning, således 

at arealerne fremstår plejede, hvor mere end 50 % af plante-

dækket pr. 15. september har en græshøjde på under 40 cm. 

Delarealerne under 100 m2 med en græshøjde over 40 cm ac-

cepteres. Slåning eller græsning skal udføres på en sådan 

måde, at opvækst af træer og buske også fjernes. 

§ 5, stk. 1 

 

Krav 4.12 Vedligeholdelse af plantedækket på græsarealer i omdrift 

Kravteksten for delkrav 1 ændres således: 

 

Delkrav Kravtekst  Hjemmel 

1 Arealer med græs i omdrift, skal slås en gang hvert år i perio-

den 1. juli – 15. september. Slåning kan erstattes af afgræs-

ning, således at arealerne fremstår plejede, hvor mere end 

50 % af plantedækket pr. 15. september har en græshøjde 

på under 40 cm. Delarealerne under 100 m2 med en græs-

højde over 40 cm accepteres. Slåning eller græsning skal 

udføres på en sådan måde, at opvækst af træer og buske 

også fjernes. 

§ 6, stk. 1 

 

 

Disse rettelser er indarbejdet i den version af kontrolvejledningen der er tilgængelig på 

www.naturerhverv.dk/krydsoverensstemmelse som ”Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 

2014, juli 2014”. 


