
Det gode 
Kontrolbesøg

Landbrugsstyrelsen

Her kan du læse, hvordan du forbereder dig på et 
kontrolbesøg, hvordan besøget forløber, og hvad der 
sker efter kontrolbesøget.

Landbrugsstyrelsen
Augustenborg Slot 3

6440 — Augustenborg
Telefon: +45 33 95 80 00 

Åbningstider: Man-Tors: 09-16
Fredag: 09-15

E-mail: mail@lbst.dk

Hvorfor kommer vi på kontrolbesøg?
Hvorfor kommer vi på kontrolbesøg?

Når vi kontrollerer din og andres virksomheder, gør vi det i erhvervets 
og samfundets interesse. En god og grundig kontrol er fx afgørende 
for, at danske landmænd kan få del i EU’s landbrugsstøtte, at økolo-
gerne kan få økologimærket på deres produkter og at forbrugerne 
fortsat har høj tillid til danske landbrugsprodukter. 

Hvad kontrollerer Landbrugsstyrelsen?

Vi gennemfører kontrolbesøg på en række områder og på vegne af 
flere forskellige myndigheder (Erhvervsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, 
Miljøstyrelsen og kommunerne).

Hvad er kontrollørens opgaver?

Kontrolløren har i forbindelse med kontrolbesøget to væsentlige 
opgaver:

• Kontrollere om reglerne på området er overholdt

• Vejlede om reglerne og kontrollen

Vi har fokus på at have en god dialog, når vi er på kontrolbesøg. Du er 
meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs, og vi vejleder dig 
gerne.



INDEN KONTROLBESØGET
Landbrugsstyrelsen gennemfører både varslede og uvarslede kontrol-
besøg. Formålet med kontrollen afgør, om besøget varsles eller ej.

Kontrolløren udvælger ikke selv, hvilke kontroller der skal gennemføres, 
og bestemmer heller ikke, om kontrolbesøget hos dig er varslet eller 
uvarslet.

Forud for en varslet kontrol vil Landbrugsstyrelsen sende dig et brev 
om det kommende kontrolbesøg.

Din forberedelse

Ved varslet kontrol er det en fordel, hvis du inden besøget finder den 
dokumentation frem, som fremgår af varslingsbrevet.

Kontrollørens forberedelse

Før kontrolbesøget sætter kontrolløren sig ind i din sag og i relevante 
oplysninger om din virksomhed.

Kontrollørerne har typisk en landbrugsfaglig baggrund og et stort 
kendskab til området. Flere driver eller har selv drevet landbrug. 
Kontrollørerne gennemfører hvert år kurser inden for de områder, de 
kontrollerer. Kontrollørerne er derfor opdaterede på de nyeste regler 
og viden på området.

Landbrugsstyrelsen ønsker, at kontrollen bliver en god oplevelse for 
begge parter. Vi evaluerer og udvikler derfor løbende vores kontrol-
besøg.

EFTER KONTROLBESØGET
Ved besøgets afslutning gennemgår du sammen med kontrolløren, 
hvad der er set ved kontrollen og det videre forløb. Kontrolløren 
træffer meget sjældent afgørelser ved kontrolbesøget. Tilbage på 
kontoret vurderer kontrolløren observationerne og dokumentationen 
fra kontrollen.

Hvis alt er i orden, får du et OK-brev, der bekræfter, at der ikke er 
fundet overtrædelser af reglerne ved kontrolbesøget. Du behøver 
derefter ikke at foretage dig mere. 

Dine bemærkninger til sagen

Hvis kontrolløren vurderer, at der er regler, som ikke er overholdt, 
sender vi dig et høringsbrev. Her får du lejlighed til at gennemgå 
observationerne og komme med dine kommentarer. Høringsfristen 
er typisk 14 dage.

Når vi modtager dit svar, indgår det i sagsbehandlingen og den 
samlede vurdering af sagen. Det er derfor vigtigt, at du indsender et 
høringssvar, hvis du har bemærkninger eller tilføjelser til kontrollen. 

Efter høringsperioden sender kontrolløren din sag til videre sagsbe-
handling sammen med dit eventuelle svar.

Hvad gør du, hvis du vil klage?

Så hører vi gerne fra dig. Vores afgørelser er altid ledsaget af en 
klagevejledning, og du har typisk 4 uger til at klage over vores 
afgørelse. 

Hvad gør du, hvis du har spørgsmål?

Så er du altid velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsen, se 
kontaktoplysninger på bagsiden.

UNDER KONTROLBESØGET
Kontrolbesøget indledes med en præsentation, hvorefter kontrolløren 
introducerer formål og kontrolbesøgets forløb.  Du vil få udleveret relevant 
materiale om kontrollen, herunder et retssikkerhedsbrev, som fortæller dig 
om dine rettigheder og de regler, der ligger til grund for vores kontrolbesøg.

Kontrolløren vil i samarbejde med dig forsøge at tilrettelægge kontrolbe-
søget, så det er til mindst mulig gene i forhold til din øvrige planlægning. 
Afhængig af kontrollens omfang må du dog være indstillet på, at kontrolbe-
søget ændrer din planlægning for dagen.

Skal du selv være til stede?

Vores praksis: Ja, som udgangspunkt bør du være til stede. Vi venter gerne 
på dig, hvis du ikke er til stede, men kun i et rimeligt tidsrum, og hvis det i 
øvrigt ikke forhindrer kontrollens formål. 

Det siger loven: Du har ret til at udpege en repræsentant og flere bisiddere 
(fx konsulent eller revisor). Dette kan være praktisk, hvis kontrollen besøger 
flere besætninger eller arealer på samme dag. Kontrolløren skal ikke 
nødvendigvis afvente dig eller din repræsentant/bisidder inden kontrolstart. 

Må kontrolløren gå alene rundt og hvor?

Vores praksis: Sædvanligvis foregår besøget sammen med dig eller din 
repræsentant/bisidder. Det er vores erfaring, at det bedste kontrolbesøg er, 
når vi følges ad og aftaler, hvordan det skal foregå. 

Det siger loven: Kontrolløren må gerne gå alene rundt, også uden at det 
er aftalt med dig. Kontrolløren må kontrollere alle relevante områder og 
anlæg både indendørs og udendørs, og hvis det vurderes nødvendigt også 
privat beboelse og biler. Dette sker dog kun i yderst sjældne tilfælde, fx ved 
mistanke om dyremishandling eller ulovlig opbevaring af pesticider. 

Hvad kontrolleres?

Kontrolløren vil kontrollere overholdelsen af de regler, som du blev præsen-
teret for ved besøgets start. Kontrolløren er dog også forpligtet til at følge op 
på åbenlyse overtrædelser af andre regler.

I forbindelse med kontrollen gennemgår kontrolløren typisk din dokumen-
tation, måler op, udtager prøver og dokumenterer kontrollen ved hjælp af 
eksempelvis fotokopier og billeder.

Hvad er din rolle?

Du har pligt til at understøtte kontrollen, besvare spørgsmål og udlevere alle 
relevante oplysninger og materialer. Kontrolbesøget er samtidig en rigtig 
god anledning til at stille kontrolløren spørgsmål om kontrollen og reglerne. 

Spørgsmål og afklaringer bidrager til den gode dialog og dermed forhåbent-
lig en god samlet oplevelse af kontrolbesøget fra begge sider.


