
 

Til høringsparterne på vedlagt liste 
Center for Kontrol 
Miljø- & Økologikontrol 
J. nr.: 14-8025-000173 
og 14-570-000008 
Dato: 27. november 
2014 

     kamhal 
 
 
Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og Vej-
ledning om krydsoverensstemmelse 2015. 
 

Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: 

• Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. 

• Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015.  
 
Bemærkninger sendes til miljoko@naturerhverv.dk, senest torsdag den 11. december 2014 
med angivelse af j. nr. 14-8025-000173 ved bemærkninger til bekendtgørelsen. Ved be-
mærkninger til vejledningen angives j.nr. 14-570-000008. 
 
Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af det fremsendte materiale bedes rettet til:  
 

• KO-område 1: Fuldmægtig Peter Linnemann: mail: petlin@naturerhverv.dk eller tlf. 
nr. 25 23 83 55 eller fuldmægtig Tue Mørk: mail: tuemoe@naturerhverv.dk eller tlf. 
nr. 41 89 17 26. 

• KO-område 2 og 3: Fuldmægtig Mette Perch Groth: mail: mepegr@naturerhverv.dk 
eller tlf. nr. 41 89 25 09. 

 
Eventuelle juridiske spørgsmål bedes rettet til: Fuldmægtig Kamma Hald: mail: kam-
hal@naturerhverv.dk eller tlf. nr. 41 39 34 08. 
 
Høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter hø-
ringsfristens udløb. 
 
Udkastet til bekendtgørelse er en sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 106 af 29. januar 
2014 om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) og bekendtgørelse nr. 107 af 29. ja-
nuar 2014 om krydsoverensstemmelse, der begge ophæves ved ikrafttræden af den nye be-
kendtgørelse. Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015. 
 
Som følge af centraliseringen af KO-kontrollen, jf. Aftale af 2. april 2014 om Vækstplan for 
Fødevarer, er bestemmelserne om kontrolmyndigheder ændret i bekendtgørelsen, jf. § 6, i 
bekendtgørelsesudkastet. 
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NaturErhvervstyrelsen har endvidere foretaget en justering af omfanget af KO-krav 1.24, 
delkrav 1 om klitfredede arealer m.v, og 1.25, delkrav 1 om strandbredder m.v., således at 
dele af kravene ikke længere er KO-belagt.  
 
Herudover er der foretaget ændringer som følge af CAP-reformen, hvilke bl.a. omfatter 
etablering af et tidligt varslingssystem, jf. § 5, stk. 2, i udkastet, for overtrædelser, der anses 
for mindre betydelige (bagatelovertrædelser), ophævelse af en række KO- krav og indførsel 
af et nyt KO-krav – 1.38 – om forbud mod beskæring af buskads og træer i fuglenes yngle-
tid. 
 
Der henvises til det vedlagte bilag for yderligere information.  
 
Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 er tilpasset ændringerne i bekendtgørelsen og 
forordningsgrundlaget. Vejledningen har desuden gennemgået en større revision. 
 

 

Med venlig hilsen 
 
Kamma Hald 
Fuldmægtig 
Center for Kontrol 
Miljø- & Økologikontrol 
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Bilag 
Notat om de væsentligste ændringer i bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. 
 

1. Generelle bemærkninger 
 
Bekendtgørelsesudkastet er en sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 106 af 29. januar 2014 om god 
landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) og bekendtgørelse nr. 107 af 29. januar 2014 om krydsover-
ensstemmelse, der begge ophæves ved ikrafttræden af den nye bekendtgørelse. Det forventes, at be-
kendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015. 
 
NaturErhvervstyrelsen gør opmærksom på, at det forventes, at lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvik-
ling af landdistrikterne (landdistriktsloven), bliver afløst af Lov om Landdistriktsfonden den 1. januar 
2015, jf. lovforslag nr. L 38, der omfatter programperioden 2014 - 2020. Hjemmelsbestemmelserne i 
den nye bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse vil således blive tilpasset landdistriktsfondsloven, 
når denne er blevet vedtaget af Folketinget.  
 

2. De enkelte ændringer 
 
I den nye bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse er antallet af bestemmelser og bilag reduceret i 
forhold til tidligere års bekendtgørelser, idet der alene er medtaget og henvist til forordningsbestemmel-
ser i de tilfælde, hvor det indholdsmæssigt er relevant.  
 
Som følge af centraliseringen af KO-kontrollen, jf. Aftale af 2. april 2014 om Vækstplan for Fødevarer, 
er bestemmelserne om kontrolmyndigheder ændret i bekendtgørelsen, således at NaturErhvervstyrelsen 
fører kontrol med overholdelse af kravene i bilag 1 til bekendtgørelsen, dog med undtagelse af krav 2.6 
– 2.9 og 2.26. Disse krav kontrolleres administrativt af Fødevarestyrelsen, jf. § 6, stk. 1 og 4, i bekendt-
gørelsesudkastet. 
 
Endvidere har NaturErhvervstyrelsen foretaget en justering af omfanget af KO-krav 1.24, delkrav 1 om 
klitfredede arealer m.v, og 1.25, delkrav 1 om strandbredder m.v., da kravet om, at der ikke må foreta-
ges udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel, ikke skal være KO-
belagt. Denne del af kravene er derfor blevet fjernet.  
 
NaturErhverstyrelsen har også ændret overskriften på KO-krav 3.8 til alle landbrugsdyr, vand, foder og 
andre stoffer som følge af, at styrelsen har ændret praksis på området. 
 
De væsentligste ændringer af KO-reglerne som følge af CAP-reformen er: 

- Danmark har valgt at etablere et tidligt varslingssystem for overtrædelser, der anses for mindre 
betydelige (bagatelovertrædelser), jf. § 5, stk. 2 i udkastet, som EU har gjort valgfrit for med-
lemsstaterne at indføre.  

- Antallet af KO-områder reduceres fra 4 (1. Miljø, 2. Folkesundhed, dyre- og plantesundhed, 3. 
Dyrevelfærd og 4. God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM)) til 3 (1. Miljø, klimaforandring 
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og god landbrugsmæssig stand for jord, 2. Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed og 3. 
Dyrevelfærd). 

KO-område 4 om god landbrugs- og miljømæssig stand ophæves således i sin helhed. Fra 2015 
videreføres enkelte GLM-krav under KO-område 1. Det drejer sig om KO-krav 4.1, der videre-
føres som krav 1.33 om etablering og bevarelse af plantedække på braklagte landbrugsarealer, 
KO-krav 4.7, der videreføres som krav 1.34 om markafbrænding af halm eller andre lignende de-
le af landbrugsafgrøder, KO-krav 4.11, der videreføres som krav 1.35 om forvaltning af vand, 
KO-krav 4.13, der videreføres som 1.36 om bevarelse af landskabstræk og KO-krav 4.14, der vi-
dereføres som krav 1.37 om beskyttelse af landbrugsjord mod jorderosion. 

Slåningskravene – GLM-krav 4.2 om vedligeholdelse af plantedække på udyrkede landbrugsare-
aler, 4.5 om vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer og 4.12 om vedligehol-
delse af plantedækket på græsarealer i omdrift – ophæves, da kravene bliver støttebetingelse i 
grundbetalingsordningen, som led i opfyldelsen af betingelsen om en årlig landbrugsaktivitet. 

Som konsekvens af ophævelsen af slåningskravene ophæves reglen i § 1, stk. 3, om afmelding af 
landbrugsarealer, i GLM-bekendtgørelsen. 

GLM-kravene om bekæmpelse af invasive arter – 4.9 om bekæmpelse af flyvehavre og 4.10 om 
bekæmpelse af kæmpebjørneklo – ophæves. Der vil fortsat være pligt til at bekæmpe flyvehavre 
og kæmpebjørneklo efter national lovgivning. 

NaturErhvervstyrelsen gør opmærksom på, at der som noget nyt er materielle bestemmelser i bi-
lag 1 til bekendtgørelsen.  

- KO-krav 1.2 – 1.6 om spildevandsslam ophæves, da Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 
1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af 
slam fra rensningsanlæg udgår af krydsoverensstemmelse. 

- KO-krav 1.27 om beskyttelse af fugle, reder og æg samt redetræer ophæves, da bestemmelserne i 
artikel 5, litra a, b og d i Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fug-
le (fuglebeskyttelsesdirektivet) udgår af krydsoverensstemmelse.  

I stedet indføres i GLMS 7, jf. bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
1306/2013 af 17. december 2013, et forbud mod klipning af hække og træer i yngletiden. På den 
baggrund indføres et nyt KO-krav – 1.38 - om forbud mod beskæring af buskads og træer i fug-
lenes yngletid. 

- KO-krav 1.30 om beskyttelse af visse planter ophæves, da artikel 13, i Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirekti-
vet), udgår af krydsoverensstemmelse.  

- Som følge af udvidelsen af bredden af barjordsstriber i grundbetalingsordningen, er der foretaget 
en konsekvensrettelse af undtagelsesbestemmelsen i stk. 4, litra d i KO-krav 1.33 om etablering 
og bevarelse af plantedække på braklagte arealer. Kravet om plantedække er således øget fra 2 til 
3 meter.  
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- KO-krav 2.11 om tilkald af dyrlæge ved mistanke om mund- og klovesyge ophæves, da Rådets 
direktiv 85/511/EØF af 18. november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af 
mund- og klovesyge udgår af krydsoverensstemmelse. 

- KO-krav 2.12 om tilkald af dyrlæge ved mistanke om smitsomt blæreudslet (SVD) hos svin op-
hæves, da Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforan-
staltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrø-
rende blæreudslet hos svin udgår af krydsoverensstemmelse.  

- KO-krav 2.13 om tilkald af dyrelæge ved mistanke om bluetongue hos får, geder og kreaturer 
ophæves, da Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke be-
stemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får ud-
går af krydsoverensstemmelse. 

- KO-krav 2.A1 – 2.D3 om minimumskrav vedrørende plantebeskyttelsesmidler vil fra 2015 ikke 
være omfattet af krydsoverensstemmelse, hvorfor disse krav ophæves.  

Da alle krav i dette område ophæves, vil de ikke fremgå af bilag 1 til bekendtgørelsen. 

Afslutningsvis orienterer NaturErhvervstyrelsen om, at styrelsen har igangsat et vækst- og nabotjek 
af KO-områderne miljø og GLM. Formålet med projektet er at afklare, om den danske implemente-
ring af KO-reglerne skaber barrierer for erhvervets vækstmuligheder, og om den danske implemen-
tering af reglerne kan ændres, uden at miljøet og naturen lider under det. Vækst- og nabotjekket har 
været sendt i udbud, og COWI varetager opgaven. NaturErhvervstyrelsen forventer, at vækst- og na-
botjekket er færdigt i begyndelsen af 2015. 
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