
 

Landbrugsstyrelsen • Nyropsgade 30 • 1780 København V  
Tlf. 33 95 80 00 • EAN 5798000877955 • mail@naturerhverv.dk • www.naturerhverv.dk  
  

Miljø & Biodiversitet 
J.nr. 18-1210-000001
Den 7. august 2018 

 
  

 
 

 
Høringsnotat 

Udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 

 

 
 
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse blev i udkast sendt i ekstern høring 
den 6. juni 2018 med frist for afgivelse af høringssvar den 4. juli 2018. 

Landbrugsstyrelsen har modtaget et høringssvar fra Landbrug & Fødevarer. 

Høringssvaret har berørt følgende punkter: 

1. Om arealer, hvor der senest 20. august er etableret grøngødning, kan an-
vendes til at opfylde kravet til MFO-efterafgrøder 

2. Hvad baggrunden er for ændringen af ordlyden i § 5, stk. 2  
3. Hvad baggrunden er for ændring af ordlyden i § 6, stk. 2 
4. Krav 1.13 – ordet "bundfald" er udgået 
5. Krav 1.15 – ordet "affald" er udgået, og undtagelse for affald under eller lig 

0,3 kg. N pr. ton er ligeledes udgået. 
6. Krav 1.22 – baggrunden for, at § 24, i bekendtgørelse af lov om jordbrugets 

anvendelse af gødning og om plantedække er omfattet af KO. 

Ad 1)  
Arealet kan samtidigt anvendes som miljøfokusområde. Dvs. efterafgrøderne kan 
opfylde kravet til MFO-efterafgrøder. 
 
Ad 2)  
Ordlyden ændres fra: Bringes overtrædelsen til ophør under kontrolbesøget, eller 
afhjælpes den senest seks måneder efter kontrollens afslutning, fører overtrædel-
sen ikke til nedsættelse af støtten 
 
Ordlyden ændres til: Bringes overtrædelsen til ophør i forbindelse med kontrolbe-
søget, eller afhjælpes den senest seks måneder efter kontrollens afslutning, fører 
overtrædelsen ikke til nedsættelse af støtten. 
 
Der er tale om en præcisering, så ordlyden svarer til praksis. I forbindelse med 
overtrædelser på dyreområdet får landbruger 24 timer til at bringe forholdet i 
orden. 
 
Ad 3) 
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Ordlyden tilbageføres til: Landbrugsstyrelsen kan føre kontrol på enhver bedrift, 
som er omfattet af en ansøgning om støtte. 
 
Formålet med den tidligere foreslåede ordlyd var at tydeligøre, hvordan ansøgere 
udtages til kontrol, da Landbrugsstyrelsen gennemfører kontrol af reglerne om 
krydsoverensstemmelse inden ansøgningsfristens udløb i ansøgningsåret. Det 
skyldes, at styrelsen i forordningen er forpligtet til at sikre, at KO-kravene over-
holdes i hele kalenderåret. Styrelsen kan derfor ikke undlade at gennemfører kon-
trol i årets første måneder. 
 
Ad 4) 
Udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse blev sendt i høring, inden 
bekendtgørelse nr. 1011 af 22. juni 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyr-
gødning, ensilage m.v. var offentliggjort. Der har derfor været usikkerhed om den 
endelige ordlyd. 
 
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse er nu tilpasset ordlyden af bekendtgø-
relse nr. 1011 af 22. juni 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, en-
silage m.v., således at "bundfald" indgår i kravet: 
1.13. Udbringningsperioder for flydende husdyrgødning, afgasset vegetabilsk bio-
masse, bundfald, flydende affald, rodfrugtvaskevand og grønsaft.   
 
Ad 5) 
Tilsvarende er bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse nu tilpasset ordlyden 
af bekendtgørelse nr. 1011 af 22. juni 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyr-
gødning, ensilage m.v., således at "affald" indgår i kravet: 
1.15 Udbringnings- og arealrestriktioner for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk 
biomasse, ensilagesaft, restvand, handelsgødning og affald herunder flydende af-
fald. 
 
Bagatelgrænsen på 0,3 kg N pr. ton eller derunder udgår som følge af de nye reg-
ler om udbringning af rodfrugtsvaskevand og grøntsaft, jf.§ 31, stk. 5 og 6, i be-
kendtgørelse nr. 1011 af 22. juni 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgød-
ning, ensilage m.v. 
 
Affald er ikke udgået af krav 1.15. Det er alene bagatelgrænsen for affald, der er 
udgået. Det vil sige affald med et kvælstofindhold under eller lig med 0,3 kg N pr. 
ton er ikke længere undtaget fra kravet. 
 
Grænsen på 0,3 kg N pr. ton indgår fortsat i definitionen af restvand i husdyrgød-
ningsbekendtgørelsens § 3, nr. 19, hvor restvand defineres som 6 forskellige typer 
af væsker, der har et kvælstofindhold på 0,3 kg N pr. ton eller derunder. F.eks. 
malkerumsvand eller væske fra ensilageopbevaringsanlæg med ikke-saftgivende 
ensilage.  
 
Ad 6) 
§ 24 om gødningsleverandører i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om 
plantedække er ikke i sig selv KO-belagt.  Der er henvist til bestemmelsen i tilknyt-
ning til § 48, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1011 af 22. juni 2018 om erhvervs-
mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.  af retsinformatoriske hensyn. 
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Landbrugsstyrelsen vil undersøge, om der fremover skal henvises til denne be-
stemmelse. 
 

 

Venlig hilsen 
 
 

Miljø & Biodiversitet 
Landbrugsstyrelsen 


