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Til høringsparterne 
  

 
 

 
Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstem-
melse 

 

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om krydsoverens-
stemmelse i høring. 
 
Bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes sendt til miljobio@lbst.dk (med 
cc til birsma@lbst.dk) med angivelse af j.nr. 18-1210-000001, senest den 4. juli 
2018. 
 
Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet bedes rettet til Birgitte Stens-
gaard Madsen på tlf. 61 88 80 04 eller på mailadressen birsma@lbst.dk eller Emilie 
Sloth på tlf. 61 88 79 39 eller på mailadressen emslot@lbst.dk 
 
Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 
udløb, for så vidt disse ikke stammer fra ministerier eller myndigheder under mini-
sterierne. 
 
Bekendtgørelsesudkastets indhold 
Bekendtgørelse afløser den gældende bekendtgørelse nr. 380 af 1. maj 2018 om 
krydsoverensstemmelse. I bekendtgørelsen foretages en præcisering af hjemmels-
grundlaget i bilag 1 med henvisning til de seneste love og bekendtgørelser. Herud-
over foretages enkelte ændringer som konsekvens af den forventede ændring af 
bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning og ensilage m.v. 
(husdyrgødningsbekendtgørelsen). Husdyrgødningsbekendtgørelsen har været i 
offentlig høring til 23. april 2018 og forventes at træde i kraft 1. august 2018. 
 
En opdateret vejledning om krydsoverensstemmelse vil blive offentliggjort i 
forbindelse med ikraftræden af den nye KO-bekendtgørelse. I den følgende 
beskrivelse af de enkelte ændringer i KO-bekendtgørelsen er det beskrevet, hvilken 
betydning de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen vil have på de enkelte KO-
krav, således som de er beskrevet i vejledningen i dag. KO-vejledningen er ikke en 
del af denne høring. 

 
De enkelte ændringer i bilag 1 : 
Krav 1.13: Udbringningsperioder for husdyrgødning, ensilagesaft, afgasset vegeta-
bilsk biomasse, handelsgødning og affald 
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I overskriften til krav 1.13 udgår ”bundfald”, da ”bundfald” indgår i definitionen af 
husdyrgødning. Der tilsigtes dermed ikke ændringer i forhold til krydsoverens-
stemmelsesbelægningen. 
 
Bagatelgrænsen på 0,3 kg N pr. ton eller derunder udgår som følge af de nye regler 
om udbringning af rodfrugtsvaskevand og grøntsaft, jf. husdyrgødningsbekendtgø-
relsens § 31, stk. 5 og 6.  
 
Ved udbringning af rodfrugtvaskevand kan der fremover pålægges krydsoverens-
stemmelsessanktion i følgende situationer: 
 
1. Ved udbringning i perioden 1. oktober til 1. februar af rodfrugtvaskevand sva-

rende til mere end 60 kg N pr. ha og 50 mm pr. ha svarende til 500 m3 pr. ha. 
 
2. Ved udbringning af rodfrugtvaskevand på andre arealer end etablerede græs-

arealer, arealer med efterafgrøder af græs i ren bestand udlagt i foråret i 
vårafgrøder og arealer med flerårige energiafgrøder og arealer omfattet af § 
31, stk. 4, det vil sige arealer, der anvendes til opfyldelse af efterafgrødekrav.  
 

3. Hvis arealerne, hvor der er udbragt rodfrugtsvand, ompløjes eller nedvisnes 
før 1. februar i den planperiode, hvor rodfrugtvaskevandet er udbragt. 

 
4. Hvis arealerne med rodfrugtssaft afgræsses efter 1. september.  
 
Ved udbringning af grønsaft kan der fremover pålægges krydsoverensstemmelses-
sanktion i følgende tilfælde:  
 

1. Ved udbringning i perioden 1. oktober til 15. november af grøntsaft svaren-
de til mere end 20 kg N pr. ha og 40 tons saft pr. ha.  
 

2. Ved udbringning på andre arealer end etablerede græsarealer. 
 

3. Ved ompløjning inden 1. februar af græsarealerne, hvor der er spredt 
grøntsaft. 

 
For arealer, hvor der senest den 20. august etableres grøngødning med gul sennep, 
olieræddike eller gulsennep og olieræddike forud for sukkerroer, hvor der er indgå-
et kontrakt med en sukkerfabrik om afsætningen af sukkerroerne præciseres, at 
disse arealer ikke samtidig kan anvendes til opfyldelse af krav om husdyrefteraf-
grøder, krav om efterafgrøder i medfør af lov om jordbrugets anvendelse af gødning 
og om plantedække, med målrettede efterafgrøder efter bekendtgørelse om natio-
nalt tilskud til målrettede efterafgrøder eller i øvrigt til opfyldelse af krav om efter-
afgrøder fastsat i medfør af anden lovgivning.  
 
Kravet har baggrund i direktiv 91/676/EØF (nitratdirektivet) artikel 4 og 5, bilag II, 
A, nr. 1), om perioder, hvor tilførsel af gødning til jorden er uhensigtsmæssig og 
bilag III, punkt 1, nr. 1), om perioder, hvor tilførsel af visse typer af gødning til jor-
den er forbudt, som jf. bilag II i forordning 1306/2013 skal være omfattet af kryds-
overensstemmelse. 
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Krav 1.15: udbringnings- og arealrestriktioner for husdyrgødning, ensilagesaft, 
afgasset vegetabilsk biomasse, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) 
 
Bagatelgrænsen på 0,3 kg N pr. ton eller derunder udgår som følge af de nye regler 
om udbringning af rodfrugtsvaskevand og grøntsaft , jf. husdyrgødningsbekendtgø-
relsens § 31, stk. 5 og 6.  
 
Kravet har baggrund i direktiv 91/676/EØF (nitratdirektivet) artikel 4 og 5, bilag II, 
A nr. 2,3 og 4, bilag III, punkt 1 nr. 3 og artikel 5, stk. 5 (angår søer og kystvande) 
som jf. bilag II i forordning 1306/2013 skal være omfattet af krydsoverensstemmel-
se. 
 
Krav 1.16: 2 meter bræmmer langs vandløb og søer 
Bagatelgrænsen på 0,3 kg N pr. ton eller derunder udgår som følge af de nye regler 
om udbringning af rodfrugtsvaske vand og grøntsaft , jf. husdyrgødningsbekendt-
gørelsens § 31, stk. 5 og 6.  
 
Kravet har baggrund i direktiv 91/676/EØF (nitratdirektivet) artikel 4 og 5, bilag II, 
A, nr. 4 og artikel 5, stk. 5 (angår søer og kystvande), som jf. bilag II i forordning 
1306/2013 skal være omfattet af krydsoverensstemmelse. 
 
 
Erhvervsøkonomiske konsekvenser 
Konsekvensvurderingerne skal belyse konsekvenserne for virksomheder, som 
overholder reglerne i samfundet. Hvis et forslag til en ny lov eller bekendtgørelse 
stiller krav, som udelukkende finder anvendelse i tilfælde, hvor en virksomhed ikke 
har overholdt gældende regler på et område, kontraktlige forpligtelser mv., er der 
ikke krav om at kvantificere konsekvenserne for erhvervslivet. Bekendtgørelsen 
medfører alene konsekvenser for virksomheder, der forbryder sig mod bekendtgø-
relser m.v. og vurderes derfor ikke nærmere. 
 
De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelsen er vedlagt. 

 
Forholdet til EU-retten 
Landbrugsstyrelsen vurderer, at de forslåede ændringer ikke går længere, end hvad 
der er påkrævet for at implementere de EU-retlige forpligtelser, som følger af bilag 
II i forordning nr. 1306/2013. 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. august 2018. 

 
 

Venlig hilsen 
 
 

Miljø & Biodiversitet 
Landbrugsstyrelsen 


