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Erhvervsøkonomiske konsekvenser af udkast til 
bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse for 
kalenderåret 2022 
 

 

 
Ordningens formål 
Bekendtgørelsen implementerer krav om krydsoverensstemmelse som fastlagt i forordning 
(EU) 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik.  
Med forordningen fastlægges, at landbrugere, der modtager landbrugsstøtte, kan trækkes i 
landbrugsstøtten, hvis landbruger ikke overholder de bestemmelser, der fremgår af bilag II i 
forordningen, eller implementeringen heraf. Landbruger skal overholde de krav, som følger 
af disse bestemmelser, uanset koblingen til krydsoverensstemmelsesreglerne. 
Implementeringen af bestemmelserne fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen om 
krydsoverensstemmelse. Med bestemmelserne stilles der krav til landbruger vedr. 
overholdelse af regler om miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig 
stand.  
 
Den nye bekendtgørelse opdaterer i forhold til bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse 
for kalenderåret 2021 visse hjemmelshenvisninger til de nationale regler, der ligger til grund 
for krydsoverensstemmelseskravene.  
 
Administrative konsekvenser 
Implementeringen af krydsoverensstemmelse på ændrede nationale regler vil ikke have 
administrative konsekvenser for erhvervet, selvom ændringerne til de bagvedliggende krav 
kan have administrative konsekvenser. Der er således alene tale om, at det følger af 
bekendtgørelsen, at de bagvedliggende krav omfattes af reglerne om krydsoverensstemmelse, 
og at overtrædelse således kan sanktioneres med støttetræk. 
 
Skatter, afgifter, subsidier mv. 

Ændringerne i forhold til bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse for kalenderåret 2021 
ændrer ikke på skatter, afgifter eller subsidier. 
 
Øvrige efterlevelseskonsekvenser 
Bekendtgørelsen har ikke efterlevelseskonsekvenser for erhvervet. Pålæggelse af 
krydsoverensstemmelse har ikke i sig selv erhvervsøkonomiske konsekvenser, selvom de 
bagvedliggende nationale regler kan have det. Bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse 
medfører støttetræk hos de støttemodtagere, som ikke overholder de nationale regler, men 
dette falder ikke inden for rammerne for denne konsekvensvurdering.  
 

Adfærdsvirkninger 
Der forventes ikke adfærdsvirkninger af bekendtgørelsen, selvom ændringer i de 
bagvedliggende nationale regler kan have det. 
 
BNP 
Der vurderes ikke at være BNP-effekter forbundet med bekendtgørelsen. 
 
Afledte effekter  
Der vurderes ingen afledte effekter.  


