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Ref. KALFRE 
Den 22. oktober 2021 

 

Til høringsparterne   
   
  
 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstem-
melse for kalenderåret 2022 
 
Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om krydsoverens-
stemmelse for kalenderåret 2022 (KO-bekendtgørelsen) i ekstern høring. 
 
Eventuelle bemærkninger til udkastet bedes sendt til Miljo-Erhvervsregule-
ring@lbst.dk med angivelse af j. nr. 21-1210-000005, senest den 12. november 
2021. 
 
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med høringen kan rettes til Kasper Lundsgaard 
Frederiksen på kalfre@lbst.dk eller tlf. 21 36 95 30. 
 
Bekendtgørelsens indhold 
Udkastet viderefører med hensyn til selve bekendtgørelsesteksten med enkelte, 
mindre rettelser og ændringer indholdet af den tilsvarende bekendtgørelse for ka-
lenderåret 2021 (bkg. nr. 1861 af 7. december 2020 med senere ændringer). 
 
Dog opdateres med udkastet bilag 1 til bekendtgørelsen, som for de enkelte kryds-
overensstemmelseskrav henviser til de bagvedliggende regler, der udgør hjemmel 
til kravene, således at der henvises til de regler, som vil være gældende i 2022. 
 
Da de relevante bagvedliggende bekendtgørelser endnu ikke er udstedt, kan der i 
vedlagte udkast ikke angives bekendtgørelsesnumre og udstedelsesdatoer. Numre 
og datoer vil blive tilføjet, når de foreligger. 
 
I det følgende og i vedlagte udkast til nyt bilag 1 er det lagt til grund, at de bagved-
liggende bekendtgørelser udstedes i den form, de er sendt i høring, hvorfor der kan 
ske konsekvensændringer som følge af senere ændringer m.v. til de bagvedliggende 
bekendtgørelser.  
 
Det bemærkes, at en opdateret vejledning om krydsoverensstemmelse (KO-vejled-
ning) i forbindelse med bekendtgørelsens ikrafttræden vil blive offentliggjort på 
Landbrugsstyrelsens hjemmeside. 
 
KO-bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2022. 
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Ændringerne til bilag 1 
Ændringerne i KO-bekendtgørelsens bilag 1 afspejler ændringer til de gældende reg-
ler i den nationale lovgivning, som implementerer bestemmelser omtalt i bilag II til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1306/2013 om finansiering, forvalt-
ning og overvågning af den fælles landbrugspolitik.  
 
De pågældende nationale reglers forhold til krydsoverensstemmelse bør allerede 
have været i høring i forbindelse med de enkelte lov- og bekendtgørelsesændringer.  
Ændringerne i KO-bekendtgørelsens bilag 1 er derfor beskrevet nedenfor med hen-
visning til de relevante høringer over love og bekendtgørelser med betydning for 
krydsoverensstemmelse. 
 
KO-krav 2.14, 2.20 og 2.24 
En ny bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. forventes 
udstedt til ikrafttræden den 28. januar 2022.  
 
Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. supplerer regler 
i og regler, der gennemfører bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i føde-
varelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og 
om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. Bekendtgørelsen er endvidere en del 
af implementeringen af bestemmelser i direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om for-
bud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af 
beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF 
og 88/299/EØF. Det fremgår af forordning 1306/2013, bilag II, LMK 4 og 5, jf. ar-
tikel 93, stk. 1, at visse bestemmelser i de nævnte retsakter er omfattet af krydsover-
ensstemmelse. 
 
På den baggrund ændres henvisningerne til bekendtgørelsen om dyreejeres anven-
delse af lægemidler til dyr m.v. i bilag 1 til KO-bekendtgørelsen.   
 
Der tilføjes opdaterede henvisninger til den nyeste bekendtgørelse om dyreejeres 
anvendelse af lægemidler til dyr m.v. samt nødvendige konsekvensændringer af 
hjemmelshenvisninger i KO-krav 2.14 og 2.24. Ændringerne har ikke materiel be-
tydning for KO-kravene. 
 
Herudover opdateres henvisningen under følgende KO-krav 2.20, hvor ændringen 
af den bagvedliggende bekendtgørelse har materiel betydning for KO-kravet. 
 
Således er kravet i den hidtidige § 24 i bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af 
lægemidler til dyr m.v. (§ 23 i høringsversionen af den kommende bekendtgørelse) 
om opbevaring af receptpligtige lægemidler tilrettet ændrede krav om opbevarings-
perioder. Bestemmelserne om opbevaring af lægemidler er ændret som konsekvens 
af, at den tidligere faste ordinerings- og opbevaringsperiode på 5 dage i besætninger 
uden sundhedsrådgivningsaftale er ophævet, jf. artikel 106, stk. 1, i veterinærlæge-
middelforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/6 af 
11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 
2001/82/EF). Dermed ændres 5-dages perioden, således at ordinerings-, behand-
lings- og opbevaringsperioden skal være identisk med den behandlingsperiode, der 
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fremgår af lægemidlernes markedsføringstilladelse, hvilket ændrer forudsætnin-
gerne for KO-krav 2.20 om håndtering af affald fra medicinanvendelse. 
 
Der henvises til høringen over udkast til en ny bekendtgørelse om dyreejeres anven-
delse af lægemidler til dyr m.v.: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/De-
tails/65503.  
 
Ændringerne til KO-krav 2.14, 2.20 og 2.24 vil først gælde fra den 28. januar 2022, 
hvor den nye bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. 
træder i kraft. Frem til og med den 27. januar 2022 vil reglerne i den nugældende 
bekendtgørelse nr. 996 af 25. maj 2021 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til 
dyr m.v. finde anvendelse, hvilket for så vidt angår krydsoverensstemmelse svarer 
til KO-kravene i 2.14, 2.20 og 2.24 i bilag 1 til KO-bekendtgørelsen for kalenderåret 
2021. 
 
KO-krav 1.7.-1.12. 
En ny bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning 
(husdyrgødningsbekendtgørelsen) forventes udstedt til ikrafttræden 1. januar 2022. 
 
Husdyrgødningsbekendtgørelsen indgår som en del af den danske implementering 
af Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod 
forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (nitratdirektivet). Det 
følger af forordning nr. 1306/2013, at bestemmelser, der implementerer nitratdi-
rektivets artikel 4 og 5, er omfattet krydsoverensstemmelse jf. forordningens artikel 
93, stk. 1 og bilag II, LMK 1. 
 
På den baggrund ændres henvisningerne til husdyrgødningsbekendtgørelsen i bilag 
1 til KO-bekendtgørelsen. 
 
Der tilføjes opdaterede henvisninger til den nyeste husdyrgødningsbekendtgørelsen 
i KO-krav 1.7 til 1.12.  
 
Endvidere slettes ”afgasset vegetabilsk biomasse” i overskrifterne til KO-krav 1.8 og 
1.12, da gødningskategorien fremover ikke reguleres særskilt.  
 
Herudover ændres hjemmelshenvisningerne i KO-krav 1.8 som følge af den delvise 
implementering i husdyrgødningsbekendtgørelsen af byggeblade, der fraviger kra-
vet om fast bund og afløb, herunder nye regler for, hvorledes husdyranlæg kan ind-
rettes uden fast bund og afløb, og overgangsordningen for eksisterende husdyran-
læg, der har et staldsystem, der fulgte driftsforskrifterne i Miljøstyrelsens bygge-
blade etableret senest den 1. januar 2022. Der er herved tale om materielle ændrin-
ger af KO-kravet. Der henvises navnlig til afsnit 8 og 12.2 i høringsbrevet i forbin-
delse med høringen over udkast til en ny husdyrgødningsbekendtgørelse: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65591.  
 
Forholdet til EU-lovgivningen  
De ændringer, der foretages i bekendtgørelsens bilag 1, er alene udtryk for en præ-
cisering af hjemmelsgrundlaget i forhold til de gældende nationale regler, så det sik-
res, at der hverken er krydsoverensstemmelse på mere eller mindre end de EU-ret-
lige forpligtelser, som medlemsstaterne, jf. forordning 1306/2013, bilag II, er pålagt 
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at have krydsoverensstemmelse på. Landbrugsstyrelsen vurderer på den baggrund, 
at de pågældende ændringer ikke går længere, end hvad der er påkrævet for at im-
plementere de EU-retlige forpligtelser som følger af bilag II i forordning 1306/2013.  
 
Erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser  
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgø-
relsesudkast i præhøring.  
 
OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konse-
kvenser for erhvervslivet og har dermed ikke yderligere kommentarer. 
 
Landbrugsstyrelsens erhvervsøkonomiske konsekvensvurdering af bekendtgørel-
sen er vedlagt.  
 
Agil erhvervsrettet regulering  
Landbrugsstyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering 
ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet. OBR har 
oplyst ikke at have bemærkninger hertil. 
 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2022. 
 
 
Med venlig hilsen 
Miljø- og Erhvervsregulering 


