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NaturErhvervsstyrelsen 
Center for Arealtilskud, att.: Rikke Nielsen 
arealtilskud@naturerhverv.dk rikn@naturerhverv.dk 
j.nr.: 12-8025-000870 

Fagligt  høringssvar vedr.  bekendtgørelser om krydsoverens-

stemmelse og god landbrugs- og miljømæssig stand  

Helhedsindtryk 

KL vurderer overordnet, at ændringerne i bestemmelserne burde indgå i den samlede eva-
luering af kommunalreformen, da hovedsigtet synes at være en centralisering af myndig-
hedsopgaver herunder et forsøg på koordinering af tilsynsindsatsen vedr. CO-kontrol på 
tværs af myndighedslagene. 

Generelle bemærkninger 

Generelt vurderer KL, at tidsforbruget til de opgaver, der overføres til kommunerne at være 
undervurderet, mens tidsforbruget til de opgaver, der overføres til NaturErhvervsstyrelsen 
synes at være overvurderet. 

Det er naturligvis fornuftigt, at kontrollen med 2 m bræmmer og 10 m bræmmer placeres hos 
samme myndighed. Det er dog vores vurdering, at det samlede tidsforbrug ved at overføre 
opgaven til NaturErhvervsstyrelsen vil øges, og at kommunernes opgave i forbindelse med 
kontrollen vil være væsentligt større end beregnet i skrivelsen ”Økonomisk høring …..”. Det 
er i den forbindelse værd at nævne, at kommunen har mange opgaver langs vandløbene, 
hvor en kontrol af bræmmerne kan indgå og indgår uden at det kræver et særligt besøg. 

Endelig er det vores vurdering, at omfanget af kommunernes opgaver ved flere af de fore-
slåede ændringer er fejlvurderet, se nærmere under ”Detaljerede bemærkninger” 

Detaljerede bemærkninger 

De detaljerede bemærkninger nedenfor knytter sig alle til skrivelsen: ”Økonomisk høring 
over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelseskontrol” 

Ad 1) Vegetabilsk biomasse er nu omfattet af krav 1.8 mv. 
Antallet af modtagere er formentlig lavt p.t. Der sker dog en væsentlig udbygning af biogas-
anlæggene i Danmark i de nærmeste par år. De fleste af disse nye anlæg vil bruge tilsæt-
ning af majs, græs eller andre afgrøder til produktion af biogassen. Det betyder, at kredsen 
af afsættere af vegetabilsk biomasse og modtagere af afgasset gylle med vegetabilsk bio-
masse vil vokse i de kommende år, og flere bedrifter vil blive omfattet af kontrollen med 
disse krav. 
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Kommunerne må derfor tage forbehold overfor NaturErhvervsstyrelsens beregninger på 
dette punkt. 

Ad 2) Krav 1.15. omfatter nu mineralsk gødning og er skærpet 
Kommunerne må ligeledes tage forbehold overfor vurderingen, at skærpelse / præcisering 
af kravet giver lidt færre overtrædelser. Det kan meget vel være, at vi vil se flere registrerede 
overtrædelser, fordi det netop bliver mere klart, hvornår en overtrædelse har fundet sted. 
Tidligere har der ofte været tvivl om hvorvidt udbringningen var lovlig/ulovlig, idet en klar og 
entydig bevisbyrde var tung at løfte. 

Ad 3) Kontrol af krav 1.16 om 2 m bræmmer overføres til NaturErhvervsstyrelsen 
Kommunerne slipper ikke så let, som det beskrives. 

For det første vil kommunerne i mange tilfælde være den myndighed, der opdager, at 2 
meter bræmmebestemmelserne er overtrådt, fordi kommunerne som vandløbsmyndighed i 
forbindelse med vedligeholdelse og besigtigelser færdes langs med de kommunale vandløb 
og i visse tilfælde også langs private vandløb. En stor del af de årlige bræmmeovertrædelser 
(75-80 %) er faktisk konstateret ved Anden kontrol (landbrugere, der ikke er udtaget til KO-
kontrol). Uanset at kommunerne ikke længere er myndighed på overholdelse af 2 meter 
bræmmebestemmelserne, har kommunerne pligt til at orientere anden myndighed - i dette 
tilfælde NaturErhvervstyrelsen - om overtrædelser indenfor deres myndighedsområde. 
Kommunerne vil som minimum skulle bruge tid på at orientere NaturErhvervstyrelsen om 
registrerede overtrædelser i form af telefonopringning/E-mail og fremsendelse af kort med 
angivelse af, hvor overtrædelsen er registreret. Og det er ikke usandsynligt, at NaturEr-
hvervstyrelsen samtidig vil anmode om fotodokumentation. Dokumentation af en overtræ-
delse kan let udgøre op mod halvdelen af tidsforbruget i forbindelse med en sag om over-
trædelse af 2 meter bræmmebestemmelserne. Kommunernes tidsbesparelsen er dermed 
ikke så stor som angivet i NaturErhvervstyrelsens beregning. 

For det andet har NaturErhvervsstyrelsen varslet, at der fra 01.02.2013 skal ske en koordi-
nering af KO-kontrollen. Heri skrives det at de tilsynsførende myndigheder alle skal ud på 
samme landbrug, og så vidt muligt på samme tidspunkt. Det er anført at denne koordinering 
mellem myndighederne vil medføre ekstra ressourceforbrug, også i kommunerne. Dette 
forhold bør helt klart medtages ved fastsættelse af ressourceforbrug, omend det ikke angår 
de konkrete ændringer i bekendtgørelserne. Det skal også bemærkes, at selv om sådanne 
koordinerede besøg i sig selv giver god mening, vil det medføre besværligheder i planlæg-
ningsfasen. 

 
Ad 4. Krav 1.31 og 1.32 om gyllealarmer og barrierer  
Det er korrekt, at det er nemt at sige ja eller nej til, om der er etableret en alarm/barriere ved 
en gyllebeholder. Kommunerne oplever dog at opgaven kræver et større tidsforbrug fordi det 
bliver nødvendigt at vurder, om vandløbet, som udløser kravet om alarm / barriere, er et 
vandløb i henhold til definitionen i vandløbsloven eller ej. I flade områder er der mange grøf-
ter, og her oplever vi især mange diskussioner med landmændene om, hvorvidt grøften er et 
vandløb eller ej. At kravet bliver omfattet af krydsoverensstemmelseskrav, vil kun gøre den-
ne opgave større, da landmændene nu også kan blive økonomisk ramt, og man dermed kan 
forudsige, at de i højere grad vil fastholde deres meninger. 

Følgevirkninger 

Her er sammenklippet estimater af tidsforbrug fra 3 kommuner, der kan udnyttes i kommen-
de DUT-forhandling. 

Ad 1) Vegetabilsk biomasse er nu omfattet af krav 1.8 mv. 

Vejle: Et stort fællesbiogasanlæg kan have 40-50 modtagere, og dem er der planlagt og 
igangsat adskillige af. I Syd- og Sønderjylland er der alene 4-6 sådanne anlæg der er langt i 
processen. Der er her ikke taget hensyn til de anlæg, som rent faktisk har fået støttekroner i 
december 2012! (På den lidt længere bane kan afgasset vegetabilsk biomasse blive set som 
et muligt fosfortilskud, da den afgassede gylles faste fraktion indeholder dette.) 



  3 

Omregnes de 300 modtagere med tallene i notatet, fås 30 overtrædelser mod 1. Dvs. at der 
bruges 30*(1+6)timer = 210 timer. 

Ad 2) Krav 1.15. omfatter nu mineralsk gødning og er skærpet 

 
Ad 3) Kontrol af krav 1.16 om 2 m bræmmer overføres til NaturErhvervsstyrelsen 

Aalborg: Timerne til KO-kontrol af udtagne landbrug udgør i Aalborg ca. 3 timer pr. stk. Heri 
er ikke medregnet tilsynet med 2 meter bræmmer langs de offentlige vandløb og fremskaf-
felse af dokumentationsmateriale ved overtrædelser, da det er registreret som almindelige 
tilsynstimer, herunder timer til håndhævelse af vandløbslovens § 69. 

Der er i gennemsnit brugt ca. 8 timer pr. sag i de sager, hvor der er konstateret bræmme-
overtrædelser ved KO-kontrol. Timerne er - udover det ovenfor nævnte tidsforbrug - brugt til 
vurdering af overtrædelsernes omfang, karakter og varighed, koordinering med andre kom-
munale kontrolmyndigheder, høring af- og dialog med landbrugeren om overtrædelsen samt 
indberetning til FødevareErhverv. 
 
Med det nuværende antal udtagne landbrugere i Aalborg Kommune (15-20 afhængig af den 
årlige risikovurdering) og antallet af registrerede overtrædelser (varierer fra 0-3 om året), 
svarer det til et gennemsnitligt årligt ressourceforbrug på ca. 15x3 timer + 2x8 timer = 61 
timer pr. år. Ressourceforbruget kan variere en del afhængig af overtrædelsernes omfang 
og karakter. 
 
”Anden kontrol” (bræmmeovertrædelser konstateret i forbindelse med det almindelige vand-
løbstilsyn): 
Der er i gennemsnit brugt ca. 3 timer pr. sag (det vil sige pr. landbruger, der ikke er udtaget 
til KO-kontrol), hvor der er konstateret overtrædelse. Timerne er brugt til vurdering af over-
trædelsernes omfang, karakter og varighed, høring af- og dialog med landbrugeren om 
overtrædelsen samt indberetning til FødevareErhverv. Tilsynet med 2 meter bræmmer og 
fremskaffelse af dokumentationsmateriale ved overtrædelser er ikke indeholdt i tidsforbru-
get, da det er registreret som almindelige tilsynstimer, herunder timer til håndhævelse af 
vandløbslovens § 69. 
 
En stor del af de årlige bræmmeovertrædelser (75-80 %) er konstateret ved ”Anden kontrol” 
(landbrugere, der ikke er udtaget til KO-kontrol). Disse overtrædelser har kommunerne 
fremover pligt til at orientere NaturErhvervstyrelsen om, og det kan forventes, at vi fremover 
skal bruge tid på at orientere om registrerede overtrædelser med angivelse på kort, hvor 
overtrædelsen er registreret. Det kan heller ikke udelukkes, at vi skal fremsende kopi af det 
dokumentationsmateriale (opmålinger og fotos), som vi bruger til håndhævelsen af vand-
løbslovens § 69. Der kan også opstå behov for efterfølgende dialog mellem os og NaturEr-
hvervstyrelsen om nogle af overtrædelserne. Aalborg skønner, at der fremover skal bruges 
ca. 2 timer pr. sag i forhold til NaturErhvervstyrelsen, således at besparelsen er på ca. 1 
time pr. sag i forbindelse med ”Anden kontrol”. 
 
12 overtrædelser registreret ved Anden kontrol (80 % af det samlede antal overtrædelser 
om året) svarer til et gennemsnitligt årligt ressourceforbrug på ca. 12x3 timer = 36 timer pr. 
år. 
 
Det gennemsnitlige årlige ressourceforbrug anslås at være ca. 61 timer (KO-kontrol) + 36 
timer (Anden kontrol) = 97 timer pr. år. 
 
Den gennemsnitlige årlige besparelse anslås til at være ca. 61 timer (KO-kontrol) +12x1 
timer (Anden kontrol) = 73 timer pr. år. 

Esbjerg: NaturErhvervsstyrelsen skal skønsmæssigt besøge 550 landbrug i 2013 i forbin-
delse med kontrol af bestemmelserne om krydsoverensstemmelse. Det er i den økonomiske 
høring forudsat, at der skal udføres kontrol med bræmmer på alle disse landbrug. I praksis 
vil en del af disse landbrug ikke have vandløb i forbindelse med deres jordtilliggende. Speci-
elt inden for den gruppe der udvælges tilfældigt vil der være mindre landbrug, der ikke har 
vandløb på deres jord. Idet 20-25 % af kontolpopulationen udtages tilfældigt vil det nok være 
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lavt sat, at antage at 10 % af den samlede kontrolpopulation ikke skal kontrolleres efter krav 
1.16.  

Som nævnt ovenfor vurderes antallet af overtrædelser af krav 1.16 at have været faldende 
siden 2010. Antallet af overtrædelser af krav 1.16 ved anden kontrol er i Esbjerg Kommune 
faldet med mere end 50 % efter 2010. Det vil derfor være misvisende at beregne en bespa-
relse ud fra det anførte antal overtrædelser. Det kan herudover bemærkes, at det er anført, 
at tidsforbruget skønnes at være 4 timer pr. sag mens der er regnet med et tidsforbrug på 5 
timer pr. sag. Ud fra ovenstående antagelser vurderes besparelsen for kommunen ved at 
overflytte kontrollen med krav 1.16 ikke at være 1730 timer men nærmere 2x500 + 4x63 = 
1252 timer. 

 
Ad 4. Krav 1.31 og 1.32 om gyllealarmer og barrierer 

Esbjerg: Vedrørende kontrol af de nye krav 1.31 og 1.32 mener vi ikke, at det er realistisk 
kun at afsætte 5 minutter ekstra i forbindelse med et kontrolbesøg. Herudover vil nye krav 
også medføre et beskedent tidsforbrug på samtlige andre landbrug, der skal kontrolleres, 
idet det blandt andet skal anføres, at kravet ikke er relevant for det pågældende landbrug. 
Antallet af overtrædelser er det jo svært at spå om, og men der er tale om et nyt krav, og på 
det grundlag kunne der forventes mere end 2 overtrædelser i 2013. At en overtrædelse kan 
dokumenteres og behandles med et tidsforbrug på 2 timer virker ikke realistisk.  

Vi mener, at tidsforbruget samlet set vil øges med 10 min. i forbindelse med et kontrolbesøg 
svarende til et samlet forbrug på 6 timer i forbindelse med de 36 ejendomme, der skal besø-
ges i 2013. Ekstra tidsforbrug på de, der ikke skal kontrolleres efter 1.31 og 1.32, vurderes 
at udgøre ca. 4 timer. Herudover forventes der et tidsforbrug på overtrædelser på ca. 4 timer 
ved behandling af overtrædelser. Samlet set forventer vi et antal overtrædelser, der er lidt 
højere end det NaturErhvervsstyrelsen har anført, idet der samlet set forventes ca. 10 over-
trædelser ved kontrolbesøg og anden kontrol. 

Samlet set vurderes tidsforbruget ved kontrol af krav 1.31 og 1.32 jf. ovenstående at være 
ca. 50 timer. 

Samlet vurdering 
Esbjerg: 
Konsekvensen af ændringerne vurderes således at være følgende: 

Merforbrug: Timer  
 
Afgasset vegetabilsk biomasse er  7 
nu omfattet af krav 1.8, 1.12, 1.13, 1.15  
Kommunerne skal kontrollere to nye krav:  50 
1.31 - Gyllebeholder udstyret med alarm  
1.32 - Etablering af gyllebarriere omkring  
gyllebeholder.  
 
Mindre forbrug:  
 
Kommunerne fritages for kontrol af krav 1.16  1252 
Resultat (mindre forbrug, kommunerne)  1195 

Videre handlinger 

Der skal optages DUT-forhandlinger om ændringernes konsekvenser. 

 


