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Notat om Vækst- og nabotjek af krydsoverensstemmelse 
på miljø- og GLM-området 

 

 

NaturErhvervstyrelsen har lavet et vækst- og nabotjek af krydsoverensstem-

melse (KO) på miljø- og GLM-området for at undersøge, hvordan den danske 

implementering og praksis adskiller sig fra andre landes. Notatet redegør for 

baggrunden og rapportens væsentligste konklusioner.   

 

Baggrund 

EU's medlemslande skal indføre KO på de samme områder. I vækst- og nabo-

tjekket indgår KO-områderne miljø og GLM. Miljøområdet består af bestem-

melser i nitratdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Di-

rektiverne er minimumsharmoniseringsdirektiver, og landenes implementering 

afspejler nationale forhold, f.eks. geografiske, klimatiske og landbrugsstruktu-

relle forhold. Grundlaget for KO-kravene er medlemsstaternes gennemførelse 

af disse direktiver. Det samme gør sig gældende i forhold til GLM-normerne, 

som også afspejler nationale forhold. Derfor er KO-kravene og antallet af krav 

i EU-landene heller ikke ens. Landene kan desuden have forskellige tilgange til 

kontrolpraksis og praksis for nedsættelse af støtte.  

NaturErhvervstyrelsen har derfor ønsket at undersøge andre landes KO-regler 

og håndtering i praksis af KO, og vækst- og nabotjekket har haft til formål at 

afdække: 

 Landenes implementering af EU-reglerne i national lovgivning, og i 

hvilket omfang landenes nationale regler er KO-belagt.  

 Landenes fortolkning af reglerne og deres praksis, herunder sanktions-

praksis og brugen af bagatelgrænser og skønsmæssige vurderinger. 

 Antallet af KO-krav, herunder delkrav.  

 Kontrollørernes kompetencer. 

 Klageadgang.  

 Underkendelser fra nationale domstole, EU-domstolen eller EU-

Kommissionen. 

 

I sammenhæng med Vækst og nabotjek af krydsoverensstemmelse på miljø- 

og GLM-området er der gennemført et sideløbende Vækst- og nabotjek af mil-

jøregulering og kontrol af primærjordbruget, som har ophæng i Aftale om 

Vækstplan for Fødevarer. Aftaleparterne bag Vækstplan Fødevarer har lavet 

den nærmere afgrænsning og fokusering af Vækst- og nabotjekket, og de 
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valgte EU-lande og -delstater er: Slesvig-Holsten, Niedersachsen, Nederlan-

dene, Sverige, Frankrig og Polen. Sverige er taget med efter ønske fra det 

daværende Miljøministerium, selvom landet ikke indgår i aftaleteksten. Natu-

rErhvervstyrelsen har valgt de samme lande i Vækst og nabotjek af kryds-

overensstemmelse på miljø- og GLM-området.  

De to vækst- og nabotjek er gennemført som separate projekter, men fordi 

begge projekter omfatter implementeringen af EU’s miljølovgivning, og de 

valgte lande er identiske, blev de sendt i samlet udbud. COWI har lavet begge 

vækst- og nabotjek og påbegyndte analysearbejdet i starten af september 

2014. 

 

Vækst- og nabotjekkets hovedkonklusioner 

Flere lande har ikke ønsket at dele oplysninger, herunder deres vejledninger, 

kontrolinstrukser og vurderingsskemaer, og de oplysninger er ikke nødven-

digvis offentligt tilgængelige. Det har alene været muligt at sammenligne 

praksis i forhold til Sverige. Sammenligningen af praksis i forhold til Sverige 

viser, at langt hovedparten af kravene bedømmes på samme niveau. 

 

Rapporten konkluderer, at Danmark ligger på niveau med de andre lande i 

forhold til det samlede sanktionsbeløb for KO.  

 

De undersøgte lande har KO-krav på de samme områder, og det svarer til de 

obligatoriske GLM-krav og de foranstaltninger, der er påkrævet i direktiverne 

bag KO. Landenes implementering af direktiver og GLM-normerne afspejler 

nationale forhold, f.eks. geografiske, klimatiske og landbrugsstrukturelle for-

hold i landene, og derfor er KO-kravene også forskellige.  

 

Det er kun Danmark, der har opdelt KO-krav i både krav og delkrav. De dan-

ske krav er meget eksplicitte, mens de andre landes er mere overordnede. 

Dette betyder dog ikke, at disse lande har færre faktiske krav. Den manglen-

de adgang til vejledninger og instrukser i de andre lande betyder, at det for 

flere krav er vanskeligt at lave en reel sammenligning. En sammenligning af 

antal KO-krav og delkrav giver derfor ikke et retvisende billede af KO-

belæggelsen.  

Den Europæiske Revisionsret har af flere omgange og senest i 2014 udtalt 

kritik af svagheder i landenes definition af krav og normer. Retten har kritise-

ret, at nogle kontrolinstrukser i landene er så generelle, at de ikke kan sikre, 

at inspektørerne præcist ved, hvad de skal kontrollere, eller at de foretager 

kontrollen på samme måde. Samtidig har Retten kritiseret Kommissionen for 

kun at modtage begrænsede oplysninger fra landene om disses implemente-

ring.  

Det bemærkes i rapporten, at nogle af de andre lande har fået domme for 

utilstrækkelig implementering af nitratdirektivet. Det antages derfor i rappor-

ten, at landene vil lave stramninger i deres implementering af direktivet.  

 



 

 

3 

 

 

Videre proces  

Vækst- og nabotjekket viser, at flere lande ikke har ønsket at dele oplysnin-

ger om deres praktiske håndter af KO. NaturErhvervstyrelsen vil derfor præ-

sentere vækst- og nabotjekket for EU-Kommissionen og rejse behovet for 

større åbenhed EU-landene imellem.  

Som en del af Aftale om Vækstplan for Fødevarer oversendes Vækst- og na-

botjek af miljøregulering til Virksomhedsforum for enklere regler. Da vækst- 

og nabotjekkene har været kørt parallelt, vil Vækst og nabotjek af krydsover-

ensstemmelse på miljø- og GLM-området også blive sendt til Virksomhedsfo-

rum for enklere regler, der herefter kan komme med forslag til forenkling, 

som regeringen er forpligtet til at svare på efter et ”følg eller forklar-princip”. 

Det bør dog understreges, at ændringer på området ikke vil kunne foretages 

uden hensyntagen til de miljømæssige konsekvenser. 

NaturErhvervstyrelsen vil i samarbejde med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen 

følge op på rapporten i forhold til, om der er områder, hvor der er grundlag 

for ændringer i de danske regler eller praksis. 

NaturErhvervstyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, om der 

et noget, der evt. skal ændres. Det vil blive drøftet med erhvervet.  

 

 

 


