
Gi’ din bedrift et KO-Tjek
-og vær klar til myndighedernes kontrol

Få ro i sindet, slip for økonomiske sanktioner og træk i EU-støtten i forbindelse  
med Krydsoverensstemmelseskontrol.

Med et KO-Tjek, udført af en planteavls-, miljø- eller svinekonsulent, får du overblik
over de forhold, der evt. skal rettes op inden myndighedernes KO-kontrol.



Patriotisk Selskab

Ørbækvej 276

5220 Odense SØ

Tel +45 6315 5400

patriotisk@patriotisk.dk

www.patriotisk.dk

Kontoret er åbent:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag kl. 8.00 - 15.30

Tine Marquard Zimmermann
Miljøkonsulent/ øvrige husdyr

Direkte 6315 5424
Mobil 2476 1879
tmz@patriotisk.dk 

Lisbeth Shooter
Afdelingsleder – Husdyr, Miljø & Jura/svin

Direkte 6315 5469
Mobil 2811 6199
lsh@patriotisk.dk

Michael Stensgaard Toft 
Planteavlskonsulent

Direkte 6315 5437
Mobil 2016 9190
mst@patriotisk.dk

Krydsoverensstemmelse betyder, at landbrug, der modtager 
støtte under direkte støtteordninger eller tilskud efter visse 
ordninger under landdistriktsprogrammet, skal overholde en 
række krav for at få udbetalt støtte og opnå udbetaling uden 
nedsættelse af beløbet.

På nuværende tidspunkt er der over 120 krydsoverensstemmel- 
seskrav, men reglerne ændrer sig løbende, og det kan derfor 
være svært at bevare overblikket.

De mange krydsoverensstemmelseskrav er fordelt inden for 
fire områder:

• Natur og miljø

• Folke-, dyre- og plantesundhed

• Dyrevelfærd

• God landbrugs- og miljømæssig stand 

FÅ OVERBLIK OG UNDGÅ TRÆK I EU-STØTTEN
Årligt udtages mindst 1 procent af alle støtteansøgere til 
KO-kontrol. Kontrolbesøgene foregår både uanmeldt og 
varslet og udføres af kommunen, NaturErhvervstyrelsen og 
Fødevarestyrelsen. Uanset om KO-kontrollen er varslet eller 
 

uanmeldt, skal du eller en stedfortræder hjælpe med adgang 
til oplysninger og guide kontrolløren rundt på bedriften.  

Hvis du vil være sikker på at opfylde alle krav, så lad os gå  
din bedrift igennem. Vi giver dig overblik over de forhold,  
som skal rettes op inden myndighedernes KO-kontrol, og vi 
giver kommentarer til bedriftens tilstand og forslag til for-
bedringsmuligheder. Det hele samles i en rapport, som du får 
tilsendt. Ved varslet besøg vil det også være muligt at booke 
en konsulent til at være til stede under KO-kontrol-besøget.

Et KO-Tjek koster 2.000 kr. + medgået tid. De 2.000 kr. dæk-
ker kørsel og en rapport efter besøget. Medgået tid afregnes 
efter det antal timer, der bruges på bedriften ved KO-Tjekket. 

Udgiften til besøget skal holdes op imod et eventuelt træk 
i EU-støtten på 1 procent, 3 procent, 5 procent eller mere 
– afhængig af, om der ved et KO-kontrol-besøg konstateres 
en overtrædelse. For en bedrift med 870 ha vil et træk i 
EU-støtten på 1 procent resultere i et tab på ca. 17.400 kr., 
mens et træk på 3 procent eller 5 procent vil resultere i tab 
på henholdsvis ca. 52.200 kr. og ca. 87.000 kr. 

VIL DU VIDE MERE OM KO-TJEK, SÅ KONTAKT:

Vær på forkant med  
Krydsoverensstemmelseskontrol
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