Ændringer i krydsoverensstemmelseskrav 2015
Reglerne om træk i landbrugsstøtten forenkles med færre krav om krydsoverensstemmelse. Se ændringerne her:

Krav til beskyttelse af reder, redetræer og visse
planter

KO-krav der udgår:


træer.

Krav om anvendelse og udbringning af spildevandsslam til jordbrugsformål



Krav 1.2 Anvendelse af spildevandsslam
til jordbrugsformål.



Krav 1.3 Udbringning af spildevandsslam



Krav 1.4 Gødskningsformål, gødningsplan-

Krav 1.30 Beskyttelse af visse planter.

Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed:



til jordbrugsformål.


Krav 1.27 Beskyttelse af reder og rede-

Krav 2.11 Tilkald af dyrlæge ved mistanke
om mund- og klovesyge.



lægning, gødningsregnskab, gødsknings-

Krav 2.12 Tilkald af dyrlæge ved mistanke
om smitsomt blæreudslet (SVD) hos svin.

behov og markplan (spildevandsslam).





Krav 2.13 Tilkald af dyrlæge ved mistanke

Krav 1.5 Maksimale udspredningsmæng-

om bluetongue hos får, geder og kreatu-

der for spildevandsslam.

rer.

Krav 1.6 Hygiejniske restriktioner for anvendelse af spildevandsslam.

Minimumskrav til modtagere af landdistriktsstøtte

Krav til god landbrugs- og miljømæssig stand for

ved brug af plantebeskyttelsesmidler

jord (GLM)



Krav 2.A1 Besiddelse af gyldigt sprøjte-



certifikat eller sprøjtebevis i forbindelse

Krav 4.2 Vedligeholdelse(slåning) af plantedække på udyrkede landbrugsarealer.

med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.



Krav 4.5 Vedligeholdelse(slåning) af plantedækket på permanente græsarealer.





Krav 2.B1 Sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler.



Krav 4.9 Bekæmpelse af flyvehavre.

Krav 2.C1 Udstyr til udbringning af plan-



Krav 4.10 Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo.

tebeskyttelsesmidler med marksprøjte.


Krav 2.D1 Anvendelse af kontraventil og



Krav 4.12 Vedligeholdelse(slåning) af plantedækket på græsarealer i omdrift.

vandur ved opblanding af plantebeskyttelsesmidler ved tapstedet.


Krav 2.D2 Placering af påfyldnings- og va-

KO-krav der indføres:

skeplads. Kravet er ophævet.



Krav 1.38 Forbud mod klipning af buskads

Krav 2.D3 Beskyttelseszone på 25 m til

og træer på landbrugsarealer i fuglenes

vandboringer (vandindvindingsanlæg) ved

yngletid (15. marts til 31. juli.)

anvendelse af pesticider.
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