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Bemærkninger til ”Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017”
Hermed fremsendes Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ”vejledning om målrettede
efterafgrøder 2017”.
Indledningsvist skal det bemærkes, at Landbrug & Fødevarer (L&F) finder, at ordningen
er meget kompleks, og at der ikke gives det nødvendige overblik for konsulenter og
landmænd til at foretage det optimale valg på bedriften. Samtidigt finder L&F det meget
beklageligt at det faglige grundlag for indsatskravet endnu ikke er fremlagt.
L&F er imidlertid opmærksom på, at indsatsen er en nødvendig del af implementeringen
af Fødevare- og landbrugspakken, og L&F vil bidrage aktivt til at ordningen så vidt muligt
vil nå målene.
L&F forstår, at den nuværende models kompleksitet og lave grad af brugervenlighed
skyldes det tidspres, som ordningen er blevet udviklet under. På den baggrund vil L&F
opfordre kraftigt til, at modellen forenkles grundlæggende og gøres mere målrettet og
fleksibel for landmanden i 2018.
Specifikke bemærkninger til vejledningen
Side/Afsnit
7 / 2.1

7/2.1

7/2.1

7/2.1

Indhold
Første afsnit
..Hvis der bliver indført krav
om obligatoriske
efterafgrøder, skal disse også
etableres i 2017.
3. afsnit
Hvis der mangler en
yderligere kvælstofreduktion,
bliver det omregnet til et krav
om etablering af obligatoriske
efterafgrøder.

Kommentar/rettelse
For at undgå forvirring om tidspunkt i
forhold til planperiode etc. foreslås det
tilføjet:
.. i efteråret 2017, som et ekstra krav i
planperioden 2017/2018.
Tilføj: for planperioden 2017/2018.

3 afsnit
Dette krav vil kun gælde i de
områder, hvor der fortsat er
et indsatsbehov.

Det bør beskrives om der vil komme
obligatorisk krav pr. ID15-opland eller pr.
kystvandopland.
Der mangler beskrivelse af om et eventuelt
krav om obligatoriske efterafgrøder skal
opfyldes i det enkelte ID15 opland, eller på

Side 2 af 4

8 / 2.2
9/3

Hver uge bliver det oplyst
…men du kan ikke søge
tilskud til målrettede
efterafgrøder til det samme
areal, som du anvender som
MFO-efterafgrøder…

10 / 4

10/ 4.2
11/ 4.4

12/4.7 og
4.11

Hvis marken ligger….der har
det laveste områdenummer
Målrettede efterafgrøder er
stedfaste

I Fælleskema med både…

12 / 4.8

12/ 4.9

Etablerer du efterafgrøder i
majs, skal du være særligt
opmærksom på, at det er
veletablerede.

13/ 4.11

13 / 4.12

Anmeld dit samlede areal
med efterafgrøder…

de berørte bedrifter.
Burde være dagligt
Der mangler oplysning om de målrettede
efterafgrøder kan søges til det samme
areal, der anvendes som pligtige
efterafgrøder, de nye husdyrefterafgrøder
eller arealer som indgår i 70 pct-kravet på
2,3 DE kvægbrug.
Det vil være godt, hvis det kort blev
beskrevet øverst helt overordnet hvem der
kan søge eller ikke søge. Det gælder vel
helt overordnet at alle kan søge, med
undtagelse af økologiske bedrifter.
Det bør præciseres, at der tænkes på det
laveste ID15 områdenummer.
Det er tidligere oplyst, at de målrettede
efterafgrøder godt kan flyttes indenfor
samme ID15 opland, hvis det nye areal er
af samme størrelse eller mindre. Dette bør
beskrives.
Med erstattes med ”som”.
Hvad med ”husdyrefterafgrøder”? Bliver de
regnet som pligtige efterafgrøder?
Hvad med arealer der indgår i 70 pct.
kravet på 2,3 DE-kvægbrug
NAER har nævnt, at der skal regnes
eftervirkning (17/25 kg N) af de målrettede
efterafgrøder. Det bør tilføjes.
Der er krav om, at efterafgrøder i majs skal
ligge frem til 1. marts 2018. Det må vel
betyde, at man kan få en ekstra kontrol af
afgrødedække mm., hvis en relativt tidlig
efterårskontrol viser en for ringe dækning.
Altså svarende til mulighederne ved
pligtige efterafgrøder. Dette bør beskrives
Det bør nævnes hvis frivillige målrettede
efterafgrøder, der etableres som
græsudlæg ikke kan medregnes til
opfyldelse af 70 procent kravet ved 2,3 DE
bedrifter
Der er angivet 3 typer efterafgrøder, der
skal anmeldes i Skemaet Gødningskvote
og efterafgrøder.
Dot med ”MFO-efterafgrøder, der lever op
til kravene om pligtige efterafgrøder” bør
fjernes, da de indgår i arealet under dot 1
”pligtige efterafgrøder”. Det forvirrer mere
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end det gavner, da MFO-efterafgrøderne jo
alene anmeldes i Fællesskemaet.
Der mangler dot med ”Frivillig målrettede
efterafgrøder” – hvor skal de ellers
tilmeldes??
Og hvad med ”husdyrefterafgrøderne”,
skal de ikke også anmeldes?

13/ 4.12

14 / 5.1

Du skal trække
eftervirkning…. svarer til 0,8
DE/ha ..
Fristen for at søge tilskud til
er den …
Ledige hektar

16 / 5.2.1

Nyt afsnit mangler!

16 / 5.2.1

Lav retention og retention
over middel

14 øverst

19 / 5.3.2

Ansøgning i flere runder

19-20 / 5.4

NAER vil løbende give en
status

19 / 5.4

Midler i de enkelte runder

Det vil være godt hvis det beskrives, hvad
der kommer til at gælde i forhold til
afgrødekoder.
Skal det ikke ændres til over 80 kg N pr ha
i organisk gødning
Fristen for at søge tilskud er den…
Nedtælling i Tast selv ved ansøgning er
ønskeligt, så ansøger kan rette til.
Det er tidligere oplyst, at hvis der ikke er
plads i oplandet ved ansøgning, vil man i
Tast Selv få oplyst, hvor mange ledige ha,
der er i det givne ID15 opland.
Der mangler et afsnit med optimal
placering i ansøgningsrunde 1. Herunder,
at hvis målet ikke nås i de enkelt ID15oplande, så kan der forventes et
obligatorisk krav.
Skriv gerne med ord hvad det betyder -->
høj og lav effekt af efterafgrøderne.
Der mangler beskrivelse af hvordan det
eventuelle obligatoriske krav skal opfyldes
– på kystvandopland-niveau.
Beskriv gerne hvordan man skal gøre –
altså opret kopi og indsend i gen. Henvis
evt. til brugerguide til Fællesskema 2017.
Betyder det, at der kommer en
”tællefunktion”, så man hele tiden kan
følge med i, hvor mange ha der mangler i
et givent ID 15-område?
Det fremgår ikke at midlerne afsat på
kystvandopland-niveau og ikke på ID15oplande niveau. Dvs. at man nemt kan
komme i en situation, hvor efterafgrøderne
bliver ”solgt” til de forkerte områder. Denne
problemstilling bør beskrives nærmere, og
bør fylde mere i vejledningen.
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20 / 5.6

..reduktion i dit tilskud”

20 / 5.7

Hvis man anmoder om
markblokændringer risikerer
ansøger, at han ikke kan
opnå kompensation
Øverst

25 / 7

26 / 7.2.2

27 /7.2.3

Når du indsender din
ansøgning….
Fysisk kontrol og
trappemodellen

”Det betyder, at den samme
efterafgrøde, kan opfylde de
grønne krav (MFO), tælle
som målrettet efterafgrøde
eller som pligtige
efterafgrøde”.

27/ 7.2.3
27 / 7.3

29/ 8.3.2

29 sidste
afsnit
Bilag 1

Et eventuelt overskud af
udlagte efterafgrøder vil
herefter blive regnet som
målrettede efterafgrøder.
Vi reducerer også din
kvælstofkvote, hvis vi
konstaterer, at du har
placeret målrettede
efterafgrøder på andre
marker, end dem, som du har
ansøgt om i Fællesskema

I følge tabellen kan man
kombinere Målrettede
efterafgrøder og MB til
juletræer

Med venlig hilsen
Anders Panum Jensen
Vand & Natur
M +45 3083 1064
E anj@lf.dk

Det er udelukkende i de minimis-støtten at
reduktionen sker, ikke i den direkte
arealstøtte. Dette bør fremgå tydeligt.
Det bør ændres!

Bør ændres svarende til teksten i afsnit
4.1. Dvs. ejer/forpagter på
ansøgningsfristen 21. april 2017 (og ikke
på indsendelsesdagen..)
Det burde være nok, at ansøger kan
dokumentere, at der er gjort alt hvad der
står i ansøgers magt, for at få en
veletableret efterafgrøde, for at få den
godkendt.
Sætningen bør fjernes, da den kan
misforståes, så målrettede efterafgrøde
samtidig kan anvendes som MFO og
pligtig.

Der bør være mulighed for genkontrol i
f.eks. majs. Se kommentar vedr. s. 12.
Det afhænger vel af placeringen i FS –
eller?
Hvad med 70 pct. og
”husdyrefterafgrøder”?
Det virker uforståeligt, at man ikke kan
anvise andre marker i samme ID15 opland i
forbindelse med kontrol, når man godt kan
flytte dem, hvis man gør det inden kontrol.

Skal det ikke være over/under 80 kg N i
organisk gødning
Hvordan skal det fungere?

