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Landbrugsstyrelsen 

Att: miljobio@lfst.dk 

j.nr. 18-1224-000001. 

Høring over udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til 

kvælstofreducerende virkemidler (målrettet regulering 2019) 

 

Hermed fremsendes Landbrug & Fødevarers høringssvar til Landbrugsstyrelsens høring over 

udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler. Indledningsvist vil 

Landbrug & Fødevarer stærkt beklage, at det ikke på nuværende tidspunkt er offentliggjort, hvilke 

områder der vil blive berørt af den målrettede regulering for 2019. De fleste landmænd er allerede 

godt i gang med markarbejdet for 2019 uden at kende det krav om kvælstofreducerende 

virkemidler, som de forventes at leve op til. Det er naturligvis stærkt utilfredsstillende og vil betyde, 

at mange skal foretage bekostelige tilretninger. Landbrug & Fødevarer finder det helt urimeligt, at 

man ikke har prioriteret at give landmændene klarhed i god tid, inden landmanden skal agere på 

indsatskravet.     

 

Bekendtgørelsen fastsætter regler for de kvælstofreducerende virkemidler, der kan ydes tilskud til, 

målrettede efterafgrøder i planperioden 2019/2020 og alternative virkemidler. Landbrug & 

Fødevarer vil indledningsvist udtrykke stor tilfredshed med, at der nu ydes tilskud til en større 

række virkemidler (mellemafgrøder, energiafgrøder, braklagte arealer, tidligt såede vinterafgrøder, 

afbrænding af fiberfraktion af forarbejdet husdyrgødning samt reduktion af virksomhedens samlede 

kvote for kvælstof for planperioden 2018/2019).  

 

Landbrug & Fødevarer mener imidlertid, at listen over virkemidler skal udbredes til også at omfatte 

alle andre virkemidler, som har en kvælstofreducerende effekt. Landbrug & Fødevarer har i den 

seneste høring over Plantedækkebekendtgørelsen beskrevet de virkemidler, der burde indgå som 

virkemidler i reguleringen. Vi finder, at der er et bydende behov for, at myndighederne godkender 

disse virkemidler, således at de kvælstofreducerende tiltag kan implementeres så 

omkostningseffektivt som muligt. 

 

I forhold til den beskrevne ordning for 2019 er det aldeles kritisk, at styrelsen stadig vil anvende 

først til mølle-princippet. Landbrug & Fødevarer har på baggrund af de sidste års erfaring med først 

til mølle-princippet anmodet Landbrugsstyrelsen om, at tilskudsordningen fordeles i oplandene efter 

et andet princip, hvor alle på rimelig vis kan planlægge i god tid og regne med at få tilsagn på det 

indsatskrav, den enkelte ejendom tillægges. En sådan forudsigelighed er nødvendig. 

 

I den nærværende bekendtgørelse er der ikke beskrevet nogen mulighed for at benytte fleksibilitet, 

såfremt vækstsæsonen viser sig at besværliggøre visse marktiltag, som landmanden oprindeligt 

har planlagt. Som eksempel vil flere forventeligt anvende efterafgrøder eller tidlig såning som 

virkemiddel. I tilfælde af at markarbejdet umuliggør etablering af tidlig såning eller efterafgrøder til 

de rettidige frister, er det nødvendigt, at landmanden kan konvertere indsatsen til eksempelvis 

nedsat N-kvote i den efterfølgende sæson uden at miste tilskuddet. En sådan fleksibilitet vil stille 

landmanden i en retssikkerhedsmæssig acceptabel situation, uden at miljøhensynet tilsidesættes.  
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Nedenfor følger bemærkninger til specifikke bestemmelser i bekendtgørelsesudkastet.  

 

 

Paragraf Indhold Kommentar/rettelse 

 

3, stk. 1 6) 

 I stedet for at skrive kg mv. bør der 

henvises til 

plantedækkebekendtgørelsens 

omregningsfaktor. Så bliver der 

automatisk ændret i begge 

bekendtgørelser 

 

7, stk. 2 1), 

2) og 3) 

…registreret i IMK... Hvad hvis registreringerne i IMK ikke er 

korrekte? 

 

12, stk. 2 

3) 

Arealet er anmeldt i Fællesskema Ny tekst: Arealet er anmeldt i et 

Fællesskema. 

Hvis et areal anmeldt med målrettede 

efterafgrøder skifter efter 

ansøgningsfristen og frem til etablering 

af efterafgrøderne, bør det være muligt 

at etablere det tilmeldte areal med 

målrettede efterafgrøder inden for de 

marker, som den nye bruger har i ID15-

området. 

 

18, stk. 1 

 

Ændringer sker i Fælleskemaet Det er problematisk, at Fællesskemaet 

skal genindsendes ved 

ændringer/nedjusteringer i arealet med 

tilmeldte målrettede 

efterafgrøder/alternativer, da det kan få 

konsekvens for udbetaling af den 

direkte arealstøtte. Der bør i efteråret 

2019 findes en anden løsning. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Nikolaj Ludvigsen 

Chefkonsulent 

 

Vand & Natur 
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