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Landbrugsstyrelsen 

Att.: miljobio@lfst.dk  

J.nr. 18-1824-000015 

 

Høring over Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2019 

 

Hermed landbrug & Fødevarers høringssvar til Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 

2019. 

 

Overordnede bemærkninger 

Som det har været nævnt overfor landbrugsstyrelsen tidligere, så vil det medføre 

problemer med udbetaling af grundbetaling og grøn støtte hvis fællesskemaet 

genindsendes, udover at det koster landmanden tid og ressourcer at genindsende 

fælleskemaet. I vejledningen fremgår det ikke klart og tydeligt, hvornår der er krav om 

genindsendelse af FS2019 når landmanden ønsker at bruge andre virkemidler end 

anmeldt i FS2019, f.eks. tidlig sået vintersæd i stedet for anmeldte efterafgrøder. LBST 

har tidligere tilkendegivet, at der ikke er krav om genindsendelse af skemaet, så længe 

landmanden kan fremvise erstatningsarealer ved en kontrol. Dette bør fremgå klart og 

tydeligt af vejledningen.  

 

Efter at have læst vejledningen er det fortsat uklart, hvordan den totale nedsatte N-kvote 

beregnes og vises i ansøgningen. Der bør tilføjes en beskrivelse af dette og gerne med 

skærmprint fra fællesskemaet. Eller beregnes den nedsatte N-kvote først ved overførsel 

af data fra FS2019 til skemaet gødningskvote og efterafgrøder 2019? Dette bør der 

skabes klarhed over i vejledningen. 

 

Nedenfor følger vores specifikke bemærkninger:  

 

 

Side Indhold Kommentar 

6 1.1 vigtige datoer Det fremgår at et evt. obligatorisk krav offentliggøres i juli måned.  

Det er meget sent i forhold til etableringstidspunktet for 

efterafgrøder, og planlægning af efterafgrøder i forhold til 

sædskiftet i 2020. Herunder at juli måned er sommerferie- måned, 

og at styrelserne har data til rådighed fra 17. april 2019.  

I teksten på side 11, afsnit 2.6 fremgår det, at et evt. obligatorisk 

krav vil blive beregnet og udmeldt i maj 2019. Så skemaet på side 

6 skal måske blot rettes til? 

7 2.2. de minimis loft 

og senere 

ansøgning 

Der henvises til kap. 4. Det er kap 5.4.1. Se kommentarer for dette 

afsnit. 

 

 

11 2.7 Indberetning i 

GKEA 

Det fremgår ingen steder i gældende plantedækkebekendtgørelse, 

at indberetning skal ske på markniveau. 
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Ved nedskrivning af efterafgrødearealet, skal det ændres i 

fællesskemaet. Det burde være muligt med en automatisk 

opdatering, så man ikke risikerer at forsinke sagsbehandlingen, når 

Fællesskemaet skal åbnes igen. 

 

Hvorfor skal overdragede arealer fra 17/4 til 31/8 med målrettede 

efterafgrøder indberettes hos ny bruger (det beskrives ikke i 

teksten)? 

Ved overdragelse af arealer med efterafgrøder i perioden fra 

ansøgningsfristen og frem til 31. august, hvem skal så medtage 

eftervirkningen? 

12 2.8 sammenhæng Tilføj gerne teksten fra afsnit 3,7 i fht. efterafgrøder under 80 pct. 

kravet på undtagelsesbrug under tabellen. 

13 3.1 Hvem kan søge 

 

(og evt. afsnit 2.6) 

Der bør tilføjes en tekst med, at der kan søges tilskud uanset 

størrelsen på bedriftens efterafgrødegrundareal OG at et eventuelt 

obligatorisk krav vil gælde bedrifter med et efterafgrødegrundareal 

på 10 ha eller mere. 

14 Skema Opdatering af omregningsfaktorer efter den nye gødskningslov og 

plantedækkebekendtgørelse, som kommer engang i løbet af 

foråret. Her tænkes især på omregningsfaktoren for tidligt sået 

vinterkorn. Det skal ligeledes tilrettes i eksempel 1. 

15 3.4.3 brak Der henvises til gødskningsvejledningen i forhold til reglerne for 

brug af plantebeskyttelsesmidler på brakarealer. Reglerne bliver 

ændret i 2019, og det er derfor ikke korrekt, hvad der står i 

gødskningsvejledningen. Der bør i stedet henvises til vejledning til 

grundbetaling. 

17 Eksempel 3 Der bør stå i hvilken planperioden N-kvoten nedsættes (det er vel i 

2019/20). 

 Eksempel 4 I eksemplet bør det tilføjes at det ikke er nødvendigt at 

genindsende fællesskemaet, men at landmanden i en 

kontrolsituation kan anvise efterafgrøderne/alternativerne.  

 

Det samme bør tilføjes i teksten på side 24, afsnit 3 ”Hvis du 

foretager ændring i et alternativ…” 

18 3.5.1 erhvervet 

areal 

Det bør være muligt, at flytte anmeldte arealer, til andre marker 

indenfor ID15-områder, uanset om det er en tidligere brugshaver 

der har søgt tilskuddet, da det ikke giver miljømæssige 

udfordringer. 

 

18 Etablere forårssået 

afgrøde 

Det er et generelt ønske fra erhvervet, at det skal være muligt at 

etablere en anden afgrøde i efteråret efter destruktion af 

efterafgrøden. Altså skal der ikke være noget krav om, at 

efterafgrøden skal efterfølges af en forårssået afgrøde. Det giver 

også faglig mening, at jorden er dækket i efteråret. 

20 4.1 og 4.1.2 

ansøgning og 

nedsat N-kvote 

 

Det står ikke beskrevet i vejledningen, hvordan den nedsatte N-

kvote beregnes / vises i fællesskemaet? Det står alene beskrevet, 

at man anmelder nedsat N-kvote ved x på markniveau. Da 

alternativerne er nye i 2019, herunder nedsat N-kvote, bør det 
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4.5, side 24, afsnit 

4 

beskrives yderligere, evt. med flere skærmprints – som eksemplet 

på side 21.  

21 4.1.1 Indsæt gerne skærmprint. 

21 4.1.2 Kolonne B 15. Er man i stand til at omregne alle alternativer til et 

areal her på dette tidspunkt. Måske er omregningsfaktoren for 

tidligt sået vinterkorn ikke fastsat endnu, da der mangler en 

gældende plantedækkebekendtgørelse! 

Afbrænding af fiberfraktion er ikke en reel mulighed til fælles 

biogasanlæg. Det bør fremgå af teksten! LBST mener ikke, det er 

muligt at dokumentere. 

24 4.5 For at give landmanden mest muligt råderum uden at nedsætte 

miljøeffekten, bør det være muligt at flytte efterafgrøder/alternativer 

i områder udelukkende med kystvandsbehov fra et ID15-område til 

et andet ID15-område med samme eller højere miljøeffekt. 

25 4.8 Positivt at der er beskrevet en work-around ift. konvertering af 

gamle tilsagn. 

27 5.2 treårsperioden For forståelsens skyld foreslås det, at der indsættes en sætning 

efter den første sætning i afsnittet med teksten: 

For målrettede efterafgrøder, der søges i 2019, vil ”indeværende” 

regnskabsår være 2020, og det vil sige at den treårige 

regnskabsperiode dækker perioden 2018, 2019 og 2020. 

28 5.3 og 5.4 

modtaget de 

minimis støtte 

Det vil være en hjælp, hvis det beskrives, hvornår udbetaling er 

sket for målrettede efterafgrøder ansøgt i hhv. 2017 og 2018. 

 

Kan man i Fællesskemaet se, hvor meget tilskuddet nedsættes i 

forhold til de minimis-loftet? Beskriv det gerne i vejledningen (i felt x 

fremgår det at tilskud på y kr. ikke kan udbetales pga. 

tilskudsloftet…) 

28 5.4.1 Godt, at der er kommet mulighed for senere udbetaling. 

Det er dog svært at gennemskue ud fra teksten, hvad det reelt 

hjælper. Kan der evt. tilføjes et eksempel?   

30 6.2.1 Trappemodellen bør udgå, og det bør erstattes med etableringen af 

efterafgrøden ud fra alm. driftsmæssige principper/godt 

landmandskab. 

31 6.3 Prioriteringen af efterafgrøder har tidligere været 

1. MFO-efterafgrøder 

2. målrettede efterafgrøder 

3. pligtige efterafgrøder 

 

Er det ikke fortsat sådan, og at dot 2 og 3 står forkert. 

32-33 7.3 I forbindelse med kvotereduktion, vil det være godt, hvis der 

indsættes et kort afsnit, der beskriver flowet af data fra skemaet 

gødningskvote og efterafgrøder 2019 til skemaet i 2020 og til 

gødningsregnskabet for 2019/2020 

33 7.3.2 Vi xxxxx din kvælstofkvote for planperioden 2019/20. Der mangler 

et ”nedsætter”/”reducerer” 

  Det bør for hvert ID15 opland oplyses ved ansøgningsperiodens 

start, hvor stort kravet til målrettede efterafgrøder er, hvis 

efterafgrøderne fordeles jævnt på både ID15 niveau og 
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kystvandoplandsniveau. Dermed ved landmanden, hvor mange 

frivillige målrettede efterafgrøder han maksimalt skal tage for at 

sikre sig mod et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder 

uden kompensation. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Nikolaj Ludvigsen 

Chefkonsulent 

 

Vand & Natur 
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