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Landbrugsstyrelsen
Att.: miljobio@lbst.dk
J.nr. 20-130-000002

Høring af vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2021
Landbrug & Fødevarer har modtaget høringsmaterialet vedrørende vejledning om tilskud til
målrettet kvælstofregulering 2021 og har en række bemærkninger til høringsmaterialet.
Overordnet er vejledningen tydeligt forbedret i opbygningen og beskrivelserne i de enkelte afsnit.
Det er også positivt, at Landbrugsstyrelsen ultimo september 2020 kunne offentliggøre et kort over
indsatsbehovet i målrettet regulering 2021. Det er en forbedring, selvom kortet efterfølgende skulle
justeres.
Det er til gengæld kritisabelt, at denne vejledning først kommer i høring i december 2020.
Landmændene udarbejder deres markplaner for bedriften allerede i efteråret, og det er derfor
vigtigt, at de kender deres efterafgrødekrav og de reguleringsmæssige rammer i detaljer i god tid.
Især med de nuværende voldsomme efterafgrødekrav, som har stor indflydelse på den enkelte
bedrifts muligheder og sædskifter.
Indberetning i GKEA og fællesskemaet
Det er vigtigt igen at understrege, at det nye GKEA-skema generelt medfører betydeligt øgede
administrative omkostninger sammenlignet med tidligere. I den forbindelse vil Landbrug &
Fødevarer gerne stærkt opfordre til, at det bliver muligt at justere placeringen af marker med MFOefterafgrøder og frivillige målrettede efterafgrøder i GKEA uden at skulle genindsende
fællesskemaet. Det er en meget tung arbejdsgang, og det er også uhensigtsmæssigt for
Landbrugsstyrelsens sagsbehandling.
Specifikke bemærkninger
Afsnit + Side

Indhold

Kommentar

Tabel side 5 +

Oversigtstabel med

20. oktober - brak

afsnit 6.2.3/6.2.4

datoer

side 18 (brak)

Vigtigt at reglerne for grundbetaling også beskrives eller nævnes,
herunder at brakarealer der efterfølges af vårsæd:
•

ikke må afgræsses, gødskes og tilføres plantebeskyttelsesmidler i
hele kalenderåret

•

ikke må nedvisnes før 1. januar 2022

•

tidligst må jordbearbejdes 1. november på JB6-7 og fra 1. januar på
JB 1-4
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For brakarealer der efterfølges af brak, gælder samme forbud mod
afgræsning, gødskning og tilførsel af plantebeskyttelsesmidler i hele
kalenderåret.
Afsnit 2.4

Etablering på andre

Det bør fremgå, at der kun kan flyttes til andre marker i samme ID 15

marker end dem der er

område.

givet tilsagn til
Afsnit 3.1

Rigtig godt at det målrettede indsatsbehov kan ses i MiljøGis, da MiljøGis
giver et meget bedre overblik end visningen i IMK i tast selv-service.

Afsnit 5.2 side 11

Overlap med

Hvad betyder teksten ”…omfattet af tilsagn der er meddelt indenfor den

minivådområde

planperioden 2020/2021”?
Den skal slettes
Det bør være muligt at opnå tilskud til målrettede efterafgrøder, der
etableres på arealer, hvor der endnu ikke er etableret minivådområde,
uanset om der er givet tilsagn eller ej. På samme måde som det er muligt
at modtage tilskud til områder, der er omfattet af forundersøgelser til
vådområder.

Afsnit 5.2

§ 3-arealer

Da § 3-kortet er et vejledende kortlag, bør arealer på dette kort ikke

Afsnit 5.3

Typer efterafgrøder

Afsnit 6.1.1

Hvilke typer efterafgrøder

Typer af efterafgrøder der kan anvendes forventes at følge artslisten for

kan du anvende

de pligtige efterafgrøder, så der sker en tilpasning, når

fratrækkes automatisk.
Tilføj gerne græsudlæg/efterafgrøder i kvægundtagelsen i tabellen, også
selvom det står beskrevet i afsnit 5.3.1

plantedækkebekendtgørelsen bliver offentliggjort. Der forventes både at
være tilføjet specifikke kvælstoffikserende arter samt de fire nye arter:
klinte, hjulkrone, morgenfrue og hør.
Afsnit 6.1.3

- mulighed for at udskyde

Hvis der bliver mulighed for at få bonus for tidlig etablering af pligtige

etableringen

efterafgrøder, så må det også gælde for de målrettede efterafgrøder.
Ligeledes bør det være muligt at gøre brug af de forventede nye
kvotekorrektioner pr ha målrettede efterafgrøder ved udskydelse af
såtidspunktet.

Afsnit 6.2, side

Nedsat gødningskvote

15 øverst

Tilføj gerne en ”advarselstekst”, svarende til teksten sidst i afsnit 6.2.6,
hvor det beskrives, at der ikke kan ændres i anmeldt nedsat N-kvote
efter ansøgningsfristen 16. april. Dette gælder uanset om området bliver
omfattet af et obligatorisk krav eller ej.

Afsnit 6.2.1 side

Mellemafgrøder

15
Afsnit 6.2.2.

Det bør være muligt også at anvende græsudlæg udlagt i en
hovedafgrøde i 2021 som mellemafgrøde i efteråret 2021

Tidlig sået vintersæd

SEGES forstår reglerne således, at det ikke er muligt at anmelde tidlig
sået vintersæd i efteråret 2021 på arealer der i fællesskema 2021 er
anmeldt som MFO.
Det er dog muligt at etablere et græsudlæg på arealer anmeldt som tidlig
sået vintersæd, og anmelde græsudlægget som MFO-græsudlæg i
fællesskema 2021.

Afsnit 6.2.3 +

Brak + brak langs

Se bemærkning vedr. side 5. Henvis/link gerne til vejledning om

6.2.4

vandløb

grundbetaling, og beskriv hovedreglerne.

Afsnit 6.3

Krav om stedsfasthed på

Det burde være muligt i en kontrolsituation at anvise en mark med

markniveau

efterafgrøder i samme ID 15-område.
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6.4.1 Information

EU’s logo

Det kunne være god service med et link til logoet.

Dokumentation

Hvad betyder det? Ift. overtrædelse af forpligtigelser jf. afsnit 12.1.2, som

om tilsagnet på
erhvervsmæssig
hjemmeside
Afsnit 6.4.2 side
22

kan medføre sanktion i udbetaling.

Og afsnit 12.1.2
Hvis der bruges egen produceret udsæd – er der så krav til
dokumentation?
Er det virkelig nødvendigt?
Afsnit 7, side 23

Ændringer til anmeldelse

Det skal sikres at ændringer vedr. målrettede efterafgrøder ikke medfører
manuel sagsbehandling af fællesskemaet og forsinket udbetaling af
grundbetaling og grøn støtte.
Beskriv gerne om det i alle tilfælde er nødvendigt at opdatere GKEA, når
der ændres i anmeldelsen frem til 10. september. Mener ikke det står
beskrevet i brugerguide til fællesskema 2021.
Anbefaler LBST at GKEA altid opdateres eller…?
5. afsnit – 4. linje: ”...eksisterende marker…”:
Kan man tilføje målrettede efterafgrøder på marker der er tilføjet
ansøgningen efter 16. april?
Sidste afsnit:
Tilføj gerne at eftervirkning af de målrettede efterafgrøder beregnes ud
fra anmeldt areal i fællesskemaet.

Afsnit 8.2, side

3. afsnit – 3. linje:

25

Hvad betyder ”markens nuværende størrelse…”?
Er det størrelsen pr. 16. april eller tilrettet mindre størrelse?
Indsat billede fra FS2021 er svær at læse – bør ændres

Side 26
Afsnit 8.4, side

Lister

Er det korrekt, at der tilføjes nye kolonner i listen der kan trækkes i Tast

26

selv-service? Det bør beskrives.

Afsnit 9, side 27

Trin 2 – Er det nyt der trækkes lod?
Var det også tilfældet i 2020?
Tilføj i 2. afsnit: …indberette ændringen i fællesskemaet senest 10.

Afsnit 10.1

september
Afsnit 10, side 29

Når arealer overdrages

Henvis/link gerne til konkret afsnit i anden vejledning, der beskriver
hvordan eftervirkningen og fratræk i N-kvote pga. manglende
efterafgrøder håndteres i forbindelse med at bedrifter
bortforpagter/sælger hele eller hovedparten af jorden.
SEGES får spørgsmål til, hvad der gælder, når bedrifter ændrer på det
dyrkede areal.

Afsnit 11.2.2,
side 31

Dækningsgrad

Tilføj tekst i forhold til kontrol af græsudlæg i majs, da græsudlæg i majs
ikke kontrolleres efter dækningsgraden, men om græsudlægget er
veletableret og jævnt fordelt.
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Tabellen over krav til dækningsgrad begynder først 15/9 med 20 pct.,
hvor der i tidligere år har været krav om en dækningsgrad på 15. pct. fra
11/9 til 14/9. Betyder det at kontrollen påbegyndes senere?

Fint der linkes til kontrolinstruksen. Kontrolinstruksen bør dog
offentliggøres i god tid inden kontrollen begynder, og før
indberetningsfristen 10. september. I 2020 blev kontrolinstruksen først
offentliggjort 9. september!
Afsnit 11.2.2

Høringsbreve

Det skal sikres at høringsbreve og kontrolrapporter er lette at læse og det
er nemt for ansøger at overskue konsekvensen af kontrollen.
Høringsbrevene i efteråret 2020 var meget uoverskuelige og bør ændres.
I forbindelse med kontrol er der i efteråret 2020 set eksempel på et
høringsbrev med ordlyden ”Der er fundet overtrædelser…”, selv om alt
var ok – da Landbrugsstyrelsens IT-system tilsyneladende ikke kan
håndtere afrundinger ved opdeling til små arealer. Det er ikke i orden, og
høringsbrevene bør kunne håndtere denne problemstilling. Landbrug &
Fødevarer byder gerne ind med forbedringsforslag til næste års
brevskabelon.

Afsnit 12.1.3,

Sanktion

Gode eksempler med konsekvenser af underkendte arealer.

side 34
Der bør forrest i afsnittet indsættes en definition af det ”Samlede
konstaterede areal”. I andre ordninger gælder det, at det underkendte
areal fratrækkes i det samlede konstaterede areal. Det gør det som
udgangspunkt ikke i denne ordning (bortset fra når arealet med

Side 5 af 5

efterafgrøder overgår til MFO eller pligtige efterafgrøder), og det bør
derfor beskrives tydeligt.
Bilag 1

Ansøgers virksomhed

Bør følge reglerne i Gødskningsbekendtgørelsen, hvor man skal være

Kriterier for

skal ved udløb af fristen

tilmeldt Register for Gødningsregnskab inden planperiodens udløb – ikke

støtteberettigelse

for indgivelse af

inden ansøgningsfristen.

fællesskema i

Alternativt skal der være en blokerende validering, der oplyser ansøger

ansøgningsåret være

om, at vedkommende skal være tilmeldt register for gødningsregnskab

tilmeldt Register for

for at søge tilsagn.

Gødningsregnskab.
Bilag 2

Indsatsbehov

Det vil være godt, hvis det tilføjes, hvordan det vejledende indsatsbehov
er beregnet. Dels det totale areal på 374.000 ha efterafgrøder og dels
procenten pr. kystvandopland.
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