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Journalnummer: 20-1220-000002 

 

Høring vedr. bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen 

m.v. 

 

Landbrug & Fødevarer sender hermed bemærkninger til de foreslåede ændringer af 

bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen 

(grundbetalingsbekendtgørelsen). Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med SEGES. 

 

Den væsentligste foreslåede ændring af bekendtgørelsen vedrører muligheden for at anvende 

kvælstoffikserende arter i en MFO-efterafgrødeblanding som følge af den nye mulighed for at 

anvende kvælstoffikserende arter som alternativ til pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder. 

Som Landbrug & Fødevarer bemærkede i forbindelse med høringen af 

plantedækkebekendtgørelsen er det meget positivt, at det nu bliver muligt at anvende 

efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter. Det blev også påpeget, at det er vigtigt, at der 

sikres en god sammenhæng til andre ordninger, så risikoen for, at landmanden kan komme til at 

lave fejl, minimeres.  

 

Landbrugsstyrelsen har med bekendtgørelsesudkastet foreslået, at de kvælstoffikserende arter 

også tillades i MFO-efterafgrødeblandinger.  Dette hilses velkomment. Med muligheden følger dog 

en række betingelser, som også anvendes i plantedækkebekendtgørelsen.  

 

Der stilles krav om, at der maksimalt må iblandes 25 pct. kvælstoffikserende arter, at dette 

kontrolleres ved en bilagskontrol, at dette skal være i en færdigblanding, at arterne skal være 

vinterfaste, og at marken med kvælstoffikserende afgrøder tidligst må destrueres 1. februar.  

 

Landbrugsstyrelsens begrundelse for at indføre disse supplerende betingelser er, at formålet med 

at etablere MFO ifølge EU-reglerne er at beskytte og forbedre biodiversiteten og samtidig minimere 

risiko for kvælstofudvaskning. Landbrug & Fødevarer anerkender, at det ifølge præamblen til 

forordning 630/2014 fremhæves, at MFO-efterafgrøderne skal etableres med begge disse formål 

for øje.  

 

Landbrug & Fødevarer mener dog, at disse tiltag er ude af proportioner i forhold til, at 

hovedformålet med at etablere miljøfokusområder er at fremme biodiversiteten, jævnfør punkt 44 i 

præamblen i forordning 1307/2013, hvor det fremgår, at ”Der bør etableres miljømæssige 

fokusområder, navnlig for at beskytte og forbedre især biodiversiteten på landbrug.” Landbrug & 

Fødevarer kan derfor ikke se nødvendigheden af at stille disse ekstra krav.  

 

Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at indførelsen af disse krav vil medføre risiko for, at 

landmanden vil blive påført dobbelte sanktioner i tilfælde af, at eksempelvis blandingskravet eller 

dokumentationskravet ikke opfyldes, hvis efterafgrøderne samtidig anvendes som pligtige- eller 
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husdyrefterafgrøder. Derudover lukker det muligheden for, at landmænd som ikke anvender MFO-

efterafgrøderne som pligtige efterafgrøder vil få en mere fri ramme til at anvende de nye 

kvælstoffikserende arter. Fx i forbindelse med ”conservation agriculture.” 

 

Derudover er det uklart, hvordan de nye krav tænkes håndteret i samspil med de nuværende regler 

for kontrol og etablering af MFO-efterafgrødeblandinger. Hvis de ekstra krav ikke kan undgås, har 

Landbrug & Fødevarer følgende opmærksomhedspunkter: 

 

• Hvis der ved en fysisk kontrol konstateres manglende bilag, men kravet til fysisk kontrol af 

blandingskravet er opfyldt i marken (dvs. minimum 2 arter per kvadratmeter), da godkendes 

marken.  

• I den forbindelse er Landbrug & Fødevarer meget bekymret for, hvad konsekvenserne vil være, 

hvis der reelt er udsået en blanding med kvælstoffikserende arter, som opfylder betingelserne, 

men bilaget er bortkommet. Landbrug & Fødevarer ser det som helt ude af proportioner, hvis 

bortkomst af et bilag reelt kan betyde underkendelse af hele marker, selvom marken reelt har 

opfyldt både krav til etableringstidspunkter, blandinger arter m.v. 

• Hvis blandingskravet ikke er opfyldt ved den fysiske kontrol i marken (fx fordi den ene art er 

blevet dominerende eller ikke er spiret), da godkendes blandingskravet ved hjælp af 

dokumentationen fra de bilag som landmanden opbevarer.  

• Denne procedure bør også være mulig i andre tilfælde, hvor arealer underkendes med hensyn til 

blandingskravet ved den fysiske kontrol i marken. Hvis landmanden alternativt har 

dokumentation liggende i forhold til, at der er udsået en blanding, bør dette også anerkendes. 

• Der er lagt op til, at der skal bruges en færdigblandet efterafgrødeblanding. Det bør være muligt, 

selv at blande forskellige arter, hvis det kan dokumenteres ud fra salgsbilag/fakturaer, hvad der 

er indkøbt. Indholdet af egne blandinger kan dokumenteres ved at lave en blandingstabel 

baseret på arternes tusindkornsvægt (TKV). Med et bredt udbud af mulige bælgplanter, der kan 

anvendes i blandingerne, vil der være mange landmænd, der vil ønske at bruge de nye 

muligheder til at designe og eksperimenter med blandinger, der passer til specifikke formål. Det 

kan forventes, at udbuddet af blandinger bliver begrænset, da frøfirmaerne ikke kan satse på et 

bredt sortiment af blandinger, der tilfredsstiller forskellige jordtyper, brugstyper og klimatiske 

forhold, og helt overordnet bør landmandens valg af efterafgrødeblandinger være uafhængig af 

udbudte kommercielle blandinger. 

• Destruktionsdatoen for kvælstoffikserende efterafgrøder på lerjord bør rykkes til efteråret. Da 

udvaskningen på lerjord er langt mindre end på sandjord, foreslår SEGES at 

destruktionstidspunktet sættes til 20. oktober på lerjord. 

• Det er også vigtigt, at det fremadrettet bliver muligt også at anvende efterafgrødeblandinger med 

kvælstoffikserende arter i den målrettede miljøregulering (Frivillige målrettede efterafgrøder). 

Indtil dette gennemføres, vil Landbrug & Fødevarer stærk appellere til, at der i forbindelse med 

kontrollen af de forskellige efterafgrødeordninger anvendes en fleksibel tilgang, så længe der på 

arealerne kan findes det antal efterafgrøder, der er nødvendige for samlet set at opfylde kravene 

og ordningerne.  

 

 

Med hensyn til de foreslåede bekendtgørelsesændringer omkring monitorering i § 55, stk. 3 er der 

blot tale om en præcisering af det, der allerede er beskrevet i Landbrugsstyrelsens 

vejledningsmateriale. Landbrug & Fødevarer har derfor ikke bemærkninger hertil. 
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I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til det fremsendte. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Skovager Østergaard 

Chefkonsulent 

 

Klima & EU 

 

D +4533394227 

M +4527245627 

E MSO@lf.dk 


