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Att.: miljo-erhvervsregulering@lbst.dk 

cc.: moguch@lbst.dk, nankyt@lbst.dk, phof@lbst.dk  
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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om gødning og 

jordforbedringsmidler m.v. 

 
Landbrug & Fødevarer (L&F) har modtaget høringsmaterialet vedrørende udkast til forslag til lov 
om ændring af lov om gødning og jordforbedringsmidler mv. Vi fremsender her vores 

høringssvar, som inkluderer bemærkninger fra SEGES. 

 

L&F har ingen konkrete bemærkninger til selve udkastet til lovforslaget, men ser det som en 

nødvendighed ift. at sikre lovhjemmel til at implementere EU’s nye gødningsforordning. Vi har dog 

en række bemærkninger til den videre proces med at implementere den nye gødningsforordning. 

 

Det er vigtigt, at de danske myndigheder implementerer EU’s nye gødningsforordning, så det 

sikres, at landmændene får en god kvalitet af gødning, der overholder det deklarerede indhold. Det 

mener vi lovforslaget giver mulighed for.  

 

SEGES har tidligere været i dialog med Landbrugsstyrelsen om den nuværende kvalitetskontrol af 

handelsgødning. På baggrund af denne dialog, vil vi opfordre til at få denne proces effektiviseret 

efter de ønsker, som landbrugserhvervet og gødningsproducenter de senere år har fremført i 

”Udvalget for Gødning m.m.”. Det er vigtigt for erhvervet, at pligten opretholdes til at deklarere al 

gødning på slutproduktet efter danske standarder for deklaration - dvs. deklaration af rene 

næringsstoffer N, P, K, S, Mg og ikke som oxider, som bruges i udlandet. 

 

I lovforslaget er der lagt op til at opretholde registreringspligten for både EU-gødninger og danske 

gødninger. Det mener vi er hensigtsmæssigt. Vi vil dog opfordre til, at denne liste med registrerede 

gødninger offentliggøres digitalt med angivelse af det deklarerede indhold, så landmænd, 

forhandlere mv. til hver en tid kan gå ind og se, om en aktuel gødning er tilmeldt og må forhandles. 

Vi vil ligeledes opfordre til, at registreringen samordnes med den indberetning af gødninger, som 

sker i forbindelse med gødningsregnskaberne samt at opgørelsen af handelsgødningssalg- og 

forbrug sker sideordnet mellem de forskellige registre.  

 

Kravet om at produkter skal have en dokumenteret virkning er nu lagt over i gødningsforordningen. 

Det er vores opfattelse, at dette krav aldrig har været håndhævet under den tidligere gødningslov. 

Vi vil opfordre til, at Landbrugsstyrelsen sikrer at kravene til at dokumentere virkningen 

offentliggøres i EU’s nye gødningsforordning.  

 

Med venlig hilsen 

 
Philip Brask Madsen 

Seniorkonsulent 

 

Vand & Natur 

 

D +45 3339 4224 

M +45 3059 5872 

E phma@lf.dk 
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