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Landbrugsstyrelsen 

Att.: landbrugsstotte-geodata@lbst.dk  

Cc.: nali@lbst.dk  

j.nr. 22-12232-000006 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til 

kvælstofreducerende virkemidler for planperioden 2022/2023 m.v. 

 

Landbrug & Fødevarer (L&F) har modtaget høringsmaterialet vedrørende ændring til 

bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler m.v. 

 

Det er positivt at det nu bliver muligt at lade efterafgrøderne stå som slånings-, blomster- eller 

bestøverbrak i foråret 2023 i stedet for at etablere en forårssået afgrøde. Det er dog beklageligt, at 

ændringen for slåningsbrak kun gælder i 2023. Det er korrekt angivet af Landbrugsstyrelsen, at 

muligheden giver landbrugeren fleksibilitet i overgangen til en ny landbrugsreform. Men der er 

behov for at fleksibiliteten fortsætter efter 2023. L&F er uforstående overfor, at muligheden for at 

anvende slåningsbrak, ikke kan fortsætte på samme vilkår, som gælder blomster- og bestøverbrak. 

Af den supplerende høring af justeringer til udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende 

tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2022/2023 fremgår begrænsningen 

ikke. Der er derfor heller ikke her angivet nogen forklaring på, hvorfor slåningsbrak ikke kan 

fortsætte i ordningen? De nyheder Landbrugsstyrelsen har udsendt ifm. ændringerne til 

plantedækkebekendtgørelsen giver ligeledes ingen forklaring. 

 

Behovet for fleksibilitet i valg af forårssået afgrøde, herunder brug af arealet som slåningsbrak til 

opfyldelse af det kommende GLM8-krav, vil fortsat være til stede på den enkelte bedrift efter 2023. 

Dette skyldes særligt: 

- Det høje krav til efterafgrøder, hvor mange bedrifter har et krav om pligtige, husdyr- og 

målrettede efterafgrøder på samlet 45-50 pct. 

- At indsatsbehovet offentliggøres sent ud i fht. Landmandens markplanlægning 

- At en høj andel af jord traditionelt skifter ”hænder” hvert år og at braklagte arealer kan 

skifte placering indenfor bedriften 

 

Landbrug & Fødevarer vil kraftigt opfordre Landbrugsstyrelsen til at slåningsbrak, også efter 2023, 

kan anvendes i stedet for en forårssået afgrøde på samme måde som blomster- og bestøverbrak.  

 

 

 

Med venlig hilsen 
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