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Høring over supplerende høring af bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag
og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2022/2023
Landbrug & Fødevarer (L&F) sender hermed høringssvar til supplerende høring af
plantedækkebekendtgørelsen for planperioden 2022/2023.
L&F vil gerne kvittere for, at der gives mulighed for at have slåningsbrak efter efterafgrøder, så
det kan anvendes til opfyldelse af det kommende krav om udlægning af 4 pct. ikke-produktive
arealer, som kommer til at gælde i EU’s landbrugspolitik i 2023. L&F havde dog gerne set
mere simple regler for denne mulighed.
L&F forstår det således, at det ikke vil være nødvendigt at etablere et nyt plantedække på
arealet, men at selve den etablerede efterafgrøde kan opfylde kravet til plantedække på
arealet.
Det er positivt, at LBST har lyttet til bemærkninger fra L&F til første høring af bekendtgørelsen,
og at kravet i § 17, stk. 4 om anvendelse af akkrediteret laboratorium ved gylleanalyser først
finder anvendelse for husdyrgødning og anden organisk gødning, som udbringes fra den 1.
august 2022 eller senere.
Præcisering af tidlig sået vintersæd
Det bør være muligt at anerkende kornmarker med udlæg, hvis udsædsmængden er på
niveau med etablering af korn i renbestand. Der er behov for mere viden omkring
kvælstofeffekten af blandinger med græs og korn. Begge afgrødetyper har et stort
kvælstofoptag i efteråret og har stor betydning for kvægbrugene.
Specifikke bemærkninger til udkastet
Paragraf

Kommentar

§ 3 stk. 8, c)

Slåningsbrak
L&F vil foreslå at ”tilføres” plantebeskyttelsesmidler ændres til
”anvendes” og ”tilførsel” ændres til ”anvendelse”, så termen er i
overensstemmelse med Bek. 129 af 25. januar 2022.
Reglerne omkring slåningsbrak er blevet meget komplicerede, og
det anbefales at kravene skrives tydeligt i vejledningen.

§ 12 stk.1, 2)

Det skal være tydeligt i vejledningen hvad der menes med denne
bestemmelse – og gerne med eksempler.
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§ 17

Præcisionsjordbrug som alternativ til efterafgrøder
Gradueret tildeling af husdyrgødning bør tages med som
mulighed. Den nyeste gylleteknik muliggør nøjagtig dosering af
gyllemængder til marken. Det er samtidigt muligt, at tildelingen
kan styres vha. GPS, fuldstændigt ligesom for handelsgødning.
Dette vil medføre at landmænd, der fuldgøder f.eks. vårsæd med
gylle har mulighed for at deltage i præcisionsjordbrugsordningen samt økologiske bedrifter. Samtidigt vil denne mulighed give et
incitament til at investere i den bedst tilgængelige teknologi på
området.
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