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Fødevareministeriet 

Slotsholmgade 12 

1216 København K 

 

Sendt via e-mail til: euint@fvm.dk 

Skriftlig høring af § 2-udvalget om Kommissionens delegerede retsakt om 

vægtningsfaktoren for kvælstoffikserende afgrøder under bestemmelserne for 

miljøfokusområder 

  

Med mail af 13. august 2014 har Fødevareministeriet fremsendt notat L 26-14 om 

Kommissionens delegerede retsakt om vægtningsfaktoren for kvælstoffikserende 

afgrøder under bestemmelserne for miljøfokusområder i skriftlig høring.  

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger: 

 

I Kommissionens oprindelige delegerede retsakt med vægtningsfaktorer for arealtyper til 

opfyldelse af kravet om miljøfokusområder var det fastlagt, at lavskov, kvælstoffikserende 

afgrøder og efterafgrøder skulle have en omregningsfaktor på 0,3. De øvrige arealtyper 

har alle en omregningsfaktor på over en.  

 

Kommissionen har nu fremlagt en ny delegeret retsakt, der hæver omregningsfaktoren for 

kvælstoffikserende afgrøder til 0,7, hvorimod faktoren for efterafgrøder og lavskov 

uændret vil være 0,3.  

 

Landbrug & Fødevarer er stærkt utilfredse med, at Kommissionen ikke samtidig hæver 

omregningsfaktoren til 0,7 for alle tre arealtyper, der for nuværende har en 

omregningsfaktor på 0,3.  

 

Dette skyldes, at den forskelsbehandling mellem de tre nævnte arealtyper, som 

Kommissionen nu indfører, savner enhver faglig begrundelse.  

 

Arealtyperne skal som nævnt ovenfor anvendes til at leve op til kravet om 

miljøfokusarealer, der er en del af de såkaldte grønne krav. Disse krav skal bidrage til at 

forbedre miljø, klima og biodiversitet. Med udgangspunkt i den målsætning vil 

efterafgrøder i sammenligning med kvælstoffikserende afgrøder entydigt være det mest 

nyttige instrument.  

 

Dette kan blandt andet underbygges af det notat, som også Fødevareministeriet nævner, 

nemlig professor Jørgen Olesens notat: ”Vurdering af vægte for EFA-elementer”. Heri 

fremgår, jf. nedenstående tabel, at fx efterafgrøder har en markant højere værdi i relation 

til målene med de grønne krav end fx proteinafgrøder (kvælstoffikserende afgrøder) har.   
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Samlet set skal Landbrug & Fødevarer derfor anmode om, at den danske regering 

arbejder for, at den delegerede retsakt også kommer til at omfatte efterafgrøder, således 

at disse også får en omregningsfaktor på 0,7. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Niels Lindberg Madsen 
Afdelingsleder 
 
Generel Erhvervspolitik 
 
D +45 3339 4278 
M +45 2724 5623 
E nlm@lf.dk 

Tabel Indeks for effekt af EFA-elementer

EFA-element

Udvasknings

reduktion

Klimagas-

reduktion

Fosfor-

reduktion
Biodiversitet

Vægtet 

indeks

Braklægning (etårig) 1,0                  1,0                         1,0                 1,0                   1,0                   

Efterafgrøder 0,7                  0,2                         0,5                 0,5                   0,5                   

Vintergrønne market 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Proteinafgrøder 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1

Lavskov (energiskov) 0,8                  0,6                         0,5                 0,5                   0,7                   

Randzoner 1,0                  1,0                         1,5                 1,0                   1,1                   

Fortidsminder 1,5                   1,5                   

Små søer <0,2 ha 1,5                  1,5                   1,5                   

Træer i grupper <0,2 ha 1,0                  1,2                         1,0                 1,0                   1,0                   

Levende hegn 1,0                  1,2                         1,5                 1,0                   1,2                   

Sten og jorddiger 1,0                  0,3                         1,5                 1,5                   1,1                   

Note: Effekt på N-udvaskningen fra rodzonen, udledning af klimagasser, reduktion af fosforudledninger og 

biodiversitet samt et samlet gennemsnitligt indeks, hvor enårig braklæning har en indeksværdi på 1 og landbrugsjord 

i omdrift en værdi på 0.


