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NaturErhvervstyrelsen 

Att: landbrug@naturerhverv.dk. 

j.nr. 15-4112-000011 

Cc: mss@naturerhverv.dk. 

Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i 

planperioden 2016/2017 (gødskningsbekendtgørelsen) 

  

Landbrug & Fødevarer har modtaget høringsmaterialet vedrørende udkast til ændret 

bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017. 

 

Indledningsvist bemærkes, at de reviderede normer som fremgår af udkast til ændret 

bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017, lever op til den 

Fødevare- og Landbrugspakken som blev indgået 22. december 2015. Af aftalen fremgår at  

”Aftaleparterne er enige om at udfase reduktionen af kvælstofnormerne, som i dag er på ca. 20 pct. 

i forhold til økonomisk optimal anvendelse. Udfasningen planlægges at ske med 2/3 hurtigst muligt i 

indeværende dyrkningssæson 2015/16 og den resterende 1/3 i dyrkningssæsonen 2016/17”  

 

Landbrug & Fødevarer har i høringssvar til gødskningsloven og i høringssvar til miljøvurdering af 

plan om ændrede gødskningsnormer fremført vores tilfredshed med, at der nu endelig gøres op 

med den omkostningsfulde og ineffektive undergødskning. Vi er derfor også yderst tilfredse med, at 

man med denne bekendtgørelse nu implementere de nødvendige regler for en udfasning af de 

reducerede kvælstofnormer.  

 

Høringssvaret består af tre dele. 

 Overordnede bemærkninger 

 Generelle og uddybende bemærkninger   

 Specifikke bemærkninger  

 

Overordnede bemærkninger 

Mulighed for gødskning efter de reelle forhold 

Til trods for at de reducerede kvælstofnormer er afskaffet er der stadig bedrifter, som konkret er 

hæmmet i produktionen grundet de kommende kvælstofnormer. Dette er helt naturligt, da de 

reviderede normer, som fremgår af dette udkast er et landsgennemsnit af det økonomisk optimale 

niveau. Omtrent halvdelen af bedrifterne vil derfor have en økonomisk gevinst ved at gødske mere 

end niveauet i denne bekendtgørelse muliggør.  

 

Det er derfor helt afgørende, at landmænd kan opnå den ekstra gødning på anden vis. Dette kan 

gøres på miljømæssig neutral vis gennem udbyttekorrektion eller ved etablering af ekstra 

efterafgrøder. 

 

I forhold til udbyttekorrektion i bekendtgørelsens § 8 er det fortsat en hæmsko for 

husdyrproducenter, der opfordrer egne afgrøder, at de ikke kan udbyttekorrigere for disse afgrøder. 

Det er helt afgørende at alle har den mulighed og L&F skal derfor stærkt opfordre til, at der findes 
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en løsning på dette problem, således landmændene kan få fastsat kvælstofkvoten efter de reelle 

forhold på ejendommen. 

 

I forhold til etablering af ekstra efterafgrøder for ekstra kvælstofkvote er det helt uforståeligt at 

denne mulighed nu bortfalder. Til trods for at behovet ikke er nær så stort som tidligere, er der 

stadig et behov for denne mulighed for bedrifter med et økonomisk optimum højere end normen. 

L&F er uforstående overfor forslag til denne regelændring og skal stærkt opfordre ministeren om at 

bibeholde den oprindelige regel, som tilbød en efterspurgt fleksibilitet.  

 

Generelle og uddybende bemærkninger   

Brug af egne analyser ved korrektioner af kvælstofmængden i husdyrgødning  

I § 16 er det muligt at basere korrektionerne på egne analyse på kvægbrug. Det er vigtigt, at denne 

mulighed også gives for andre brugstyper. Den lave kvælstoftilførsel har givet anledning til meget 

lave proteinprocenter i korn - navnlig på bedrifter med høje udbytter. Der er på disse bedrifter stort 

behov for at kunne anvende egne analyser udover, at der også skal gives mulighed for 

udbyttedokumentation, som nævnt ovenfor. Det er lettere at foretage egne analyser på andre brug 

end kvægbrug, fordi der typisk er færre foderemner end på kvægbrug. Det er derfor uforståeligt, at 

adgangen til at anvende egne analyser kun er indført på kvægbrug. 

 

Automatisk korrektion for mindre efterafgrødeareal 

Bedrifter får automatisk nedskrevet kvælstofkvoten, hvis der ikke er tilstrækkeligt areal med 

efterafgrøder. Dette er meget ensidigt. Reglen skal modsvares af, at uforbrugt kvælstofkvote i et 

gødningsår automatisk konverteres til efterafgrøder i ”efterafgrødebanken”. Det vil gøre det mere 

fleksibelt for landmanden, hvis han har mulighed for at udnytte ikke forbrugt kvælstofkvote.  En 

endnu mere fleksibel løsning er at give mulighed for at overføre uforbrugt kvælstofkvote til følgende 

planperiode.  

 

SEGES har gennemgået notatet fra Aarhus Universitet omkring fornyet beregning af 

omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og kvælstofkvote. SEGES mener, at det er fagligt forkert, 

at AU ikke forholder sig til forskelle eller eventuelle forskelle i udvaskningen fra arealer, der er 

bevokset med vintersæd om efteråret sammenlignet med ubevokset jord. Det er et af de helt 

centrale forhold i beregningen. Efter SEGES’ opfattelse er der en udvaskningsreducerende effekt af 

vintersæd som skal omregnes. Det vil reducere omregningsfaktoren. 

 

L&F finder, at det må være helt naturligt, at man får genberegnet omregningsfaktorerne, således at 

de væsentlige forudsætninger er på plads, som påpeget af SEGES ovenfor. L&F forventer, at 

ministeriet vil sørge for, at denne fejl rettes op i den endelige bekendtgørelse. 

 

Specifikke bemærkninger til de enkelte paragraffer 

§ Kommentar 

2 stk. 3 

 

Fristen for tilmelding til Register for Gødningsregnskab skal rykkes så den er sammenfaldende 

med fristen for udarbejdelse af gødningsregnskab/indsendelse af Fællesskema, altså den 21. 

april 2017 for planperioden 2015/16.. 

7 stk. 1 

 

I høringsudkastet er brødhvedeordningen 2016/17 ændret fra en ansøgning med tildeling af 

norm indenfor et max. Areal til en ren anmeldelse af dyrkning af brødhvede. 

Det er unødigt bureaukratisk, at SEGES skal modtage anmeldelser af dyrkning af brødhvede. 

”Anmeldelsen” kan i stedet indgå i gødningsplanen eller fællesskemaet, og kontrollen heraf kan 

inddrage dokumentation for tidligere dyrkning af brødhvede samt kontrakt med aftagerfirmaet. 

7 stk. 2 Anmeldelser modtages inden 11. august…. Kan udelades, da der ikke længere er en 
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 arealbegrænsning. 

8 stk. 1 

 

Det skal være mulig at anvende salg mellem registrerede firmaer som dokumentation. Hvis 

firmaer, der handler med korn, har landbrug ved siden af, skal det ikke blokere muligheden for, 

at landmænd, der sælger korn til pågældende firma, ikke kan anvende udbyttedokumentation. 

12 stk. 1 Det er ikke nødvendigt at indsende gødningsregnskabet. Det skal bare forefindes på bedriften 

fra denne dato og fremvises ved kontrol. Endvidere kunne fristen for udarbejdelse rykkes til 21. 

april, så den er sammenfaldende med ansøgningsfristen for direkte arealstøtte. 

12 stk. 2 Ved ophør i løbet af planperioden er det muligt at indsende på papir jf. stk. 5. Det er ikke det 

NAER oplyser i praksis! Der skal være åbent for GHI hele året, så der kan indsendes elektronisk 

gødningsregnskab hele året rundt.  

26 stk. 3 Ved afmeldelse af Register for Gødningsregnskab før planperiodens udløb ved ophør, skal der 

udarbejdes et gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden. NAER bør oplyse, om der 

er på papir – eller GHI åbent året rundt fremadrettet? 

34 stk. 1 Skal udgå. Anmeldelsen kan ske i Fællesskemaet, da der ikke længere er nogen 

arealbegrænsning. 

Bilag 1 

Tabel 1 

Forhøjelse af kvælstofnormerne for visse typer af korsblomstrede afgrøder.  

En række havefrøafgrøder, der hører til korsblomstfamilien, har som udgangspunkt en for lav 

kvælstofnorm. Det omhandler specielt arterne Iberis (60), Karse (120) Rucola (110) og Radis 

(120). Tallene i parentes er deres nuværende kvælstofnorm. Da det drejer sig om arealmæssigt 

små afgrøder er der ikke gennemført omfattende gødningsforsøg i arterne, men fra praksis ved 

man at de arter har et betydeligt højere økonomisk kvælstof optimum end der kommer til udtryk i 

deres nuværende norm. Arterne er højværdiafgrøder hvor der er et sær-deles interessant 

bytteforhold mellem kg kvælstof og kg frø. Undergødskning i de arter er derfor økonomisk meget 

dyrt for avlerne. Samlet set dækker de nævnte arter 100-200 ha. På grund af de meget høje 

krav til kvaliteten af frøene dyrkes disse arter altid på mindre arealer og på mindre ejendomme 

der er specialiserede i den specielle dyrkningsstrategi. Disse mindre ejendomme med 

specialafgrøder har ofte ikke mulighed for at flytte kvælstof mellem afgrøder. Derfor rammer en 

for lav kvote ekstra hårdt på disse ejendomme Arterne bør derfor have en norm på 150 kg N pr. 

ha for at sikre et rimeligt økonomisk udbytte. Frøavl af hybrid vårraps er en ny særdeles 

interessant afgrøde for dansk landbrug. Arten bør sammen med alm. Vårraps tildeles en norm 

på 150 kg kvælstof pr. ha. 

En eventuel forøgelse af kvælstofnor-men må ikke påvirke den nuværende norm på 200 kg N til 

hvid- og rødkål til frøproduktion. 

Bilag 1 

Tabel 1 

Kode 284 

 

Græs m. vikke og andre bælgplanter under 50 % kløver. 

Det ser ud som om, N-værdier er for normer med over 50 % bælgpl. I stedet for under 50 % 

bælgpl. 

Forfrugtsværdi er sat til 102 kg N på denne, hvor alle andre tilsvarende er sat til 95 kg N.  

Bilag 1 

Tabel 3 

Brødhvedesorter. 

Sorterne Jensen og Vyckor og KWS Montana mangler på listen. 

For ”Vårhvede” skal 2015/16 rettes til 2016/17 

Bilag 2, 

Tabel 1 

 

Vi påskønner, at kategorien ungtyre og tyrekalve er blevet til slagtekalve, der også omfatter 

hundyr til slagt. I tabel 1 bilag 2 er teksten dog ikke tilrettet. 

Derimod er ønsket om at krydsningsbesætninger med mindre end 87,5 % jersey kan beregne 

dyreenheder og gødningsmængder ud fra en vægtet jerseyandel ikke blevet opfyldt, hvilket vi 

mener ikke er rimeligt i betragtning af betydningen for krydsningsbesætninger. De manglende 

muligheder vil reducere brug af krydsning, hvilket vil reducere produktiviteten generelt og 

reducere erhvervets og samfundets indtjening. 
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Med venlig hilsen 

 

 

 
Nikolaj Ludvigsen 

Chefkonsulent 

 

Vand & Natur 

 

D +45 3339 4458 
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