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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 plantedække og om 

dyrkningsrelaterede tiltag (Plantedækkebekendtgørelsen) 

  

Landbrug & Fødevarer har modtaget høringsmaterialet vedrørende udkast til ændret 

bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag planperioden 2016/2017. 

 

Indledningsvist er det glædeligt, at konstatere at forbud mod jordbearbejdning på visse tider af 

Året justeret i forhold til Fødevare- og Landbrugspakken.  

 

Det skal dog bemærkes, at det er stærkt problematisk, at bekendtgørelsen ikke er færdig på et 

tidligere tidspunkt. Det skaber et retssikkerhedsmæssigt problem idet landmanden ikke på et 

rimeligt tidspunkt kender de nærmere betingelser for de dyrkningsmæssige krav. Af hensyn til 

landmandens indretningsmuligheder må det som minimum forventes, at plantebekendtgørelsen 

som udgangspunkt foreligge senest den 31. december forud for planperioden.  

 
Nedenfor følger Landbrug & Fødevarers høringssvar på til de indholdsmæssige forhold. 

Høringssvaret består af tre dele: 

 Overordnede bemærkninger 

 Generelle og uddybende bemærkninger   

 Specifikke bemærkninger  

 

Som bilag til høringssvaret er der vedlagt et notat om kvælstoffikserende planter som efterafgrøder. 

Bilaget er udarbejdet af SEGES. 

 
Overordnede bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer vil overordnet set fremholde nødvendigheden af en grundlæggende 

regelforenkling på dette område. Samtidig er det strengt nødvendigt med en øget fleksibilitet i 

forhold til at efterleve efterafgrødekravet. Landbrug & Fødevarer foreslår, at disse krav 

gennemføres ved en grundlæggende ændring, som bygger på godt landmandsskab og anvendelse 

af nyeste viden og teknologi og til gavn for både miljø og bedrifternes erhvervsmæssige 

konkurrenceevne.    

 

Opgør med detailorienteret regulering 

Generelt er der et ønske fra erhvervet om, at den meget detaljeorienterede regulering og hvad det 

indebærer af mange datokrav mv. bør erstattes af godt landmandskab. Dvs. at der i stedet for 

kalenderfrister m.v. sigtes mod, at landmanden efterlever formålet med reglerne efter mere simple 

principper som kan godtgøres via egenkontrol. Da der langt hen af vejen er et sammenfald mellem 

landmandens økonomiske interesser og intentionerne og principperne bag godt landmandskab bør 

det være muligt. Den seneste teknologiske udvikling, som muliggør registrering af 

markmanagement, åbner døren for nye reguleringsmæssige principper hvor egenkontrol kan spille 
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et centralt element. I forhold til etablering af efterafgrøder eller alternativer hertil handler det om at 

få fjernet overskydende kvælstof fra jorden på en effektiv måde, via mere simple og meningsfulde 

regler. 

 

Godt landmadsskab og den teknologiske udvikling bør være naturlige bærende elementer frem for 

det nuværende regelkompleks, som på en lang række områder besværliggør det at opnå formålet 

med reglerne for landmænd. I første omgang vil vi på det kraftigste skynde til, at man 

sammenlægger datoer og regelforenkler i de eksisterende regelsæt. 

 

Behov for øget fleksibilitet i forhold til efterafgrødekravet 

Det er helt afgørende for landmandens tilpasningsmuligheder på bedriften, at der sker en øget 

fleksibilitet i forhold til efterafgrødekravet. Dette kan ske helt miljøneutralt på en række områder.  

Hvis vækstpotentialet i fødevareerhvervet skal realiseres, så er der brug for en langt bredere palet 

af anerkendte virkemidler. Det er også den tankegang, der ligger bag regeringens mål i i Fødevare 

og Landbrugspakken om, at reguleringen af landbruget skal være til gavn for både miljøet og 

landmanden. 

 

Først og fremmest er det nødvendigt at indfase flere virkemidler som alternativer til de allerede 

eksisterende lovpligtige efterafgrøder så snart de er dokumenterede. Der er i dag, med de 

eksisterende efterafgrødekrav, hårdt brug for flere alternativer, således at landmanden kan 

tilrettelægge sin produktion mest optimalt samtidig med, at netop den miljøeffekt, som 

efterafgrøderne er tiltænkt, opnås.  

 

Generelle og uddybende bemærkninger 

Nedmuldning af ham 

Nedmuldning af halm ikke er med på listen over yderligere alternativer – forskningsinstitutionerne 

vurderede tilbage i starten af 2013, at nedmuldning af halm var klar til indfasning.  

 

Minivådområder 

Minivådområder bør ligeledes indgå som en del af paletten, hvor nyeste forskning fra AU 

dokumenterer de miljømæssige effekter. Der er stor efterspørgsel efter netop dette virkemiddel og 

da virkemidlet er godkendt, haster det med at få det optaget i denne bekendtgørelse, således at 

landmænd kan tage etablere disse og tage dem i anvendelse hurtigst muligt. 

 

Omregningsfaktorer 

Omregningsfaktoren mellem  tidlig såning af vintersæd og efterafgrøder er fortsat ikke i 

overensstemmelse med det fagligt korrekte, hvor omregningsfaktoren skal være 3:1 i stedet for 4:1. 

Det reducerer incitamentet til at anvende virkemidlet betragteligt. SEGES har ved flere lejligheder 

fremlagt faglig argumentation herfor, hvor også landmandens adfærdsændringer inddrages. 

Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at ordningen udstrækkes til at omfatte alle arter af vinterkorn, 

samt at omregningsfaktoren ændres fra 4:1 til 3:1. 

   

Flere arter og blandinger som pligtige efterafgrøder  

Der er gentagende gange fremsat ønske til udvidelse af antallet af arter og blandinger, der kan 

tælle som pligtige efterafgrøder. Herunder også accept af kvælstoffikserende efterafgrøder. SEGES 

har tidligere foreslået, at det skal være tilladt at iblande udsæd af alle arter i en normal 

udsædsmængde af en effektiv kvælstofopsamler. På denne måde vil landmænd få langt flere 

muligheder uden, at det går ud over miljøeffekten. Samtidigt er det vigtigt, at kravet til pligtige 

efterafgrøder, så vidt muligt, bliver lig med kravene til efterafgrøder, der tæller som 

miljøfokusområder. Og det er vigtigt, at det sker ved at udvide antallet af arter, der tæller som 
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pligtige efterafgrøder. MFO-efterafgrøder skal f.eks. bestå af blandinger. Derfor er det vigtigt, at det 

ved pligtige efterafgrøder er muligt at anvende blandinger, der ikke opformerer sygdomme som 

kålbrok. Det er helt uforståeligt, at muligheden for at så efterafgrøder frem til 20. august for korn er 

indskrænket til vårbyg, rug og stauderug. Alle agronomiske erfaringer viser, at havre vil have fuldt 

så stor kvælstofoptagelse som vårbyg og vinterbyg og vinterhvede som vinterrug. 

 

Særligt om kvælstoffikserende efterafrøder  

Der er stor interesse for at få godkendt kvælstoffikserende afgrøder som pligtige efterafgrøder og 

som MFO-efterafgrøder. SEGES såvel som Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning har ved 

gentagende lejligheder efterspurgt godkendelse af kvælstoffikserende afgrøder, men det er afvist af 

Aarhus Universitet med en begrundelse om, at dette vil forøge udvaskningen. SEGES mener, at 

denne vurdering er alt for unuanceret idet kvælstoffikserende efterafgrøder naturligvis skal ses i en 

sædskiftemæssig sammenhæng, hvor der fastsættes en faglig tilpasset eftervirkning. Ved f.eks. at 

fastsætte en større eftervirkning af kvælstof end den nuværende for pligtige efterafgrøder kan en 

eventuel merudvaskning elimineres. Erfaringer fra praksis viser, at specielt på 

planteavlsejendomme er væksten af efterafgrøder begrænset af tilgængeligt kvælstof i jorden. Det 

betyder, at efterafgrøderne ikke producerer den potentielle mængde kulstof, der kan være et 

væsentligt input til at bevare jordens frugtbarhed. SEGES har skrevet et kort notat om brug af 

kvælstoffikserende afgrøder, der er vedlagt som bilag.  

 

Efterafgrøder generelt 

Der er også stort behov for at ændre den praksis, som NAER har indført med, at virksomheder, der 

ikke har et efterafgrødekrav, og/eller ikke er ophørt i Register for Gødningsregnskab, ikke kan 

overdrage opsparede efterafgrøder til andre virksomheder. Der er eksempler på, at store arealer 

med efterafgrøder ”går tabt” for landmanden ved forpagtning/salg af landbrug. Dette kan ikke være 

intentionen i bekendtgørelsen.  

 

Dispensationsmulighed for efterafgrøder 

Ministeren skal fortsat have mulighed for at dispensere fra efterafgrødekravene som følge af 

ekstreme vejrbetingelser. Det er ikke rimeligt, at landmændene straffes for ikke at have etableret 

efterafgrøder i form af en nedsat kvælstofkvote, hvis vejrmæssige omstændigheder helt umuliggør 

etablering.  

 

Omlægning af græs 

Reglerne vedrørende omlægning af fodergræs under § 18 giver problemer på mange bedrifter, fordi 

de ikke harmonerer med angreb af stankelben. På mange arealer med forfrugt fodergræs 

vanskeliggøres såvel omlægning som etablering af ny afgrøde i foråret som følge af angreb af 

stankelbenlarver, hvortil der ikke længere er nogen kemisk bekæmpelsesmulighed. 

Hovedflyvningen og æglægningen af de voksne myg af mosestankelben er i august til primo 

september, og det er i de forårssåede afgrøder efter omlægning af græsset om foråret, at skaderne 

er store. I de eksisterende regler er det muligt at omlægge fodergræs om efteråret inden 15. august 

til fodergræs igen eller grønkorn med græsudlæg. Men af hensyn til bekæmpelse af rodukrudt og 

kløvertræthed er det ofte ønskeligt, at fodergræsarealet efterfølges af en anden afgrøde end 

græs/kløvergræs. 

Der foreslås derfor to ændringer, der kan løse dette problem: Udover den nuværende tilladelse til 

omlægning til fodergræs og til grønkorn med græsudlæg tillades generelt en omlægning til 

vinterraps. Vinterraps har så stor en kvælstofoptagelse om efteråret, at dette ikke vil medføre 

nogen merudvaskning. Derudover foreslås det, at omlægning kan foretages til tidligt sået 

vintersæd, evt. under den forudsætning, at det kan dokumentereres, at der er problemer med 

angreb af stankelben på arealerne.  
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Vi mener, at risikoen for udvaskning af kvælstof på denne måde reduceres, fordi udvaskningen 

efter vårsæd, der er sået efter forårsomlagt græs, som var angrebet af stankelben, kan være 

betydelig.  

 

Der er flere gange tidligere fremsat ønske om, at det bliver muligt at etablere vintersæd efter græs. 

Dette er ikke muligt med det nuværende regelsæt. 

Specielt for kvægbrug på lerjord vil etablering af vintersæd efter fodergræs kunne give en 

merindtjening på 2-3.000 kr. pr. ha, fordi græs er en god forfrugt til vintersæd. En regelændring vil 

ikke udløse, at et stort areal med fodergræs bliver omlagt til vintersæd om efteråret, fordi det er 

mest aktuelt på lerjord, og det kræver et stort harmoniareal. Men for de bedrifter, hvor det er 

aktuelt, kan det bidrage til en betydelig merindtjening.  

Hvis det mod forventning ikke kan ændres for fodergræs generelt, bør omlægningsforbuddet ikke 

gælde, hvis græsafgrøden er græs uden kløver (kode 263). Udvaskningen fra vintersæd efter græs 

uden kløver (til slæt) er ikke større end udvaskningen fra vintersæd efter andre forfrugter. Det er 

dokumenteret i forsøg og balance beregninger fra Aarhus Universitet. 

 

Forenklinger ønskes 

Der er fortsat mulighed for at forenkle de regler, som fremgår af denne bekendtgørelse på en 

række områder, uden det får miljømæssige konsekvenser.  

 Krav om kvotereduktion ved vildt- og bivenlige tiltag. I og med at disse tiltag ikke skal 

anmeldes særskilt i markplanen i Tast Selv Service, vil det være en forenkling, hvis 

der heller ikke skal ske kvotereduktion. Det vil kun betyde en minimal forhøjelse af 

kvælstofkvoten og en netto-reduktion i udvaskningen, fordi ordningen vil være mere 

tillokkende. 

 Energiafgrøder etableret før 2008/09 skal også kunne erstatte efterafgrøder. Det har 

minimal betydning, og vil spare megen administration.  

 

Kommentarer til de enkelte paragraffer 

§ Kommentar 

1 stk. 5 Der henvises til ”den officielle” klassificering af jord i Danmark. Hvor finder man den? 

3, stk. 1 Kløver og vikkearter som pligtige efterafgrøder og som plantedække på MFO arealer. 

 Det ville være ønskeligt at man i Danmark får mulighed for at anvende kløver og vikkearter 

som pligtige efterafgrøder og på MFO arealer.  

Eventuelt kun forud for en havefrøafgrøder. Fordelen vil være, at man kan undgå de 

korsblomstrede arter gul sennep og olieræddike. Problemet med gul sennep er at den 

opformerer kålbrok. Da flere af havefrøarterne tilhører korsblomstfamilien vil det være 

katastrofalt for avlen. Da kålbrok overlever mange år i jorden, kan en sådan smitte ødelægge 

ejendommens muligheder for at dyrke en lang række økonomisk fordelagtige havefrøafgrøder. 

Problemet med olieræddike er, at den kan være vinterfast. Det øger risikoen for spildfrø i 

næste års havefrøafgrøde, da kravet til renhed i havefrø er 99,9 %, kan selv en enkelt plante 

ødelægge avlen. 

Kløver og vikke arter vil samtidig kunne samle kvælstof om efteråret til gavn for næste års 

frøafgrøde. Mange ejendomme med havefrø anvender ingen husdyrgødning og har en lav 

kvælstofstatus i jorden om efteråret og frem til såning. 

Nogle af de kløverarter, der vil blive anvendt, blomstrer om efteråret. Det sikrer muligheder for 

pollenproduktion til såvel bier som andre insekter og bidrager derfor til at sikre gode 

fourageringsmuligheder på  arealerne.  

De anvendte arter giver et særdeles godt plantedække og dermed gode levesteder for den 

vilde fauna og god biodiversitet. 
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5 Mellem og efterafgrøder 

Mulig godkendelse af purløg og skorzonerrod samt timian som efter og mellemafgrøder efter 

sidste høstår. 

Godkendelse af samme afgrøder til brug på MFO arealer. 

Afgrøderne bliver høstet før 20. juli. De optager kvælstof om efteråret og er på den måde 

sammenlignelige med andre afgrødegrupper der kan medregnes som efterafgrøder og 

mellemafgrøder. 

De samme afgrøder vil det være flere fordele ved at bruge på MFO arealer i udlægsåret. De 

sikrer en stor biodiversitet, Purløg blomstrer i efteråret og har bi-træk. Det vil betyde 

fourageringsmuligheder for bier. Afgrøderne er gode levesteder for harer, rådyr og specielt 

agerhøns. 

5 stk. 1 4) Teksten bør ensrette med § 3 stk. 1 2), så der kommer til at stå: mellemafgrøderne må tidligst 

nedvisnes, nedpløjes eller på anden måde destrueres…. 

6, stk. 1, 2) Referenceåret 2009/2010 bør udgå 

6, stk. 2 

 

Hvorfor indgår brakarealer ikke som omdriftsareal i bilag 2 tabel 2? Brakarealer er jævnfør 

reglerne for direkte arealstøtte defineret som omdriftsareal – der er ikke sammenhæng mellem 

regelsættene. Bør ændres. 

 

6, stk. 4 

Omregningsfaktoren bør hæves til et fagligt korrekt niveau 

7, stk. 5 

 

Omregningsfaktoren bør hæves til et fagligt korrekt niveau 

8, stk. 1 Det fremgår, at de braklagte arealer skal være mindst 9 meter og højest 20 meter målt fra 

vandløbet eller søens øverste kant. Det er uklart, om det braklagte areal kan eksistere ved 

siden af en MFO-randzone. Det bør være muligt at etablere en MFO-randzone på fx de 9 

meter nærmest søen/vandløbet og etablere et ”braklagt areal langs vandløb og søer” på den 

resterende del, dvs. fra 10 meter og op til 20 meter fra vandløbet/søen. 

8, stk. 1 Det vil være godt med en figur i vejledningen, der viser hvor de braklagte arealer langs vandløb 

og søer kan ligge, bredde  mv. 

 

8, stk. 4 

Omregningsfaktoren skal hæves til et fagligt korrekt niveau 

 

10, stk. 1 

Hvad med vintersædsblandinger? Skal tilføjes. 

10, stk. 2 Omregningsfaktoren bør hæves til et fagligt korrekt niveau 

11, stk. 1 Det skal være muligt, at et efterafgrødeoverskud kan følge med jorden ved salg eller 

borforpagtning uanset, om sælger/bortforpagter ophører i registret for gødningsregnskab eller 

ej.  

12 stk. 1 3) Det er vist ikke rigtigt! 

Allerede i indeværende planperiode har handlen foregået i skemaet ”Gødningskvote- og 

efterafgrøder”, og det er frivilligt om man vil gøre brug af ske B3, jf. teksten i vejledningen. 

14, stk. 3 Der virker uforståeligt, at der indføres en bestemmelse om, at man ikke efter 31. august kan 

afmelde at man vil anvende alternativer, når stk. 1 åbner for, at man kan skrive deres arealer 

eller tilsvarende ned til 0 frem til ansøgningsfristen for Fællesskemaet. 

16, stk. 1 SEGES er ikke fagligt enige i denne omregningsfaktor. Der er ikke taget højde for forskellen i 

udvaskning af kvælstof fra arealer bevokset med vintersæd og fra ubevoksede arealer. 

17, stk. 7 Det er glædeligt, at der kommer en undtagelse for jordbearbejdning på sandjord (JB 1-4) for 

arealer med majshelsæd i perioden 1. nov. - 1. februar. Dog burde JB 6 også medtages i 

undtagelsen.  

Det skal fremgå af vejledningen, hvordan ordningen skal administreres 
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Med venlig hilsen 

 

 

 
Nikolaj Ludvigsen 

Chefkonsulent 
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