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Høring af udkast til forslag til ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om 

plantedække 

 

NaturErhvervstyrelsen har sendt udkast til forslag til ændring af lov om jordbrugets anvendelse af 

gødning og om plantedække (gødskningsloven) i høring d. 9. november 2016 med høringsfrist 

senest den 16. november 2016. Lovforslaget vedrører regler som tilknyttes en frivillig midlertidig 

efterafgrødeordning med støtte.  

 

Landbrug & Fødevarer har noteret, at lovforslaget implementerer dele af Fødevare- og 

Landbrugspakken og Naturpakken. Overordnet set finder Landbrug & Fødevare, at aftalen om 

Fødevare- og Landbrugspakken er enormt positiv for landbrugserhvervet i Danmark, idet aftalen 

gør op med en meget uhensigtsmæssig og dyr regulering til fordel for en mere målrettet regulering. 

Dette paradigmeskifte har Landbrug & Fødevarer længe efterspurgt. Fødevare- og 

Landbrugspakken bygger på en række initiativer, som gør, at aftalen rummer et miljøregnskab i 

balance og med et grønt plus på sigt. Landbrug & Fødevarer er enige i at fremtidens miljøregulering 

skal bygge på et højt beskyttelsesniveau, således at man lever op til internationale forpligtigelser og 

nationale mål for natur- og miljøinteresser besluttet i Folketinget. Landbrug & Fødevarer har 

tidligere tilkendegivet, at aftalen rummer en væsentlig miljøgevinst, idet indsatsen målrettes 

områder, som vurderes at have væsentligt behov.  

 

Aftaleelementet om en frivillig midlertidig efterafgrødeordning med støtte har til formål at sikre mod 

en midlertidig tilstandsændring for grundvand og kystvande. Landbrug & Fødevarer har følgende 

kommentarer til lovforslaget. 

 

Høringssvaret består af tre dele. 

 Overordnede bemærkninger 

 Specifikke bemærkninger til lovforslaget 

 

Overordnede bemærkninger 

Af udkast til ændringsforslaget fremgår, at formålet med lovforslaget er at sikre miljøeffekten af en 

frivillig efterafgrødeordning. Ifølge lovforslaget skal den frivillige efterafgrødeordning sikre mod 

tilbagegang i tilstanden i overflade- og grundvand i en midlertidig periode for de kommende to år 

(2017 og 2018).  Landbrug & Fødevarer vil arbejde aktivt for, at ordningens formål om at sikre mod 

tilbagegang i forhold til grundvand og kystvande indfries. 

 

Landbrug & Fødevarer har tidligere argumenteret for, at en sådan midlertidig ordning er 

unødvendig bl.a. fordi (1) det reelle gødningsforbrug er betydeligt mindre end ministeriet ligger til 

grund i deres beregninger og (2) den forsinkelse der er i transport af vand fra marken til grundvand 

og kystvande medfører, at mindre variationer i kvælstofudvaskningen udjævnes. Landbrug & 

Fødevarer finder derfor, at en midlertidig efterafgrødeordning er fagligt ubegrundet, idet Fødevare- 
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og landbrugspakkens øvrige initiativer sikrer den ønskede miljøbalance, og sikrer mod negative 

tilstandsændringer af grundvand og kystvande. 

 

Det bør fremgå af det faglige grundlag for ordningen, at det er lagt til grund, at alle landmænd 

udnytter den fulde kvælstofkvote, og at dette må betragtes som en teoretisk worse-case, idet 

omfattende undersøgelser viser, at landmænd kun vil anvende dele af deres kvælstofkvote.  

 

SEGES har i maj 2016 og november 2016 undersøgt, hvor stor en del af den ekstra 

kvælstofgødning som Fødevare- og landbrugspakken muliggør, der rent faktisk forventes at blive 

anvendt. Denne undersøgelse sammenholdt med opgørelse fra indkøbt kvælstofgødning viser, at 

der forventes anvendt markant mindre end den teoretiske mulige mængde, som ligger til grund for 

Miljø- og Fødevareministeriets beregninger. 

 

Landbrug & Fødevarer forventer derfor, at den frivillige efterafgrødeordning afstemmes i 

udstrækning efter de faktiske forhold, således, at når myndighederne har tilstrækkelig viden om den 

faktiske anvendte mængde kvælstof revurderes behovet for kompenserende efterafgrøder. 

 

Landbrug & Fødevarer finder, at der med baggrund i SEGES’ undersøgelser findes tilstrækkelig 

sikker viden, som giver et pålideligt billede af den forventede anvendte mængde kvælstofgødning 

for 2017.    

 

I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at de frivillige afgrøder skal sikre en miljøeffekt, ved 

at hindre en stigning i nitratindholdet i overfladevand og grundvand. Det fremgår ikke konkret, hvilke 

områder det drejer sig om. Det fremgår dog, at ansøgningen åbner af 3 gange. 1. februar åbnes der 

for ansøgning målrettet grundvandsområder, 1. marts åbnes der for ansøgning målrettet 

kystvandoplande med lav retention og 22. marts åbnes der for de resterende kystvandoplande med 

indsatsbehov. De nærmere regler omkring efterafgrødeordningen foreligger endnu ikke.  

 

Landbrug & Fødevarer finder, at ordningen umiddelbart virker meget og unødigt kompleks. Ønsker 

man at opnå en attraktiv ordning, er det afgørende, at der så tidligt på dyrkningsåret som muligt, er 

klarhed over mulighederne for at indgå i ordningen for den enkelte landmand.  

 

Som beskrevet ovenfor vil Landbrug & Fødevarer arbejde aktivt for, at ordningens formål om at 

sikre mod tilbagegang i forhold til grundvand og kystvande indfries. Vi er dog generelt meget 

bekymrede for, om måltallet for de frivillige kompenserede efterafgrøder vil blive opfyldt med den 

foreslåede komplekse administrationsmodel. 

 

Specifikke bemærkninger til lovforslaget 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, hvordan ordningen med de frivillige kompenserede 

efterafgrøder planlægges implementeret. Det fremgår, at ansøgningen skal ske i tre tempi. Det 

betyder, at landmanden havner i en situation, hvor markplan og ansøgning skal gennemgås 3 

gange, før den kan laves helt færdig. Da langt størstedelen af landmændene bruger konsulenthjælp 

til udarbejdelse af markplan og ansøgning, vil dette være forbundet med yderligere omkostninger 

hver gang – typisk 1-2.000 kr. pr. gang. Det kan bevirke, at interessen for ordningen mindskes hos 

landmænd, fordi administrationsomkostninger bliver for høje. 

 

Det er meget ærgerligt, at landmænd, der melder sig under ordningen ifølge lovforslaget i høring 

risikerer straf i form at kvotetræk, hvis efterafgrøden fx pga. vejret ikke lykkes. Det kan desværre 

afholde landmænd fra at deltage. 
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Det fremgår også af høringen, at efterafgrøderne skal være stedfaste, det vil sige, at de er ”bundet” 

til bestemte marker. Det er ufleksibelt for landmanden, fordi driftsmæssige og klimatiske forhold kan 

betyde, at han ønsker at ændre i sin markplan efter der er sket en tegning af efterafgrøder. Det bør 

være muligt at skifte i det omfang, at marker ligger i samme grundvandsområde/kystvandopland. 

 

Landbrug & Fødevarer finder, at en mere fleksibel ordning i højere grad vil sikre ordningens succes, 

mens en ufleksibel ordning vil betyde, at nogle landmænd vil afholde sig fra at tilmelde sig 

ordningen, men tilsvarende lav miljøeffekt som følge. 

 

Det fremgår også af bemærkningerne, at ordningen ikke vil føre til øgede 

administrationsomkostninger for landmanden. Dette er forkert, fordi ordningen er sammensat 

således, at markplan og ansøgningen skal åbnes 3-4 gange, hvilket hver gang er forbundet med 

omkostning på 1-2.000 kr.  
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