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NaturErhvervstyrelsen 

Att: miljobio@naturerhverv.dk 

j.nr. 16-8630-000003. 

Høring over udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og 

udkast til senere ændring af bekendtgørelsen 

 

NaturErhvervstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede 

efterafgrøder og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nationalt tilskud til 

målrettede efterafgrøder i høring d. 25. november 2016 med høringsfrist senest den 15. december 

2016. Høringsudkastet vedrører regler som tilknyttes en frivillig midlertidig efterafgrødeordning med 

støtte.  

 

Landbrug & Fødevarer har noteret, at bekendtgørelsesudkastet 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 og 

omkostningseffektiv regulering. Dette paradigmeskifte har Landbrug & Fødevarer længe 

efterspurgt. Set i det lys bakker Landbrug & Fødevarer grundlæggende op om en drivillig 

efterafgrødeordning, som er en del af  

 

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 og tilpasses områdernes behov. Aftaleelementet om en frivillig midlertidig 

efterafgrødeordning med støtte, som dette udkast til bekendtgørelse vedrører, har til formål at sikre 

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

følgende kommentarer til bekendtgørelsesudkastet. 

 

Høringssvaret består af to dele. 

 Overordnede bemærkninger 

 Specifikke bemærkninger til lovforslaget 

 

Overordnede bemærkninger 

Det fremgår af udkastet til bekendtgørelsen at der ydes tilskud til udlægning af efterafgrøder i 

henhold til de foranstaltninger om kompenserende miljøtiltag, der er fastlagt i Aftale om Fødevare – 

og landbrugspakke af 22. december 2015 og i Aftale om Naturpakke af 20. maj 2016. Indsatsen 

gennemføres i 2017-2018 med udlægning af efterafgrøder i kystvandoplande, hvor Miljø- og 

Fødevareministeriet tilsyneladende finder, at der er behov for en kvælstofreduktion.  
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Det faglige grundlag for ordningen 

Landbrug & Fødevarer har konstateret, at et konsolideret fagligt grundlag for ordningen stadig ikke 

er offentliggjort til trods for, at man i udkastet til bekendtgørelsen har opgjort kompensationsbehovet 

på et detaljeret niveau. Det er særdeles utilfredsstillende for berørte parter, at man fra ministeriet 

side sender et regelsæt i høring, uden at man samtidig offentliggør den fulde begrundelse herfor.  

 

Det fremgår af udkast til bekendtgørelse at formålet med den frivillige efterafgrødeordning er at 

sikre mod en tilbagegang i miljøtilstanden i overflade- og grundvand. 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 lægger 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- og landbrugspakkens øvrige initiativer 

sikrer den ønskede miljøbalance, og sikrer mod negative tilstandsændringer af grundvand og 

kystvande. 

 

Landbrug & Fødevarer forventer, at ministeriet snarest fremlægger den begrundelse for ordningen, 

og derefter justerer ordningens omfang til således, at ordningen matcher det faglig konsoliderede 

behov.  

 

Det bør herunder 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. 

 

Ordningens udformning 

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

der samtidig ikke gives det nødvendige overblik for konsulenter og landmænd til at foretage det 

optimale valg på bedriften. 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, og at man løbende kan gennemskue status for ordningen i ens eget opland.  

 

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. Ud over at få smidiggjort ansøgningssystemet 

og undgå først-til-mølle princip i tre forskellige tempi, vil ordningen kunne gøres meget mere 
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eftertragtet, hvis der var mulighed for at benytte de kendte alternativer til pligtige efterafgrøder i 

denne ordning.   

 

Retssikkerhedsmæssigt har Landbrug & Fødevarer en række forbehold, som skal tages i 

betragtning i forhold til en eventuel efterfølgende obligatorisk regulering:  

 

 Det er uhensigtsmæssigt, hvis landmænd, som efterfølgende måtte blive pålagt et væsentligt 

obligatorisk og ikke-kompenseret reguleringskrav, er blevet afskåret fra at ansøge og opnå 

støtte til etablering af frivillige efterafgrøder. Dette gælder i forhold til landmænd som grundet de 

minimis loftet ikke kan opnå støtte. Det gælder også landmænd i et ID15-opland, hvor der stadig 

resterer et indsatskrav, men hvor støttemidlerne er opbrugt grundet det tekniske setup af 

ordningen. 

  

 Det er uhensigtsmæssigt, hvis alle landmænd, der befinder sig i samme ID15-opland, ikke har 

lige mulighed for at ansøge uanset bedriftens størrelse eller kompleksitet (se i øvrigt første 

kommentar under specifikke bemærkninger). 

 

 I forhold til grundvandsindsatsen, bør et efterfølgende obligatorisk og ikke-kompenseret 

reguleringskrav opgøres under hensyntagen til Miljøbeskyttelseslovens princip om, at den 

nødvendige reduktion i kvælstofudvaskningen kan fordeles »skævt« mellem de forskellige 

områder der påvirker det samme grundvand1. 

 

Specifikke bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet 

 

Paragraf Indhold Kommentar/rettelse 

Indledning ..finansloven.. Finansloven 2017 

§ 5  

 

Ansøgning om tilskud 

 

 

 

Det er problematisk, at ansøgning om tilskud til målrettede 

efterafgrøder skal ske ved indsendelse af Fællesskema 2017 og at 

ansøgning sker via først til mølle-princippet. Fællesskemaet 

indeholder i forvejen en lang række arealstøtte-ordninger, der i flere 

tilfælde er komplekse og tidskrævende. For at Fællesskemaet skal 

kunne indsendes, skal alle støtteordningerne være på plads, herunder 

skal alle skemakontroller være håndteret og tilrettet. Denne 

kompleksitet i udfyldelsen og indsendelse af Fællesskemaet, vil være 

medvirkende til, at en gruppe af ansøgere med komplekse 

ansøgninger, på forhånd vil være forskelsbehandlet i forhold til 

mulighederne for ansøgning, da ansøgning om tilskud til målrettede 

efterafgrøder sker efter først til mølle-princippet. 

§ 5, stk 5 og stk 6 Ansøgning om tilskud 

 

Det er vigtigt, at NAER informerer dagligt om hvor mange ha, der kan 

søges om i de enkelte ID15-områder, og om målet indfriet.  

Det er ligeledes vigtigt, at den enkelte ansøger kan se i 

Fællesskemaet, hvor mange ha der er ”tilbage” i oplandet.  F.eks. hvis 

der søges til 30 ha efterafgrøder, men der er kun 20 ha tilbage i 

oplandet, så skal ansøgeren kunne se i skemakontrollen, at der kun er 

20 ha tilbage, hvorved ansøgningen nemt kan tilrettes fra 30 ha til 20 

ha ansøgt (dvs. der skal ikke prøves med 29 ha, 28 ha, 27 ha….etc). 

                                                           
1
 Jf. L56 – forarbejder til forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning 

(Beskyttelse af drikkevandsressourcer og vandforsyning) 
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§5 stk. 8 ..”indlægges 

ændringer” 

Ordet ”indlægges” er en underlig term at anvende her, og kan med 

fordel ændres til f.eks. ”foretages”.  

§6 Betingelser for tilskud Det bør fremgå tydeligt af bekendtgørelse om der skal regnes 

forfrugtsværdi/eftervirkning af de målrettede efterafgrøder der søges 

tilskud til.  

Det står ikke beskrevet i bekendtgørelsen. 

§6 4)  Det bør være muligt at anvende de samme alternativer som der 

gælder for de pligtige efterafgrøder, herunder f.eks. tidligt sået 

vintersæd m.v. 

§7 5)  Det bør fremgå tydeligt af bekendtgørelse om græsefterafgrøder der 

indgår i 70 pct. kravet på 2,3 DE undtagelses kvægbrug kan eller ikke 

kan indgå som målrettet efterafgrøde.  

§ 10 stk. 2  Bagatelgrænsen bør laves mere proportional med arealets størrelse 

§ 11 Nedsættelse af 

tilskud. 

I hele kapitel 6 bør det præciseres, at det udelukkende drejer sig om 

nedsat de minimis støtte, og ikke anden støtte udbetalt af NAER. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Nikolaj Ludvigsen 

Chefkonsulent 

 

Vand & Natur 
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