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Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Att: miljobio@lfst.dk  

j.nr. 17-4112-000003 

Cc: linoer@lfst.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 2017/2018. 

 

Ændringsbekendtgørelsen indfører krav om etablering af målrettede efterafgrøder uden 

kompensation i særlige områder, såfremt der måtte være godtgjort et indsatsbehov. Ordningen om 

ukompenserede obligatoriske efterafgrøder skal ses i sammenhæng med den frivillige ordning om 

målrettede efterafgrøder, der blev afsluttet 21. april 2017.  

 

Under den frivillige ordning var det intentionen, at alle berørte landmænd skulle få mulighed for at 

anmelde frivillig udlægning af efterafgrøder mod kompensation. Kun i tilfælde hvor indsatsbehovet 

blev indfriet ville efterspørgslen efter udlægning af efterafgrøder mod kompensation ophører. 

 

I realiteten har den frivillige efterafgrødeordning, vist sig, ikke at kunne indfri princippet om, at alle 

landmænd skal have en rimelig chance for at anmelde frivillig udlægning af efterafgrøder mod 

kompensation inden et obligatorisk og ukompenseret efterafgrødekrav. Dette skyldes overordnet 

set en dårlig styring af ordningen, og resultatet er, at man i mange delområder (ID15-oplande) ikke 

fik opfyldt behovet, fordi mange landmænd blev forment en fair chance for at opnå tilsagn.  

 

Det er helt uacceptabelt, at man vælger at straffe disse landmænd med et obligatorisk og 

ukompenseret efterafgrødekrav uden, at de pågældende har fået samme tilbud som alle andre 

landmænd. Dette skal ses i sammenhæng med, at der har været stor vilje fra hovedparten af 

landbrugserhvervet til at indgå i den frivillige efterafgrødeordning. 

 

Såfremt der måtte udestå et indsatsbehov for konkrete landmænd, når indsatsbehovet er opgjort 

præcist, forventer Landbrug & Fødevarer, at man imødeser ovenstående problemstillingen ved at 

tilbyde de berørte landmænd kompensation som i den ophørte frivillige ordning.  

 

Kommentarer til bekendtgørelsesforslagets bestemmelser 

 

§ Kommentar 

 

§ 17 a, stk. 

3 

Det er vanskeligt at læse ud af teksten, om arealet med obligatoriske målrettede 

efterafgrøder skal etableres indenfor de udpegede ID15 oplande, eller de kan 

etableres frit på bedriften. 

 

Da alternativet til etablering af de obligatoriske målrettede efterafgrøder, er 

nedsættelse af bedriftens samlede N-kvote (jf. § 17 f), bør efterafgrøderne 

dermed også kunne etableres frit indenfor bedriftens arealer.  
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§ 17 e, stk. 

1 og 2 

 

Vedr. max. 20 pct. reduktion: 

 

I stk. 1 står der: ”..kan virksomheden ansøge om reduktion af det areal…” 

 

I stk. 2 står det beskrevet, at anmeldelse skal ske ved afkrydsning i et særskilt 

skema (her menes vel gødningskvoteskemaet i Tast selv-service).  

 

Det virker helt unødvendigt og bureaukratisk, at man skal ansøge om at bruge 

reglen om maksimum reduktion på 20 procent af bedriftens N-kvote. Det burde 

være fuldt tilstrækkeligt, at man opfylder kravene, og at dette indregnes i 

forbindelse med indsendelse af gødningsregnskabet for den pågældende 

planperiode. 

 

Det vil dog være rigtig godt, hvis styrelsen stiller et regneværktøj til rådighed, så 

landmændene kan beregne om kravene er opfyldt, i forbindelse med 

gødningsplanlægningen. Men som ovenfor beskrevet skal det ikke være et krav 

med en frist for ansøgning og udfyldelse af særlige felter i et skema, men en 

mulighed. 

 

§17 e, stk. 3 

 

I stk. 3 står endvidere at virksomheder der vil ansøge om reduktion, skal lave 

gødningsplanlægning, herunder også virksomheder der ikke har en N-kvote. 

 

Hvilken bedriftstype tænkes der på her? Er det bedrifter der ikke er med 

Registret for gødningsregnskab?  Det virker unødvendigt, at indsætte et sådan 

krav. 

 

§17 g Der henvises til § 15, stk. 1, 4 og 5.  

 

Der menes vel § 14, stk. 1, 4 og 5 i den gældende plantedækkebekendtgørelse? 

§17 h Der henvises til § 16 stk. 1 og 2.  

 

Der menes vel § 15 stk.1 og 2 i den gældende plantedækkebekendtgørelse? 
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