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Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Att: miljobio@lfst.dk 

j.nr. 17-1261-000001 

Cc: kmkrpe@lfst.dk 

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

planperioden 2017/2018 (gødskningsbekendtgørelsen) 

  

Landbrug & Fødevarer har modtaget høringsmaterialet vedrørende udkast til ændret 

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

 

Med udkastet lægges der bl.a. at op til, at den nuværende ordning for udbyttekorrektion 

i et vist omfang udvides til at omfatte samtlige bedrifter, der anvender afgrøder til opfodring af dyr 

på egen bedrift samt ved salg mellem virksomheder. 

 

Høringssvaret består af to dele. 

 Overordnede bemærkninger 

 Specifikke bemærkninger  

 

Overordnede bemærkninger 

Udbyttekorrektion 

I forhold til udbyttekorrektion har det været en hæmsko for husdyrproducenter, der opfordrer egne 

afgrøder, at de ikke kan udbyttekorrigere for disse afgrøder. Det er helt afgørende, at alle har 

mulighed for at foretage udbyttekorrektion. Landbrug & Fødevarer er derfor tilfredse med, at det nu 

bliver muligt at korrigere kvælstofnormen for højere udbytter på bedrifter, der fodrer deres korn op. 

Vi finder samtidig, der med det samme skal tages skridt til, at ordningen også kan gælde for 

grovfoder. L&F skal derfor stærkt opfordre til, at der findes en løsning på dette problem, således at 

alle landmænd kan få fastsat kvælstofkvoten efter de reelle forhold på ejendommen. 

 

Etablering af ekstra efterafgrøder for ekstra kvælstofkvote 

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 til at bibeholde 

den oprindelige, miljømæssige neutrale regel, som tilbød en efterspurgt fleksibilitet  

 

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. 

 



Side 2 af 4 

 

  

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 kommentarer til bekendtgørelsen 

Paragraf Kommentar 

3 stk. 3 Det skal være muligt at tilmelde sig Registeret for Gødningsregnskab frem til 31. marts i året efter 

planperiodens udløb i forbindelse med udabejdelse af gødningsregnskabet. 

5 stk. 1 Listen over godkendte hvedesorter i Bilag 1, tabel 3 findes ikke! 

5 stk. 1 3) Det burde ikke være nødvendigt for landmanden, at udfylde skemaet Gødningskvote og 

Efterafgrøder ved tilmelding af brødhvede, da både vårhvede og vinterhvede til brød har egen 

afgrødekode, og dermed indberettes i Fællesskemaet.  

Hvis det fastholdes at ”brødhvede” skal tilmeldes i skemaet Gødningskvote og efterafgrøder, bør 

fristen for denne tilmelding svare til ændringsfristen 16. maj, og ikke ansøgningsfristen 21. april. 

Langt hovedparten af skemaerne i Tast selv-service indsendes af konsulenter, som indsender 

mange skemaer. Det er praksis hos konsulenterne, at fællesskemaet tjekkes i perioden mellem 

ansøgnings- til ændringsfristen, da det er muligt at tilrette og tilføje oplysninger i Fællesskemaet frem 

til ændringsfristen. Der bør være samme mulighed for skemaet Gødningskvote og efterafgrøder, for 

at ensrette fristerne i de to skemaer, og for at undgå af landmænd kommer i klemme pga. fejl, der 

kunne have været rettet, uden konsekvens for miljøet eller for LFST kontrol.   

7a stk. 1 Ved afsætning af kornafgrøder – tilføj ”r” 

Det er vigtigt, at der udover muligheden for at dokumentere udbytter med vejebilag, at 

udbytteopgørelsen kan udarbejdes alene ud fra foderforbrug – indkøbte fodermidler. 

Gælder det generelt, at udbytteopgørelsen for 2017/18 kun kan beregnes for udbyttet i 2016/17. Det 

vil for en del bedrifter være problematisk fordi udbyttet for 2017 først kan opgøres i vinteren 2017/18. 

11 stk. 1 Senest 1. april – så er den 1. april inkluderet – eller? 

Fristen for udarbejdelse af gødningsregnskab ønskes rykket til 21. 

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

11 stk. 5 Når indberetningen skal ske elektronisk, så er det vigtigt, at det er muligt at indberette 

gødningsregnskabet hele året rundt, så det er muligt at udarbejde afsluttende gødningsregnskaber 

ved ophør fx ifm. dødsfald og konkurser.  

§ 14 Vi blev sidste år lovet, at jerseykrydsninger kan få beregnet en vægtet gødningsmængde ud fra 

raceandel. Det er ikke sket.  

15, stk. 4 Det er anført, at perioden for opgørelse af data til en type 2 korrektion skal dække 12 mdr. I udkastet 
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til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold pgf. 54 er anført, at for fosfor er der til 2017/18 kun 

krav om en 6 mdr. periode. Det bør derfor også være gældende i gødningsbekendtgørelsen. 

15 stk. 7 Er udgået ift. sidste planperiode. Er det fordi disse ordninger ikke længere findes? 

18 Stk. rækkefølgen stemmer ikke. Stk. 3 er stk. 2 osv. 

24 stk. 3 Er det nødvendigt med dokumentation, når overførslerne sker elektronisk? 

30, stk. 4 Urea til ludning af halm og foderurea skal opgøres særskilt – er det muligt ved indberetning af 

gødningsregnskab? 

Bilag 1, 

tabel 1 

I noterne står der under ”Normer for grovfoderafgrøder: ….overstige 4000 FE pr. SK. Er det korrekt? 

Efter SEGES opfattelse skal dette være 4600 FE pr. SK.  

Bilag 1, 

tabel 1 

Note 11 

… samt efterafgrøder smfølge af krav om Miljøgodkendelser… 

Det bør vel udgå? 

Bilag 1, 

tabel 1 

De mangler en afgrødekode for de nye MFO-bræmmer 

Bilag 2 

tabel 3  

I korrektionsformel for slagtekalve over 6 mdr. 

Der skal vægtintervallet være 230 - 440 for tung race og 152 – 328 for jersey. 

I tabel 3 

Note 3 og 

4.  

Der bør stå 4600 FE i stedet for 5110 

 

 

Tabel 3 Under ’Andel som hvert slæt beslaglægger skal faktoren være 0,33. Der må ikke afrundes til 0,3.  

 

Kommentarer gødskningsbekendtgørelsen. 

Det relaterer sig til tabel 1, 2 og 3.  
 

Bilag 1, kvælstofnormer 

Kode 249 har en N-norm på 1800 kg ved 1800 FE. N-normen skal være 0. 
 

 
 
Kode 182 har N-korrektionsfaktor på 1,5. Den skal være 0. 

 

Kode 266. Udbytter bør afrundes til hele hundrede 

 

Kode 945. Udbytter bør afrundes til hele hundreder. 

 

Juletræer og pyntegrønt i fredsskov De var i vejledningen sidste år, men uden nummer, og de 
findes ikke i listen til fællesskemaet. Skal de være her? 

 

 

Kode 172. Fejl i tekst. Der skal stå ”over 25 pct…) 
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Generelt er der kommet en ekstra kolonne ind for udbyttekorrektion. Det må være en fejl.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Nikolaj Ludvigsen 

Chefkonsulent 

 

Vand & Natur 

 

D +45 3339 4458 

M +45 5118 3318 

E nlu@lf.dk 

 


