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Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

miljobio@lfst.dk  

cc: MABINI@lfst.dk) 

 

 

Vedr. høring over udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018, jr. Nr. 

17-1361-000001. 

 

 

 

I følende fremsendes bemærkninger til ovenstående høring vedr. gødsknings- og harmoniregler 

2017/2018. 

 

Landbrug & Fødevarer har ikke yderligere kommentarer end nedenstående tilføjede bemærkninger 

fra SEGES.   

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Henrik Bang Jensen 

Chefkonsulent 

 

Virksomheds- & Bedriftsmiljø 

 

E hbj@lf.dk 
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   3. juli 2017 

Bemærkninger fra SEGES til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/18 

Overordnede bemærkninger: 

 Der mangler opdatering af afsnittet om forventet højere udbytter ift. mulighed for 

korrektion for afgrøder opfodret på egen bedrift. 

 Flere steder kunne der indsættes et direkte link til en aktuel side, og ikke bare til en 

generel hjemmeside. 

 Der mangler beskrivelse af de nye og generelle regler for bedrifter, der anvender 

medicinsk zink, herunder eventuelle begrænsninger i tildeling af fosfor på arealerne. 

 

Specifikke kommentarer til bekendtgørelsen 

Side/afsnit Kommentar 

8 Harmoniregler og harmonikrav. Erhvervsmæssigt dyrehold beskrives som 3 

grænser (pkt. 1, 2 og 3). Men reelt er det flere grænser, da der er flere dyrehold 

under pkt. 1. Det er bemærket, at det står beskrevet sådan i 

miljøaktivitetsbekendtgørelsen, men i denne vejledning bør det almindelige dyrehold 

under pkt. 1 fremgå tydeligere. 

12 Kalender 1. november: Slut på forbud mod omlægning af fodergræs, sætningen 

efter kommaet skal slettes. 

15 I de sidste to afsnit nævnes ”enkeltbetaling” to gange. Det kan udelades. 

19, 1.8.4 Det skal være muligt at indberette gødningsregnskab hele året. Hvis ikke det er 

muligt elektronisk, så skal det være muligt på papir. 

25, 2.5 Sætningen ”Du kan korrigere din kvælstofkvote, hvis du har forhøjede udbytter” står 

to gange i afsnittet – den ene kan slettes. 

27  Tilføj ifm. Økologisk Arealtilskud – Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel, at tillægget 

kun kan udbetales til bedrifter, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab.  

27 sidste 

afsnit 

Vi antager, at denne formulering betyder, at en samlet kvote på 60 kg. udnyttet N/ha 

ved Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel ikke bliver yderligere reduceret. 

 

”Du skal være opmærksom på, at bedriftens samlede kvælstofkvote kan blive 

reduceret yderligere til under 100 kg. udnyttet N/ha harmoniareal. Det kan fx være, 

hvis du ikke har udlagt tilstrækkelige arealer med efterafgrøder, eller hvis den 

beregnede kvote i forhold til afgrødens kvælstofnorm er mindre end de 100 kg. 

udnyttet N/ha harmoniareal.” 

29, 2.6 I oversigt 1, mangler der alder på opdræt ” kvæg fra 6 mdr. til 2 år” 

 

Da storkreaturer er nyt i denne sammenhæng, vil det være godt at tilføje en linje 

med ”opdræt 0-6 mdr.” – 0 SK, eller måske skrive det mere tydeligt i teksten, at 

øvrige dyregrupper ikke tæller med i antal SK (hvis det altså er tilfældet?) 

28, 2.5.3 Dette afsnit er ikke tilrettet bekendtgørelsens tekst, så vi afventer med at give 

kommentarer, til vi ser det tilrettede afsnit. 

30 Eksempel 6: Ønske om, at de ubekendte XX’er bliver beregnet i eksemplet (29,7 SK 

i linje 1 og 0 SK i linje 2, i alt 29,7 SK).  

Teksten til eksemplet skal også tilrettes, herunder beregningen af antal storkreaturer 

på virksomheden. Skal rettes til:  32 ammekøer  x 1 + 20 kvier/stude under 6 mdr. x 

0 = 32 SK. 
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Den gamle beskrivelse af omregningen fra antal kvier/stude til årsopdræt kan 

slettes, da den ikke er aktuel for beregning af antal storkreaturer. 

32, 3. Fristen for tilmelding til brødhvedeordningen bør være ændringsfristen for 

indsendelse af ansøgning om direkte arealstøtte. 

33, 3.3 Mere skarpt i teksten, at det udelukkende er marker med brødhvede, der skal 

angives i markplanen i skemaet Gødningskvote og efterafgrøder. 

34 Oversigt 3. Det gav mere mening som oversigten var opstillet i sidste års udgave af 

vejledningen, altså oversigt 23. Se også samme kommentar vedr. s. 8. 

35, 4.2 Det bør fremgå mere tydeligt, om det er alle parter der indgår i produktionsmæssig 

sammenhæng, der skal indberette med afkrydsning i felt 406. Det er vel alene den 

bedrift, der har fordel af den produktionsmæssige sammenhæng, der har krav om 

denne indberetning? Samme gælder i afsnit 4.4 

 

Sidste sætning: ”Hvis” bør ændres til ”når”, da det udelukkende er i disse tilfælde 

man vil gøre brug af produktionsmæssige sammenhænge. 

35, 4.3 Det vil gøre teksten mere læsevenlig og forståelig, hvis der tilføjes 

(harmonireglerne) i denne sætning: ”Hvad angår det tilsvarende 

krydsoverensstemmelseskrav 1.22 (harmonireglerne), går kravet….” 

35, 4.3.1 ”Arealet” er vel harmoniarealet i dette tilfælde – eller? 

37 Oversigt 6: Under nedpløjning af omdriftsgræs kunne man med fordel tilføje, at der 

skal etableres en afgrøde senest tre uger efter pløjning. 

38, 4.3.7 Efter hvert 4. år bør tilføjes: hvor de gør brug af undtagelsen 4 år efter hinanden (det 

stod der også tidligere). 

40, 4,5 I dette afsnit beskrives det, at man kan fratrække de kg N og P som afgræssende 

dyr ”lægger” på ikke-harmoniarealer.  

Hvordan skal beskrivelsen i dot 2 og 3 forstås i forhold til beskrivelsen i  

afsnittet omkring afsat husdyrgødning ”Til særlige naturarealer uden MVJ-tilsagn 

eller miljøtilsagn” på side 57, afsnit 6.4.5? 

40, 4.6 Det skal forklares, hvad der menes med ”I gødningskvitteringerne skal mængderne 

af kvælstof svare til din bedrifts produktionsform (ikke modtagers)”. Hvad betyder 

det? 

44 Første afsnit er noget selvmodsigende. Menes der ikke ”inden 

gødningsplanlægningen”? 

44, 5.4 Tredje dot: ”for hver mark” bør slettes 

Fjerde dot er svær at forstå, - der bør tilføjes et eksempel.  

45 Hvad bliver fosforloftet for undtagelsesbrug, der modtager mere end 50 pct.? 

46 Det skal være muligt at indberette gødningsregnskab hele året rundt. 

Tredje dot: Kan det defineres klart og tydeligt hvad forskellen er på areal og 

harmoniareal? 

47, 2.6.1 Tekst med rødt, bør tilrettes da det ikke er korrekt: 

Hvis forudsætningerne for din produktion afviger fra standarden i Tabel 5, skal du 

korrigere din husdyrgødnings-produktion. Det skal du fx gøre, hvis dine slagtesvin i 

gennemsnit vejer mere end de 110 kg (levende vægt) ved slagtning, der er angivet 

som afgangsvægt for slagtesvin i Tabel 5. Har du kun slagtevægten for dine 

slagtesvin, skal du gange slagtevægten med 1,31 for at beregne afgangsvægten. 

49 Tekst med rødt, bør tilrettes, da det ikke er korrekt: 

Type 1 korrektioner (pligtige)  

Type 1 korrektion skal du bruge, hvis din produktion i planperioden afviger i forhold 

til standardforudsætningerne i Tabel 5. Type 1 korrektion bevirker, at din 
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normproduktion af kvælstof og fosfor bliver højere eller lavere. I oversigt 13 kan du 

se, hvilke husdyrarter det drejer sig om. 

49 ”Ved afvigende mælkeydelse kan du bruge både type 1 og type 2 korrektion”.  

Det er vel stadig sådan, at det kun er en af dem, der må bruges?  

49 Oversigt 14. Der er brugt ordet tyrekalve, det skal være slagtekalve. 

50 ”Du skal have dokumentation for de afvigende værdier. Dokumentationen skal 

mindst dække en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 1. august 

2016 til 15. februar 2018”.  

 

I forbindelse med de nye regler for fosfor, er der så ikke givet mulighed for at 

anvende en dokumentationsperiode på 6 måneder for planperioden 2017/2018?   

56 Det som beskrives i afsnittet på side 56 og 57 vedrører alene afsat husdyrgødning, 

herunder via græssende dyr? Eller gælder beskrivelsen husdyrgødning afsat på 

egne arealer? 

56 I de to afsnit under dottene gentages dette: Det gælder både ved afgræsning af 

arealer hos virksomheder….. Den ene bør slettes. 

59 Ift. sidste års vejledning, er kolonnen med over/under 0,2 DE/ha udeladt? 

61 Sidste afsnit nederst på siden: Er det stadig relevant? 

64, 6.7 Tilføj en dot med: Organisk handelsgødning. 

64, 6.7.1 Eksempel 14: Andre typer af organisk gødning, her kunne tilføjes organisk 

handelsgødning. 

66, 6.9 Eksempel 16, kunne gøres mere realistisk ved at vælge vinterraps efter vinterbyg på 

JB 5-6, 

66, 6.11 Det kunne med fordel fremgå, at fosforlofterne skærpes fremadrettet. 

68 Eksempel 19 mangler en forklaring nederst (ligesom eksempel 18).  

69 Øverst. Der skal henvises til afsnit 7.9 (ikke 5.9) 

69, 7.1 Tilføj at økologer også er omfattet af reglerne. 

70, 7.2 Det vil være positivt at få kortet ind som et bilag (xx). 

70, 7.2.1 Det vil ligeledes være godt, at tilføje en tabel, gerne som bilag i vejledningen, hvor 

de relevante procentkrav for efteråret 2017 kan ses, både med fuldt og halveret 

krav. For flere af oplandene er ”halveret krav” ikke det halve, det er det ”fulde krav” 

pga. decimaler. 

I oversigt 20 kunne man skrive, at der ”ingen” eftervirkning er under 30 kg N/ha 

72 Kløvergræs bør tilføjes til de efterafgrødetyper, som kan anvendes som pligtige 

efterafgrøder og husdyrefterafgrøder. 

79, 7.7.6 Omregningen fra 25 DE til 870 kg kvælstof er svær at gennemskue. 

79, 7.7.1 Da der ikke er obligatoriske målrettede efterafgrøder i efteråret 2017, kan kravet til 

indberetning af MFO-efterafgrøder (linje 2 i felt A) udgå. 

81 Eksempel 25: Under punkt A mangler der husdyrefterafgrøder (når der står pligtige 

efterafgrøder). 

Under punkt D står der ”Oplys antal DE”. Det er ikke korrekt. Skal være kg N. 

83, 7.7.4 3. afsnit. ”Skal der som udgangspunkt” – er der andre muligheder? Så skal de 

beskrives. 

86, 7.9 ”Fra i år..” kan med fordel erstattes af ”Fra 1. august 2017…” 

86 Oversigt 36. Forslag om at tilføje en kolonne med græsefterafgrøder og græsudlæg 

for kvægundtagelsesbrug. 

87, 7.9.2 .. kan du få tilskud… bør rettes til: søge de minimis støtte 

90 Afsnittet ”Jordbearbejdning på arealer med efterafgrøder bør rykkes op, det kommer 

”midt i det hele”. 
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96, 9.6 Det bør også være muligt at angive udnyttelsesprocent for organiske 

handelsgødninger. 

99, 10.1.2 Jordbrugere med eget gårdbiogasanlæg i samme cvr.nr. bør også kunne bruge 

analyser. De skal bare have dokumentationen i orden. 

 

Der bør være et scenarie med biogasanlæg som modtager anden organisk gødning 

eller vegetabilsk biomasse i afsnittet om Fastsættelse af kvælstof- og fosforindhold i 

den afgassede biomasse. 

110 Kolonne 16 mangler en overskrift i Tabel 1. Det er væsentlig mere læsevenligt, hvis 

overskrifterne til kolonnerne findes på alle sider med Tabel 1. 

120 Tabel 2 vil ligeledes være mere læsevenlig hvis overskrifterne til kolonnerne findes 

på alle sider. P- og K- værdierne mangler. 

125 Tabel 3: I overskriften står der minimum antal græssende DE… Der bør vel stå Stor 

Kreaturer (SK). 

Mangler afgrødekode 253 og 254 ikke i tabellen? 

Afgrødekode 960 – er minimum antal græssende SK angivet korrekt? 

Uholdbart, at hvert slæt beslaglægger 0,3 og ikke 0,33. da der så skal mere end 

slæt til. Er det en decimal-korrektion? 

I eksempel 6, side 30, er der i øvrigt regnet med 0,33.  

159 Punkt 9. Er det begge/alle parter, der indgår i produktionsmæssige sammenhæng, 

der skal afkrydse her? 

 

 
 


