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Landbrugsstyrelsen 

Att: miljobio@lbst.dk 

j.nr. 17-2600-000006 

Høring over Vejledning om målrettede efterafgrøder 2018  

 

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til vejledning om målrettede efterafgrøder 2018 i høring den 

10. november 2017. Vejledningen er ændret i forhold til den ny bekendtgørelse om nationalt tilskud, 

som Landbrug & Fødevarer har afgivet høringssvar til. 

 

Landbrug og Fødevarer har følgende to overordnede problematikker som vejledningen bør 

håndtere mere præcist: 

 

Vejledningen beskriver ikke reglerne for at udbringe handelsgødning og afgræsning af arealerne. 

SEGES har haft en del spørgsmål til det, så det kunne overvejes, om vi skal bede om at få det med 

i vejledningen. Vores svar har været, at reglerne er de samme som for pligtige efterafgrøder.  

 

Det fremgår ikke af vejledningen, at de målrettede efterafgrøder skal indgå i indberetningen i 

skemaet ”Gødningskvote og efterafgrøder 2018” sammen med indberetning af pligtige- og 

husdyrefterafgrøder. Hvis det er et krav, som det også var gældende i 2017, så skal det beskrives i 

vejledningen. I 2017 vejledningen var det beskrevet i afsnit 4.12. Der bør herunder suppleres med 

en tekst, der beskriver, hvordan indberetningen af de målrettede efterafgrøder skal ske, når arealer 

overdrages efter udløb af ansøgningsfristen, men før indberetningsfristen i skemaet 

”Gødningskvote og efterafgrøder 2018. 

 

Derudover har vi følgende kommentarer og forslag til ændringer:  

 

Side Indhold Kommentar 

5 Hvis indsatsbehovet til grundvand er nået 

i et ID15-område, vil det således lukke for 

ansøgning, med mindre ID15-området har 

et yderligere indsatsbehov til kystvand. 

Der må skulle stå: Hvis indsatsbehovet til 

grundvand er nået i et ID15-område, vil det 

således lukke for ansøgning, med mindre 

ID15-området har et yderligere 

indsatsbehov til kystvand og ID15 området 

har lav retention. 

5  Hvis der kan søges til flere ha målrettede 

efterafgrøder, end de ca. 114.000 ha der er 

beregnet et behov for, bør det nævnes i det 

indledende afsnit. 

5 Begge runder er åbne frem til 20. april Vi ønsker der er åbent frem til datoen for 

ændringsfristen 15. maj 2018.  

6 1. marts åbner 2. ansøgningsrunde Der er ønske om at udsætte det til 20. marts 

for at øge mulighederne for at komme i mål i 

de højest prioriterede områder 

6 Vigtige datoer Vi ønsker der er åbent frem til datoen for 
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Der mangler tilpasning til 

plantedækkebekendtgørelsen som pt. er i 

høring, hvor havre og hybridrug er tilladte 

som efterafgrøder frem til 20. august. 

ændringsfristen 15. maj 2018 

7 Hvis du vil søge tilskud til arealer, som 

hører til i forskellige ansøgningsrunder, 

skal du søge om til- skud inden for hver 

runde. 

Mere korrekt: 

Hvis du vil søge tilskud til arealer, som 

hører til i forskellige ansøgningsrunder, skal 

du søge om tilskud inden for hver runde, 

eller vente indtil runde to åbner. 

7 Faktaboksen Vi ønsker der er åbent frem til datoen for 

ændringsfristen 15. maj 2018 

8 Et område kan dog åbne for ansøgning 

igen, hvis en ansøger trækker arealer ud 

af sin ansøgning inden 20. april 2018, og 

der igen bliver et indsatsbehov i et 

område 

Et ID15 opland med høj retention og et 

grundvandskrav, kan vel godt lukke i løbet 

af runde 1 og så genåbne, når runde 2 

åbner 

8 Faktaboks Der mangler tekst til sidst i boksen: Andre 

etårige afgrøder, der ikke har 

kvælstofoptagelse om efteråret 

9 Afsnit 2.7 Alle kombinationsmuligheder, med øvrige 

typer efterafgrøder, bør fremgå af afsnittet. 

Gerne i tabelform. 

10 Krav til mindsteareal Det virker meget snørklet, at man 

tilsyneladende kan sammenlægge to 

marker på hhv. 0,006 ha og 0,004 ha, og så 

få tilskud til det samlede areal. Man kan vel 

ikke få vist et areal under 0,01 ha i Tast 

Selv 

11 Du må godt flytte etableringen af 

efterafgrøderne til andre omdriftsarealer 

inden for samme ID15-område efter 20. 

april 2018, så længe det nye areal eller 

arealer tilsammen udgør det samme antal 

ha, som du har søgt tilskud til. 

Forslag: 

Du må godt etablere efterafgrøderne på et 

andet omdriftsareal inden for samme ID15-

område efter 20. april 2018, så længe det 

nye areal eller arealer tilsammen udgør 

mindst samme antal ha, som du har søgt 

tilskud til. 

11 Eksempel 1, første linje Slet ”på” 

12/13 Korsblomstrede arter, honningurt, 

almindelig rug, stauderug og vårbyg kan 

dog etableres frem til 20. august 2018 

Der mangler havre og hybridrug i denne 

opremsning 

13 Sidste linje bør tilføjes for forståelsens 

skyld 

Det er heller ikke muligt at bruge alternativer 

til efterafgrøder til opfyldelse af de 

målrettede efterafgrøder 

14 I afsnit 4.1 beskrives det at man får 

besked via skemakontrollen om der er 

plads eller ikke plads til de efterafgrøder 

der ansøges. 

Kommer der ikke en ny funktion på siden 

hvor efterafgrøderne tilmeldes, hvor man 

efter en opdatering af siden, straks vil kunne 

se om der plads/ikke plads? Dette mangler 

at blive beskrevet. 
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14 Hvis et ID15-området også har et 

indsatsbehov i forhold til kystvand, vil 

området først lukke for ansøgninger, når 

det samlede indsatsbehov til kystvand er 

nået i hele kystvandoplandet. 

Det afhænger vel af ID15 oplandets 

retention 

16 Antal ha til rådighed i kystvandopland Denne tekst findes ikke i tabellen. Menes 

der: Antal ha kystvandopland 

16 Når dit forslag til markblokændring er 

behandlet, og du har søgt om tilskud til 

målrettede efterafgrøder til et areal 

omfattet af ændringen, skal du huske at 

opdatere dit Fællesskema. 

Det er vel mere korrekt: 

Når dit forslag til markblokændring er 

behandlet, skal du huske at opdatere dit 

Fællesskema, hvis du vil søge til det 

ændrede areal. 

16-17 Hvis ændringsforslaget først bliver 

behandlet…. 

Opfordring til at ændringsforslag sker 

hurtigst muligt, så det ikke bliver 

begrænsende for at ansøge tl arealer. 

17 Hvis du ophører med 

jordbrugsvirksomhed 

Hvis du ophører med jordbrugsvirksomhed 

17 Afsnit 4.7 Det er rigtig godt, at det nu er beskrevet, 

hvordan man forholder sig i forhold til 

nedsat N-kvote, når arealer overdrages.  

Det vil endvidere være godt, hvis det 

beskrives, hvordan man skal forholde sig i 

forhold til eftervirkningen af de målrettede 

efterafgrøder. Der bør her være samme 

regelsæt som for de pligtige efterafgrøder. 

19 Eksempler med udbetaling af De minimis 

og ret til samme 

Der mangler et eksempel, på hvordan det 

fungerer med de minimis støtte for 

målrettede efterafgrøder, udbetaling i 

forhold til hvornår man opnår ret til den 

22 Således kan du anvende de samme 

plantearter til at opfylde de grønne krav 

(MFO), målrettede efterafgrøder eller 

pligtige efterafgrøder. 

Håber det kommer til at passe 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Nikolaj Ludvigsen 

Chefkonsulent 

 

Vand & Natur 

 

D +45 3339 4458 

M +45 5118 3318 

E nlu@lf.dk 


