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Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Att: miljobio@lbst.dk 

j.nr. 18-1261-000002 

Cc: kaheni@lbst.dk 

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

planperioden 2018/2019 (gødskningsbekendtgørelsen) 

  

Landbrug & Fødevarer har modtaget høringsmaterialet vedrørende udkast til ændret 

bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019. 

 

Ændringerne i bekendtgørelsen omfatter hovedsagligt mindre justeringer i de gældende regler. 

 

Bemærkninger til bekendtgørelsen 

 

Paragraf Kommentar 

2 stk. 3 Det skal være muligt at tilmelde sig Registeret for Gødningsregnskab frem til 31. 

marts i året efter planperiodens udløb i forbindelse med udarbejdelse af 

gødningsregnskabet. Det vil kræve en ændring af gødskningslovens § 2 stk. 3, 

så dette arbejde bør iværksættes. 

6 stk. 3 og 7 

stk. 5 

Nyt krav om at dokumentationen skal opbevares på virksomheden i minimum 8 

år. I andre henseender er der 5 års forældelse. Fx efter gødskningslovens § 23, 

stk. 3, hvor der står at gødningsregnskab skal opbevares i 5 år. Gælder det ikke 

her? 

7 stk. 2 Der henvises til stk. 4, 2. og 3. pkt.  Er det korrekt - eller der menes måske 2 og 

3. sætning i stk. 4 

10 Hvorfor findes denne frist? Er der behov for en sådan overhovedet? 

11 stk. 1 Fristen for udarbejdelse af gødningsregnskab ønskes rykket til 21. 

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

Landbrugsstyrelsen har i sidste høringssvarnotat oplyst, at de vil kigge på denne 

mulighed. 

11 stk. 5 Der bør ikke stilles krav om elektronisk indberetning af afsluttende 

gødningsregnskab pr. 31/7 ved ophør, da Landbrugsstyrelsens IT-system ikke 

kan levere alle relevante data på dette tidspunkt. Denne frist bør være 

sammenfaldende med afsluttende gødningsregnskab, altså den 31. marts 

 

Hvis indberetning af gødningsregnskab skal ske elektronisk, er det vigtigt, at det 

er muligt at indberette gødningsregnskabet på alle tidspunkter af året. Så er det 

muligt for landmænd og konsulenter at udarbejde afsluttende 

gødningsregnskaber ved ophør fx ifm. dødsfald og konkurser. 

12, stk. 2 5) Hvorfor skal der indberettes antal græsningsenheder. Kunne det ikke være kg N 

i stedet for? 
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Tabel 1, note 4) For tildeling af kvælstofkvote til græs og kløvergræs i omdrift, permanent 

græs, græs/kløvergræsudlæg og græs/kløvergræsefterafgrøder gælder 

kravene til benyttelse i oversigtstabellen (Tabel 3). Kravene til benyttelse af 

markerne er angivet ved et minimum antal græssende storkreaturer (SK) eller 

slæt pr. ha.  

”Græssende storkreaturer” skal konsekvensrettes 
 

 

 Græsningsenheder. Om ”naboens” dyr skal multipliceres med 2, afhænger af, 

hvordan græsningsenheder beregnes. Hvis det er ud fra det antal dyr, som 

sendes i græsning, og der ikke korrigeres for, at det kun f.eks. er 6 mdr., skal det 

ikke multipliceres med 2. Det vil formentligt være den enkleste måde at gøre det 

på.  

Tabel 1 N-kvoten til vårhvede (afgrødekode 6), brød JB 5-6. Den skal vist ændres fra 68 

kg N til 58 kg N (lig vårhvede). 

 

Afgrødekode 58, Sorghum. Denne er uden normudbytte, hvorfor det ikke er 

relevant med udbyttekorrektion. Det gælder også afgrødekode 182, blanding af 

oliearter. 

 

280, 281, 282 foderroer mv.: Disse har en forfrugtsvirkning på 3 kg. Er det en 

fejl? Det giver ikke mening at operere med så små værdier, dvs. det burde vel 

være ’nul’. Sidste år var de 3 kg også gældende.  

Bilag 1 

oversigtstabel 2 

Burde ’avlstyre også fremgå i denne tabel? Disse dyr kan gå ude i folde sammen 

med hundyr. Det er dog nok kun et enkelt dyr, så det har ikke den helt store 

betydning. 

Bilag 1 Tabel 3 Kommaerne skal lige placeres korrekt. 

Vinterhvede: Creator, Galerist, Heroldo, Informer, Kashmir, Kvarn, KWS 

Dacanto, KWS Blanche, KWS, Extase, KWS Leif, KWS Montana, Pistoria, 

Skagen og Ure.  

 

Bilag 2 Tabel 2 

Note 17 

L&F vil gerne kvittere for, at det er muligt at beregne gødningsmængde ud fra 

den faktiske andel af Jersey i dyret. 

 

 

Synlige rettelser i bekendtgørelsesudkastet 

Det ville være en stor hjælp, hvis det var muligt at læse høringsbekendtgørelsen med synlige 

ændringer i dokumentet. Vi vil derfor bede om at dette bliver muligt ved kommende forslag til 

gødningsbekendtgørelse. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Nikolaj Ludvigsen 

Chefkonsulent 

 

Vand & Natur 

 

D +45 3339 4458 

M +45 5118 3318 

E nlu@lf.dk 

 


