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Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om plantedække og om
dyrkningsrelaterede tiltag, ændring af bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede
efterafgrøder samt ændring af bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede
efterafgrøder for planperioden 2018/2019
Landbrug & Fødevarer har modtaget høringsmaterialet vedrørende udkast til ændret
bekendtgørelser om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag, ændring af bekendtgørelse
om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder samt ændring af bekendtgørelse om krav om
etablering af målrettede efterafgrøder for planperioden 2018/2019.
Høringerne vedrører ændringer i de regelfaste etableringsfristen og destruktionsdatoen for
efterafgrøder, herunder græsudlæg, samt indberetningsfristen for efterafgrøder og alternativer
i plantedækkebekendtgørelsen for planperioden 2018/2019.
Ændringerne indebærer konkret, at fristen for etablering af pligtige efterafgrøder i planperioden
2018/2019 udskydes til den 3. september. Fristudskydelsen gælder både for de arter, der normalt
må etableres frem til den 20. august, og for de arter, der normalt skal etableres senest 1. august.
Samtidig udskydes tidligste dato for destruktion af efterafgrøderne fra den 20. oktober til den 3.
november 2018. Endvidere udskydes indberetningsfristen til 10. september.
Bemærkninger til bekendtgørelsen
Vi finder derfor, at bekendtgørelserne skal justeres så reglerne omkring indberetning og destruktion
følger den faktiske etableringsperiode og ikke per automatik fastsættes til den 3. november, hvilke
kan have store omkostninger til følge i forhold til etablering af det kommende års afgrøder.
Den langvarige tørke hen over sommeren har givet massive udfordringer i dansk landbrug med
forringede høstresultater og udsigt til store udfordringer med at etablering af efterafgrøder.
Landbrug & Fødevarer har påpeget overfor myndigheder, at det ikke giver mening at etablere
efterafgrøder, så længe der ikke kommer nedbør, og at det meget lidt fleksible fristregime, der
eksisterer for etablering af efterafgrøder generelt overhovedet ikke giver mening.
I sidste uge, da tørken fortsat var alvorlig i hele landet, svarede Miljø- og Fødevareminister Jacob
Ellemann Jensen, at fristen for etablering af efterafgrøder ville blive udskudt fra den 20. august til
den 3. september, og i den efterfølgende høring af reglerne udsendt af Landbrugsstyrelsen fremgår
det, at fristen for tidligste destruktion af efterafgrøderne ville blive udskudt fra den 20. oktober til den
3. november. På dette tidspunkt viste 6-ugers prognosen fra DMI ikke store tegn på nedbør.
Nu ganske få dage efter ministerens udmelding om fristudskydelse står vi i den situation, at
mulighederne for at etablere efterafgrøder ser væsentlig bedre ud for rigtig mange landmænd. Det
er meget positivt, at vejrforholdene har ændret sig til det bedre for de fleste landmænd. Det øger
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mulighederne for at etablere efterafgrøder og vinterafgrøder, men illustrerer igen, at det nuværende
regime for etableringsfrister for efterafgrøder med alt tydelighed ikke fungerer. Mange af de
landmænd, for hvem det nu ser ud til at lykkes at etablere efterafgrøder allerede inden den 20.
august, har et stort behov for at der holdes fast i den oprindelige frist for destruktion af efterafgrøder
den 20. oktober. Særligt på lerjord er der et stort behov for jordbehandling på dette tidspunkt. Der
er derfor hårdt brug for en større fleksibilitet i regelsættet her og nu.
Landbrug & Fødevarer har over sommeren været i dialog med Landbrugsstyrelsen i forhold til
ønsker til håndtering af etableringsfrister for efterafgrøder mm i tørkesituationer. I 2018 har vi
oplevet både regionale og ikke mindst lokale forskelle på mulighederne for etablering. Det
overordnede ønske fra Landbrug & Fødevarer er derfor, at etableringsfrister, og de dertil hørende
indberetnings- og destruktionsfrister, fastsættes efter forholdene på bedriften – alt andet vil være
urimeligt i situationen.
Vi finder derfor, at der som minimum må åbnes op for, at landmænd, der etablerer deres
efterafgrøder inden den 20. august får mulighed for at destruere dem fra den 20. oktober.
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