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Landbrugsstyrelsen 

Att.: miljobio@lfst.dk  

j.nr. 19-1261-000001 

Cc: tohoba@lbst.dk og misund@lbst.dk 

 

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

2019/2020 (Gødningsbekendtgørelsen) 

  

Landbrug & Fødevarer har modtaget høringsmaterialet vedrørende udkast til bekendtgørelse om 

jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020. 

 

Indretningshensyn for landmanden  

Indledningsvist skal det pointeres, at det er alt for sent, at reglerne for efterafgrøder m.v. bliver 

fastlagt i forhold til landmandens planlægning.  

 

Behov for forenkling 

Reglerne om jordbrugets anvendelse af gødning bliver mere og mere kompliceret. Der er flere 

datofrister og flere indberetninger. Der er flere af disse ekstra indberetninger, der efter Landbrug & 

Fødevares opfattelse er overflødige i forhold til kontrol. Kontrollen omfatter kun en mindre del af det 

samlede antal bedrifter (op til 5 pct.), og det er ikke proportionalt at give alle en ekstra 

indberetningsbyrde for at spare ressourcer på kontrollen.  

 

Primært er det ekstra indberetningskrav i § 11 overflødigt og medfører unødige ekstra 

administrative omkostninger for landmanden.  

 

Det fremgår af høringsudkastet at kravet om gødningsplanlægning senest på ansøgningsfristen om 

foråret erstattes af et krav om indberetning af gødningsplanlægningen senest 10. september i Tast 

selv-service, og at det herunder er muligt at ændre i indberetningen frem til 31. marts. 

 

Landbrug & Fødevarer finder at der ikke bør stilles krav om elektronisk indberetning af 

gødningsplanen (skema A) i Tast selv-service for alle virksomheder der er tilmeldt register for 

gødningsregnskab, da det er en ekstra administrativ og økonomisk byrde der pålægges erhvervet.   

 

Langt hovedparten af landbrugsbedrifterne anvender andet markplanlægningsprogram (herunder til 

udarbejdelse af skema A), blandt andet for planlægning af forbrug af husdyrgødning, som 

landbrugsstyrelsens elektroniske skemaer ikke kan håndtere. Indberetningen af 

gødningsplanlægning i et særskilt elektronisk skema er derfor en ekstra byrde, der medfører, at der 

skal holdes styr på præcis samme data flere steder. Dette medfører et helt unødvendigt tidsforbrug, 

som vil medføre erhvervet en ekstra økonomisk byrde. Dette uanset at der i 

”Plantedækkebekendtgørelsen” er indført krav om indsendelse af markkort ved indberetning af 

efterafgrøder på markniveau, da den ekstra byrde vedrører udfyldelse og tilretning af to separate 

faner i skemaet (fanerne ”markplan” og ”beregn gødningskvote). 
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Den ekstra økonomiske byrde kan lavt anslås til i gennemsnit at være minimum 15 minutter pr. 

landmand, svarende til ca. 250 kr. Meromkostningen har taget højde for, at mange anvender en 

xml-uploadsfil ved udfyldelse af skemaet - data skal håndteres, kontrolleres, tilrettes etc.  

 

I 2019 er der indsendt i alt 24.772 skemaer for Gødningskvote og efterafgrøder. Hvis det anslås at 

ca. 20.000 af disse skemaer ikke i forvejen har krav om indsendelse af fanerne ”markplan” og 

”beregn gødningskvote”, vil det medføre en øget økonomisk byrde på over 5 mio.kr. pr. år.  

 

Landbrugsstyrelsen oplyser at fristen 10. september er fastlagt, så gødningskvoten kan fortrykkes i 

gødningsregnskabet fra 1. oktober. Landbrug & Fødevarer finder vurderer dog ikke, at landmanden 

har gavn af en fortrykt gødningskvote i gødningsregnskabet. Landmanden har i forvejen adgang til 

oplysningerne i eget planlægningsprogram, og myndigheden har først brug for oplysningerne i 

forbindelse med kontrol af det indsendte gødningsregnskab. Hovedparten af de indsendte 

gødningsregnskaber udarbejdes ved hjælp af planteavlskonsulent, som sker fra 1. oktober og frem 

til fristen 31. marts.  

 

Hvis kravet om indberetning af elektronisk gødningsplan ikke fjernes, så bør fristen ændres fra 10. 

september til 31. marts, dvs. samme dato som frist for indsendelse af gødningsregnskabet.  

  

Virksomheder der anvender kvægundtagelsen eller har tilsagn om Økologisk Arealtilskud har i 

forvejen krav om indberetning af gødningsplanen i Tast selv-service, hvor fristen er 

ansøgningsfristen. Fristen for disse ordninger bør sidestilles med den eventuelle nye frist.  

 

Erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Det undrer Landbrug & Fødevarer, at der er beregnet en økonomisk konsekvens for erhvervet på 

under 4 mio. kr. pr.  år.  Udover erhvervets anslåede økonomiske konsekvens på op til 25 mio kr. 

pr. år for de ændrede krav som beskrevet i plantedækkebekendtgørelsen, så vil krav om 

obligatorisk elektronisk indsendelse af gødningsplan medføre yderligere mindst 5 mio. kr. pr. år (Se 

ovenfor). 

 

Nye normer for økologisk griseproduktion 

Landbrug & Fødevarer, finder det behørigt, at der er sket en genberegning af de nye normtal for 

økologisk griseproduktion. Der er væsentlig forskel på det, der var tiltænkt at træde i kraft i 

indeværende gødningsperiode, og det de nye beregninger afspejler, som i højere grad afspejler 

den gældende produktionspraksis.  

  

Indførelsen af de nye normer vil dog stadig få meget store konsekvenser for de økologiske 

griseproducenter, som både bliver begrænset af fosforlofter og af, at de alle har aftale om økologisk 

arealtilskud på 100 kg udnyttet N/ha. I nogle tilfælde kan det betyde, at produktionen må lukke ned. 

Dette gælder ikke mindst i områder med skærpede fosforkrav. 

  

Landbrug & Fødevarer vil derfor opfordre til, at der som minimum i forhold til overholdelse af 

fosforkravene sker en gradvis implementering, som tager højde for, at de økologiske 

griseproducenter indenfor den seneste årrække har investeret i staldanlæg i god tro ud fra det 

eksisterende beregningsgrundlag på daværende tidspunkt.  

  

Der bør indføres en overgangsperiode for allerede etablerede anlæg til økologisk griseproduktion, 

således at investeringerne i højere grad er afskrevet, inden den nye regulering er fuldt indfaset. 
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Vedr. normer i øvrigt 

Normtal for høner på friland og økologiske høner (kode dyretype 3101 og 3102) – der er tilføjet hhv. 

8 og 9 kg N samt 1,8 og 2,3 kg P på udeareal, uden at der er reguleret i N/P ab lager. Landbrug & 

Fødevarer undrer sig over dette. 

 

I forhold til kode dyretype 1516, staldtype 3, hvor der for N i dybstrøelse står 8,91 kg N, synes tallet 

er ikke korrekt grundet en mulig fejl i strøelsesmængden, og bør rettes til 8,74 kg N. Normudvalget 

har tidligere påpeget rettelse af fejlen.  

 

Udnyttelseskrav for organisk gødning 

Kravet om fast N-udnyttelse på 85 pct. af væskefraktionen, hvis fiberfraktionen forbrændes, blev 

fastsat i 2007. Siden da har interessen for forbrænding af forskellige årsager været beskeden. Nu 

er der imidlertid fornyet interesse, som bl.a. er begrundet i den ny fosforregulering. Den faste 

udnyttelse blev fastsat til 85 pct. ud fra ældre forsøg med separering af afgasset biomasse. I 

mellemtiden har den typiske sammensætning af afgasset biomasse ændret sig betydeligt, og det 

faste krav på 85 pct. er ikke længere i overensstemmelse med det faktiske. Der er behov for en 

fornyet vurdering af kravet ud fra nutidige forsøg, idet kravet på 85 pct. er en barriere for 

forbrænding af fiberfraktion på biogasanlæg. 

 

Krav om N-udnyttelse på 80 % for Kød- og benmel og børstemel bør fastholdes på 70 % som for 

nylig er accepteret for dette produkt. 

Ud fra vores tolkning af DCA-notatet herom (figur 1 og tabel 1) første års virkning og 10 års 

eftervirkning, mener vi ikke at det er fagligt begrundet, at udnyttelsesprocenten for kød- og benmel 

sættes til 80 % - fagligt set er den nærmere  70 %. 

 

For økologiske bedrifter, som anvender en stor andel anden organisk gødning, har det stor 

betydning at udnyttelseskravet er retvisende. Økologiske bedrifter med tilsagn om økologisk 

arealtilskud er begrænset af gødningsbetingelserne på max 60 eller 100 kg udnyttet N i gennemsnit 

på bedriften, så en ændring i udnyttelsesprocenten fra 70% til 80 % for en meget anvendt 

gødningskilde som kød- og benmel har ekstrem stor betydning for den tilgængelige gødning og 

incitamentet til at anvende alternativer til konventionel husdyrgødning. 

 

Om definitionen af handelsgødning til kunstgødning   

Landbrug & Fødevarer finder det meget misvisende, at begrebet ”handelsgødning” nu defineres 

som ”kunstgødning”. Der er en del gødning, som kan falde ind under ”kunstgødning”, som graves 

direkte op af jorden og anvendes f.eks. råfosfat. Med betegnelsen ”kunstgødning” appelleres til 

aversioner mod anvendelse af nødvendig gødning på landbrugsjorden. Hvis ”handelsgødning” ikke 

er præcist nok, bør anvendes betegnelsen ”mineralsk gødning”, som også bruges i Tyskland. 

 

Vedr. begrænsning af virksomhedens kvote for kvælstof 

I høringsudkastets § 4 stk 5 fremgår at virksomhedens samlede kvote for kvælstof ikke kan udgøre 

mindre end 0 kg kvælstof. Det er uklart på hvilken baggrund stk. 5 indsat i bekendtgørelsen. Hvis 

landbrugsvirksomheder, på grund at de ændrede og meget sent offentliggjorte regler for opgørelse 

af efterafgrødekravet for 2019/2020, som beskrevet i den offentliggjorte 

Plantedækkebekendtgørelse for planperioden 2019/2020, utilsigtet kommer i en situation hvor 

kvælstofkvoten for 2019/2020 bliver negativ, skal det ikke medføre økonomiske konsekvenser for 

disse virksomheder. Landbrug & Fødevarer ønsker herunder svar på hvorledes følgende situationer 

tænkes håndteret: 
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En virksomhed der råder over landbrugsareal pr. 31. juli 2019, og som afstår landbrugsarealet i 

løbet af planperioden 2019/2020, men fastholder husdyrproduktionen (dvs. der skal indsendes 

gødningsregnskab for hele planperioden 2019/2020). 

a) Der etableres og anmeldes efterafgrøder i efteråret 2019. Jorden bortforpagtes 1. oktober. 

Vil den beregnede eftervirkning af de etablerede efterafgrøder i efteråret 2019 medføre 

problemer for virksomheden? 

b) Der etableres ikke efterafgrøder i efteråret 2019. Som konsekvens skal efterafgrødekravet 

opfyldes med alternativet nedsat N-kvote. Jorden bortforpagtes 1. oktober. Vil den 

beregnede nedsatte N-kvote medføre problemer for virksomheden? 

 

 

Specifikke bemærkninger til bekendtgørelsen 

Paragraf Kommentar 

 § 2, stk 2 Det bør være muligt i alle situationer at tilmelde sig registret for gødningsregnskab 

frem til 31. marts i året efter planperiodens udløb. 

  

§ 6, stk 2 ”.. hvis udbyttet først afsættes efter den ansøgningsfrist, der falder indenfor 

planperioden”. 

Den indsatte frist, bør svare til den ændrede frist for gødningsplanlægning i §11.  

§ 6, stk 3.  I alle andre henseender er der 5 års opbevaringskrav. Hvad er baggrunden for krav 

om 8 år? 

§ 11, stk. 3 Hvad er definitionen af udyrkede og udtagne arealer? 

§ 35 Bør eventuelt alene vedrøre denne bekendtgørelse, og ikke gødningsloven. 

Retstilstanden i gødningsloven fremgår af §19 i bekendtgørelse om 

Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser. 

Tabel 1 Afgrøde 328 og 327 står to steder i tabellen, med forskellige tekst. Under 

”særlige afgrødekoder i forbindelse med tilsagn” skal teksten rettes til det 

korrekte.  

Tabel 3 Vinterhvede sorter 

Der skal fjernes et komma ved ”KWS, Extase” 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Nikolaj Ludvigsen 

Chefkonsulent 

 

Vand & Natur 
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