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Miljø- og Fødevareministeriet 

Att: mfvm@mfvm.dk 

J.nr. 2020-6205 

cc. lisvi@mfvm.dk 

 

Høringssvar fra L&F vedrørende udkast til husdyrgødningsbekendtgørelsen for 

planperiode 2020/2021 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har den 2. april udsendt høringsudkast vedrørende 

husdyrgødningsbekendtgørelsen. Landbrug & Fødevarer (L&F) har følgende 

bemærkninger til de foreslåede ændringer: 

 

§ 3 

L&F ser positivt på, at der kommer en fast procedure for forskningsforsøg, som fraviger 

reglerne udbringningsreglerne.  

Vi har dog en række præciseringer og forslag: 

• Det fremgår, at hvert forsøgsled ikke må være større end 100 m2. Et forsøgsled er 

imidlertid det samlede areal af 4-6 gentagelser af forsøgsparceller på hver 30-50 m2. 

Et forsøgsled kan derfor være op til 6 x 50 m2 = 300 m2. Aarhus Universitet måler i 

nogle tilfælde ammoniakfordampning i storparceller på op til 36x36 meter. L&F foreslår 

derfor, at teksten ændres, så der står forsøgsparcel, og at størrelsen anføres til 

maksimalt 1.300 m2 for både mark og skov. 

• I stk. 2 nr. 2 står der, at det skal fremgå af forsøgsplanen, hvordan påvirkningerne af 

omgivelserne vil blive imødegået. Dette er meget problematisk, da det jo netop er 

effekten af denne påvirkning, som undersøges i forsøget. Hvis f.eks. man vil undersøge 

ammoniakfordampning efter gylleudbringning i fodergræs, og har brug for at anvende 

slæbeslangeudlagt gylle som reference. Ammoniakfordampningen fra denne reference 

er en del af forsøgsresultatet, og derfor hverken kan eller skal imødegås. L&F foreslår 

derfor, at sidste del af sætningen ”… og hvordan påvirkningerne af omgivelserne som 

følge heraf vil blive imødegået” udgår. 

• Det fremgår, at der skal foretages en registrering på Miljøstyrelsens hjemmeside, inden 

forsøget går i gang. L&F mener, at denne registrering forekommer unødigt 

bureaukratisk. L&F foreslår, at det er tilstrækkeligt, at landmanden ved kontrol kan 

fremvise forsøgsplanen, som dokumentation for, hvad der er sket i forsøget og hvorfor 

fravigelser fra udbringningsreglerne har være nødvendigt. L&F er af den opfattelse, at 

Miljøstyrelsen på anden vis kan følge med i anvendelsen af fravigelsen. 

• Vi antager, at den dokumentation, som er nævnt i stk. 4, vil være tilstrækkelig i form af 

forsøgsplanen. 

 

Kap 1, § 4, nr. 5, Definition af flydende husdyrgødning 

• Definitionen af flydende husdyrgødning bør udvides, så den også omfatter mælk. Hvis 

afsætning af mælk ikke er muligt, kan en mælkeproducent have behov for at kunne 

udbringe mælken på arealer som husdyrgødning. Som eksempel kan nævnes den 

situation, hvor en mælkeproducent er ramt af en arbejdsblokade og derfor ikke kan få 
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afhentet mælk, eller en situation som den nuværende med COVID-19, hvor der har 

været risiko for både afhentnings- og afsætningshindringer. 

 

§ 15, stk. 2 og § 19, stk. 3 og § 27, stk. 3 nr. 4  

Afstandskravene for nedfældning, oplag af kompost og halmludning i nærheden af kategori 

1 og 2 natur er virkelig komplicerede, og der er hele syv forskellige afstandskrav 

gældende - heraf hele fem forskellige for oplag af kompost afhængig af stakstørrelse 

og oprindelse. Mon ikke man uden stor miljømæssig risiko kunne ensrette i 

afstandskravene? 

 

§ 27, stk. 2  

Det præciseres, hvad der i bekendtgørelsen menes med nedfældning. L&F mener 

imidlertid,  

at definitionen er for snæver. Det fremgår nemlig, at ”nedfælderrenderne skal være 

tildækkede 

 efter nedfældningen…”, og denne definition er i øvrigt også mere restriktiv end den, som 

 fremgår af vejledningen til bekendtgørelsen på Miljøstyrelsen hjemmeside: ”Ved 

nedfældning 

 menes, at gylle nedfældes til under jordoverfladen. Det vil sige, at ”rillen” skal kunne 

indeholde/bortlede den udbragte mængde husdyrgødning. Der må lige efter 

udbringning kun være ubetydelige mængder spildt gylle ovenpå jordoverfladen.” Især 

for nedfældning i fodergræs er det problematisk, at der kræves tildækning af 

nedfælderrenderne. Det sker nemlig ikke i praksis, og det er heller ikke sket f.eks. i de 

forskningsforsøg, som har fastslået ammoniakemissionen. L&F foreslår derfor, at 

delsætningen ”nedfælderrenderne skal være tildækkede efter nedfældningen…” 

udgår. 

L&F forventer ikke det ændrer noget i forhold til overholdelse af 

krydsoverensstemmelsesreglerne  

 

§ 27, stk. 15 

 Der er anført en ansøgningsfrist, som allerede er overskredet. 

 

§ 30, stk. 2 nr. 1  

Det fremgår, at ”Der kan således ikke være vintersæd”. L&F mener, at dette er mere 

restriktivt end nødvendigt. Vintersæd kan etableres med direkte såning, som det f.eks. 

sker i Conservation Agriculture, og her sker der netop ingen jordbearbejdning. Vi 

foreslår derfor, at sætningen om vintersæd udgår da essensen i bestemmelsen er 

opfyldt. 

 

§ 34  

170 kg N i harmoniareal bør med samme begrundelse (§35) ikke gælde i væksthuse – eller 

som minimum bør det kun omfatte husdyrgødning og ikke omfatte anden organisk gødning 

(vegetabilsk kompost/biomasse). 

 

Harmoniregler og fosforarealkrav er, som de er formuleret nu, ikke bare en væsentlig 

barriere for økologisk væksthusproduktion – men er direkte umulige at opfylde.  

 

§ 35  

Med henvisning til den nævnte begrundelse for ikke at have en lukkeperiode i væksthuse, 

bør fosfor i husdyrgødning og anden organisk gødning udbragt i væksthuse ikke omfattes 
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af fosforarealkrav eller fosforloft. På samme måde som fosfor fra kunstgødning udbragt i 

væksthuse ikke indgår. 

Baggrunden for forslaget, som nævnes i nyheden, er, at produktionen i væksthuse på flere 

væsentlige punkter adskiller sig fra anden planteproduktion, fordi dyrkningen sker under 

tag i opvarmede drivhuse, og afgrøderne tilføres vand ved kontrolleret vanding og ikke ved 

naturlig nedbør.  

 

§ 35, stk. 5 (og stk. 4)  

De to bestemmelser er ekstremt svære at forstå betydningen af, hvilket formentlig skyldes, 

at de flere gange er bygget ud. L&F foreslår, at de bliver nytænkt og gennemskrevet 

på ny, så meningen med dem klart fremgår. 

 

§ 37, stk. 6  

Det fremgår, at der skal fastsættes ét fosforloft for samme biogasanlæg uanset, om 

biogasanlægget har to eller flere produktionslinjer. I praksis vil flere biogasanlæg i 

fremtiden formentlig have både en økologisk og en konventionel linje, som kører helt 

adskilt, og hvor biomassegrundlaget kan være meget forskelligt. Her vil det være 

hensigtsmæssigt at kunne fastsætte et økologisk og et konventionelt fosforloft. L&F 

foreslår derfor indsat et ny stk. 7, som fastsætter, at anlæg, der driver adskilte 

økologiske og konventionelle linjer kan fastsætte særskilte fosforlofter for de to linjer. 

 

§ 40, stk. 4, nr. 4  

L&F har flere gange i tidligere høringssvar fremført, at bestemmelsen reelt ikke kan bruges 

på bedrifter, hvor harmoniarealet er ”fyldt op” med fosfor i husdyrgødning. Det skyldes, 

at - som det er anført i bekendtgørelsen - ”Det antages, at den forbrugte mængde fosfor 

i kunstgødning og bioaske er fordelt ensartet på hele arealet med afgrøder”. 

Hovedparten af den fosfor i f.eks. handelsgødning, som er udbragt på de berørte ikke-

harmoniarealer på papiret vil blive anset for udbragt på harmoniarealet, som jo i 

forvejen er fyldt med fosfor i husdyrgødning. Resultatet bliver, at ikke-harmoniarealet 

ikke kan tilføres fosfor i handelsgødning, som det ellers er hensigten med 

bestemmelsen. Som tidligere foreslået foreslår L&F, at f.eks. en fast mængde på 15 

kg fosfor pr. ha ikke-harmoniareal kan fradrages regnskabet. 

 

§ 40, stk. 6 og 7  

Vi noterer med tilfredshed, at frøgræshalm nu er inkluderet som fradrag. For at undgå, at 

der senere opstår ønske om f.eks. ærtehalm, foreslår vi, at der i stedet blot skrives 

”halm”. 

L&F er meget tilfredse med, at fosfor fra halm sendt til forbrænding kan fratrækkes. 

Samme regler bør dog omfatte halm sendt til biogasanlæg, da fosforen helt på samme 

måde fjernes fra bedriften. 

I stk. 6 står ”For hver 3 tons halm, som jordbrugsvirksomheden […] leverer til et 

fyringsanlæg, kan jordbrugsvirksomheden trække 3 kg P pr. ha fra forbruget af fosfor”. 

Dette bør ændres til ”For hver 1 ton halm, som jordbrugsvirksomheden […] leverer til 

et fyringsanlæg, kan jordbrugsvirksomheden trække 1 kg P fra forbruget af fosfor”. På 

denne måde sættes fosformængden proportionelt i forhold til udbyttet, hvilket giver 

mest mening biologisk/kemisk set. 

 

Bilag 2  

Der bør arbejdes for, at en ny dansk kvægundtagelse også omfatter bedrifter med får, heste 

og geder, som den bl.a. gør i Flandern. Der er konkret kendskab til et enkelt brug, som har 
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malkebesætninger af hhv. ged og køer, som ikke kan gøre brug af undtagelsen, da der er 

”for mange” geder på bedriften. 

 

Bilag 2  

L&F mener, at Bilag 2 fortsat skal være udtømmende ift. overholdelse af reglerne på 

”kvægundtagelsesbrug”. Teksten kan godt samtidigt fremgå af en paragraf-tekst, men det 

er vigtigt at alle betingelser er samlet et sted i bekendtgørelsen - alt andet vil skabe 

forvirring. 

 

Bilag 2, betingelse 3  

Præciseringen er ikke mere forståelig end tidligere formulering. At ændre for at ændre, 

giver ikke mening, så skal man hellere beholde den nuværende tekst. 

 

Bilag 2, betingelse 2 og 7 

Definition af pløjelaget bør ændres fra 30 til 25 cm, da det er almindelig praksis.  

 

Bilag 2, betingelse 8  

Der må tilføjes et ”op til” 230 kg N pr. ha, da det jo dækker intervallet mellem 170 kg N pr. 

ha og 230 kg N pr. ha. Der skal ikke nøjagtig udbringes 230 kg N pr. ha. 

 

Bilag 2 

Beskrivelsen af hvornår kløvergræs er tilladt, og hvornår det skal være rent græsudlæg er 

ikke meget tydelig. Men vi forstår, at dette vil blive nærmere specificeret i vejledningen i 

stedet for i selve bekendtgørelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 
Marie Østergaard 

Seniorkonsulent 

 

Vand & Natur 

 

M +45 9397 4913 

E mvan@lf.dk 


