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Til: Landbrugsstyrelsen 

lbst@lbst.dk  

miljobio@lbst.dk  

J.nr. 20-1361-000001 

 

18. marts 2020 

 

 

Høring over udkast til ”Vejledning om regler for pligtige- og husdyrefterafgrøder og 

dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2020/2021” 

 

Landbrug & Fødevarer har i flere år efterspurgt flere alternativer til efterafgrøder for at reducere 

risikoen for udvaskning af nitrat, da en bred vifte af virkemidler øger tilpasningsmulighederne på 

bedrifterne, se høringssvar fra L&F 11. december 2019 på bekendtgørelsen (j.nr. 19-120-000002).  

Landbrug & Fødevarer finder det stærkt demotiverende for landmanden, såfremt det politiske krav 

om reduceret risiko for udvaskning af nitrat ikke følges op med fagligt funderet regulering og 

imødekommelse af landbrugets ønske om flere virkemidler udover en forbedret omregningsfaktor 

for tidligt sået korn. Modsat er der nu fjernet et andet virkemiddel, afbrænding af fiberfraktion, uden 

nogen nærmere faglig reference til det overordnede mål om reduktion af udvaskningsrisikoen, men 

derimod begrundet i et andet mål om bæredygtighed. Vi mener desuden, at afbrænding godt kan 

betegnes som bæredygtigt, se vores høringssvar af 11. december 2019. Det overordnede mål med 

reguleringen skal afspejles i reglerne, og ikke andre mere fjerntliggende mål i andre 

sammenhænge.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at der er et behov for at få bragt langt flere virkemidler i spil. Således 

mener vi, at der skal åbnes op for nye tiltag som fx præcisionstildeling af kvælstof samt andre nye 

tiltag som afbrudte dræn. Såfremt der er usikkerhed for dokumentationen for effekt på udvaskning 

af nitrat, bør der indføres indfasningsmodeller, hvor omregningsfaktoren justeres, efterhånden som 

data tilvejebringes.  

 

Landbrug & Fødevarer mener også, at der skal åbnes op for brug af flere forskellige plantearter til 

efterafgrøder, specielt når de eksisterende tilladte plantearter medfører øget sygdomspres og 

dermed forøget behov for planteværn som følge af ringe sædskifte.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at i forhold til planlægningen på bedriften bør sådanne regler være 

på plads i god tid før en ny planperiode. Virkemidlet ”braklægning” skal fx være etableret før 1. 

januar i året inden planperioden for at kunne tælles med. Det er altså for tre måneder siden, og 

vejledningen udkommer først op til den nye planperiodes start. Derfor skal regulering og vejledning 

være på plads, inden virkemidlerne skal være på plads. Ellers er der tale om regulering med 

tilbagevirkende kraft.  

 

Landbrug & Fødevarer mener også, at reglerne for overdragelse af efterafgrødekrav til ny ejer af 

ejendommen ved ophør af bedriften er blevet helt uhørt komplicerede. Det må være muligt at finde 

en mere simpel løsning. 

 

Landbrug & Fødevarer mener slutteligt at braklagte arealer, herunder brak langs vandløb og søer, 

på samme måde som MFO-brak, ikke bør vokse ind i permanent græsstatus, da denne status giver 

problemer i forhold til handelsværdi og risiko for restriktioner på dyrkning af andre afgrøder. Det 

medfører at braklægning langs vandløb bliver mindre attraktivt for landmanden. 
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Tekstnære kommentarer til udkast til Vejledning modtaget fra SEGES. 

 

 

Teksten i sidefoden skal rettes til ”Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder…” 

 

Side 6 

10. september: frist for seneste opgørelse af krav om pligtige og husdyrefterafgrøder for 

planperioden 2020/2021. Hvad betyder ”for seneste opgørelse”? Skal ”for seneste” ikke blot slettes. 

 

Side 7 

Tabel med frister for efterafgrøder bør være i egen tabel 

 

Side 8 

2. dot: P.t. giver udmeldelse af Register for Gødningsregnskab visse udfordringer, da udmeldelsen i 

alle tilfælde ikke sker automatisk, og man skal derfor ringe til LBST for at blive udmeldt, og først 

derefter kan man overdrage efterafgrøder fra ophørt virksomhed. 

5. dot: I år ændres reglerne… 

”I år” bør erstattes af ”Fra 1. august 2020…”  

11. dot: SEGES har fået oplyst, at det i 2021 vil være muligt at lave ændringer i nedadgående 

retning frem til 31. marts 2021. 

 

Side 11 

Afsnittet om at husdyrefterafgrøder ikke skal etableres i et specifikt opland er faldet ud, bør 

indsættes igen. 

 

Side 13, afsnit vedr. obligatorisk krav lige over ”Krav og Frister” 

Det bør beskrives mere tydeligt, hvordan det obligatoriske krav opgøres. Hvis f.eks. en bedrift har 

jord i 2 kystvandoplande, der begge får et obligatorisk krav, hvordan vil kravet så blive beregnet? 

Ud fra efterafgrødegrundareal og obligatorisk krav pr. kystvandopland eller (der står ”område” – bliv 

gerne mere specifik). 

 

Side 15-16. Fleksible etableringsfrister 

Ved såning af efterafgrøder tidligere end 20. august skal landmanden godskrives den øgede effekt. 

Det er også et ønske fra erhvervet, at det skal være muligt at etablere flere efterafgrøder 

under fleksible frister, for på den måde at undgå nedsat N-kvote. 

Bemærk, at det nye ekstra kvotetræk ved senere såning af pligtige efterafgrøder (3 trin ved 

de ”fleksible frister”) sker i bedriftens samlede kvælstofkvote og dermed i ”60 eller 100 kg N 

kvoten” på de økologiske bedrifter. 

Eftervirkningen af de pligtige efterafgrøder (17/25 kg N/ha) er i forvejen en stor belastning i et 

”60 N-sædskifte” – men det bliver en ekstremt stor belastning, hvis en økolog sår 

efterafgrøderne sent og risikerer et yderligere kvotetræk på op til 72 kg N/ha ved såning af 

efterafgrøder mellem 29. august og 7. september. 

 

Side 16. Krav om forårssået afgrøder 

Der stilles krav om, at efterafgrøder skal efterfølges af en forårssået afgrøde. Kravet har 

været gældende siden krav om efterafgrøder blev indført i regelsættet. Kravet bør 

genovervejes, da dyrkningspraksis har ændret sig, herunder at f.eks. efterårsetableret 

vårhvede sker i stigende omfang. Her giver reglen om en ”forårssået” afgrøde ikke mening 

rent miljømæssigt. Det bør være muligt at etablere efterårssået vårhvede efter pligtige 

efterafgrøder efter destruktionsfristen. 

 

 

 

Side 17, mellemafgrøder 

Det er et ønske, at græsudlæg udlagt f.eks. i foråret 2020 kan indgå som mellemafgrøder i efteråret 

2020. 
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Side 20, popler 

Reglerne for stævning af popler er sat til 20 år i reglerne om direkte arealstøtte. Betyder det også, 

at N-normen for popler er 20-årig? 

 

Side 20 + 21, brak + brak langs vandløb 

2. dot: det står beskrevet, at brak kan nedpløjes, nedvisnes fra 20. oktober 2020. Dette er imidlertid 

ikke muligt, hvis arealet skal være støtteberettiget til grundbetaling og grøn støtte i 2020. Der bør 

tilføjes en beskrivelse af GB-reglerne for brakarealer, der efterfølges af vårsæd. Her er det f.eks. på 

sandjord først muligt at jordbearbejde fra 1. januar 2021! 

 

Side 20, næstsidste afsnit om brug af plantebeskyttelse 

Teksten skal tilrettes, så den svarer til GB-reglerne. Her er det kun muligt at bekæmpe bjørneklo 

ifølge indsatsplan + flyvehavre. 

 

Side 25 

1. dot: Udmeldelse af Register for Gødningsregnskab kan være en udfordring. Beskriv, hvordan det 

gøres i forskellige situationer. P.t. er der en blokerende fejl i GKEA, hvis ophørende virksomhed 

ikke er registreret som udmeldt hos LBST. Denne registrering sker ikke før ved planperiodens 

udløb, hvis ikke man kontakter LBST og beder dem om at udmelde en virksomhed manuelt. 

 

Side 25, eksempel 7. Overdragelse ved ophør efter 31. juli 2020 

”Køber skal så først indberette overdragelse året efter og senest 10. september 2021”. Risikoen for 

at glemme at indberette er stor, hvis ikke man kan gøre det før året efter.  

 

Side 26 første linje 

… udmeldt af registeret i (indsæt ”kalenderåret”) 2019. 

 

Side 26, andet sidste afsnit over eksempel 9 

Hvis der er krav om, at der skal kunne fremvises en aftale/kontrakt i en kontrolsituation, så bør det 

fremgå tydeligt, da alle tror, det er tilstrækkeligt, at overdragelsen er sket bag log-in i Tast selv. 

 

Side 27, oversigt 15 

Der er et felt nederst, som ikke er udfyldt. Der bør vel stå noget i retning af: ”Ingen jord – ingen 

eftervirkning”. 

 

Side 28, 1. afsnit 

Det er udfordrende i praksis at blive udmeldt af Register for Gødningsregnskab, således at der kan 

overdrages efterafgrøder. Det er også beskrevet i afsnittet ”Væsentlige ændringer”, at der er et 

udestående her, men det burde være på plads på nuværende tidspunkt, hvor landmænd og 

konsulenter er i fuld gang med at lave ansøgninger. 

 

Side 29, indberetning efterafgrøder 

Det beskrives, at efterafgrøderne skal indberettes på markniveau.  

Tilføj: I en kontrolsituation vil det være det samlede indberettede areal, der skal kunne forefindes. 

Dvs. hvis der etableres pligtige/husdyrefterafgrøder på andre marker end anmeldt i GKEA 2020, 

kan de blive godkendt ved en fysisk kontrol. 

 

Side 30, afsnit under eksemplet: 

Ændring af indberettet efterafgrøde kan ske frem til 31. januar 2021.  

Det er muligt at tilrette indberettet gødningskvoteindberetning frem til 31. marts 2021. Der bør være 

samme mulighed for ændring af efterafgrøder (sker det ikke i samme skema). 

 

 

 

Side 31, øverst 

Det rigtige kvotefradrag vil først fremgå af GKEA i marts 2020 i felt L, hvis man har gjort brug af 

fleksible frister i efteråret 2019. Hvis der er fejl i nogle skemaer pga. denne sene beregning, så må 

det ikke få alvorlige konsekvenser for nogen. 
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Side 31, andet afsnit 

…, kan det have betydning for,… Det har betydning for destruktionsdatoen for MFO-efterafgrøder 

ved for sen såning. 

 

Side 31, 6. afsnit, sidst 

Eksempel 11 skal rettes til eksempel 12. 

 

Side 32, eksempel 12 

Felt S og T kunne med fordel fremgå af eksemplet. 

 

Side 32. Opdateret kvote og efterafgrødebank for bedrifter med ændret anvendelse af 

husdyrgødning 

Det er meget sent at sådan en ændring sendes ud, som LBST har være bekendt med længe. Ingen 

må komme i klemme pga. denne genberegning af kvoten. 

 

Side 36, afsnit 3.3  

Kan der tilføjes en sætning om reglerne for kvægundtagelsesbrug (eller henvisning til reglerne). Vi 

går her ud fra, at det ikke er muligt for disse at omlægge fodergræs til fodergræs frem til 15. august. 

 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at skrive eller ringe. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

Søren Thorndal Jørgensen 

Chefkonsulent 

Vand & Natur 

 

D +45 3339 4662 

M +45 6124 0059 

E sthj@lf.dk 


