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Fredericia, den 4. januar 2017 

Høringssvar til Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017 

Tak for muligheden for at komme med bemærkninger til Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017, 

Jeres j.nr. 16-8630-000011. 

Vi er grundlæggende imod alle disse tilskudsordninger på kryds og tværs, der gør det ufleksibelt og 

uforudsigeligt at drive landbrug i Danmark. Samtidig er vi slet ikke enige i udpegningen af, hvor der er 

behov for målrettede efterafgrøder. Så vidt vides, så etableres efterafgrøderne hovedsageligt for at 

beskytte grundvandet. Vi savner tilstrækkelig dokumentation for, der er et problem med nitrat i 

grundvandet. Det er vores klare opfattelse, at der generelt ikke er et problem med for meget nitrat i 

grundvandet, hvorfor ordningen ikke giver mening. 

Høringsperiode om målrettede efterafgrøder 

Det fornemmes, der har været hast med at få gennemført ordningen. Bekendtgørelse og vejledning har 

været i høring, hvor høringsperioderne har overlappet hinanden. De ændringer, der kunne komme i 

forbindelse med høringsperioden for bekendtgørelsen, bliver således ikke afspejlet i det første udkast til 

vejledning, og den forklaring, der eventuelt findes i vejledningen, kan ikke findes i forbindelse med 

høringen over bekendtgørelsen. Det virker derfor som om, at styrelsen allerede fra start har besluttet ikke 

at ændre et komma i bekendtgørelsen. Alternativt kunne styrelsen have sendt bekendtgørelse og 

vejledning ud i en samlet høring, for at minimere de administrative omkostninger på begge sider af bordet.  

Kontrol af målrettede efterafgrøder 

Hvis afgrøderne af uransagelige årsager ikke spirer som de skal, kan landmanden ifalde ”straf” (reducering 

af kvote og tilbagebetaling af tilskud) på trods af, at han har gjort, hvad han kunne efter principperne for 

godt landmandskab. 

Det er jo heller ikke sikkert, at det er såningen den er gal med. Det kan være dårlig 

vandløbsvedligeholdelse, så arealerne er våde eller der er lav gødningsmængde, der alt andet lige 

medfører, at også efterafgrøderne lider af næringsstofmangel og i øvrigt betyder, at de ikke kan 

tilbageholde nitrat. 

Det bør sikres, at hvis landmanden har gjort, hvad der kan gøres for at efterafgrøderne spirer, så bør det 

ikke kunne kræves en bestemt dækningsgrad på et givent tidspunkt. Hvis årsagen til, at dækningsgraden 

ikke er, som vejledningen foreskriver, og dette er begrundet i udefrakommende begivenheder udenfor 

landmandens kontrol - og han i øvrigt har gjort, hvad han kunne - bør det ikke medføre, at efterafgrøderne 

bliver underkendt.  

De minimis-ordningen og kvælstofkvote 

Landbrugserhvervet har haft meget blandede erfaringer med brugen af de minimis midler. Sidste gang 

landbruget blev mødt med en tilsvarende ordning var i forbindelse med randzonerne. Ordningen var langt 

fra at være en ubetinget succes. 

Selv med et mindre areal med frivillige efterafgrøder vil mange aktive landmænd ramme loftet for 

ordningen på 15.000 euro (over tre år), idet midlerne bliver brugt til mange forskellige tiltag (elevordning, 

mailto:borupgaard@mail.tele.dk
mailto:info@baeredygtigtlandbrug.dk
http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/


    

 

 
Flemming Fuglede Jørgensen, formand, Borupgaard, Trudslevvej 58, 9480 Løkken. Mob. 20 30 00 03. mail: borupgaard@mail.tele.dk 

Administration: Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia. Tlf: 71 99 33 43. mail: info@baeredygtigtlandbrug.dk 
Hjemmeside: www.baeredygtigtlandbrug.dk Danske Bank kt.nr: 3956 10638984 

miljøtiltag, energibesparelser m.v.). Derfor er midler under denne ordning ikke egnede til at få et 

tilstrækkeligt stort areal og vil hindre erhvervet i at nå det opsatte mål. 

Der bør desuden ikke laves forskel i N-kvote for den landmand, der slet ikke søger sammenlignet med den 

landmand, der søger, men ikke opfylder kravene. Den eneste forskel bør være, at den landmand, der søger, 

men ikke opfylder kravene, skal betale tilskuddet tilbage. 

Økologiske bedrifter 

Vi vurderer herudover, at det er ulovlig forskelsbehandling, at økologiske bedrifter ikke kan søge tilskuddet 

om målrettede efterafgrøder. Dette savner logik og vi anmoder om uddybende forklaring. Økologiske 

bedrifter udleder mindst lige så meget nitrat som moderne landbrug, da økologiske bedrifter kun må bruge 

husdyrgødning og ikke kunstgødning, der i vækstsæsonen har et markant bedre optag. Det kan ikke 

understreges nok, at vi anmoder og en uddybende faglig redegørelse for denne urimelighed. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Maiken Bak Jensen 
Jurist 

Bæredygtigt Landbrug 

mobil. +45 27 15 12 00 

E-mail: mbj@baeredygtigtlandbrug.dk 

Web: www.baeredygtigtlandbrug.dk 
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