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Notat om høringssvar på høring af udkast til 

vejledning om obligatoriske målrettede 

efterafgrøder i planperioden 2020/2023 

 

 

 
Udkast til vejledning om obligatoriske målrettede efterafgrøder i planperioden 2022/2023 har 
været i ekstern høring med høringsfrist den 25. juli 2022. 
  
Der er modtaget høringssvar fra Landbrug & Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug. Desuden har Danske 
Regioner meddelt, at de ikke har bemærkninger til vejledningen.  
 
I det følgende gennemgås de modtagne bemærkninger. Landbrugsstyrelsens kommentarer er anført ud 
for hver bemærkning. Alle høringssvar kan ses på høringsportalen. 
 

 

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer Opfølgning 

1.1 Præcisering af vejledning vedrørende brak som 

alternativ til efterafgrøder  
Landbrug & Fødevarer foreslår en præcisering i 
vejledningen således, at det fremgår tydeligt at 
muligheden for anvende en efterafgrøde udlagt i 
2022 som brak til opfyldelse af GLM 8 i 2023, ikke 
gælder ved etablering af brakarealer, der i 2023 skal 
anvendes som alternativ til efterafgrøder.  
 

Forslaget imødekommes og præciseringen 

medtages i vejledningen. 

1.2 Information til landbrugere med 

obligatorisk krav  
Landbrug & Fødevarer anfører, at det bør fremgå 

tydeligt af bilag 1 til vejledningen til de obligatoriske 

målrettede efterafgrøder, hvordan det obligatoriske 

krav er beregnet. Det bør desuden fremgå hvor 

mange hektar målrettede efterafgrøder der mangler i 

de enkelte kystvandoplande efter den frivillig runde. 

Forslaget imødekommes og tilføjelserne 

medtages i vejledningen. 

Høringssvar fra Bæredygtigt Landbrug 
 

 
 

2.1 Opgørelsen af det obligatoriske krav  
 
Bæredygtigt landbrug skriver at hvis årets kort over 
det obligatorisk krav sammenholdes med tidligere 
planperioders kort, fremkommer et meget uskønt 
billede, der tyder på, at forskerne reelt ikke ved, hvad 
de skal gøre. Bæredygtigt Landbrug mener blandt 

Giver ikke anledning til ændringer af 
Vejledningsudkastet. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af fordelingen af de 
godkendte ansøgninger i Målrettet 
kvælstofregulering beregnet den restindsatsen i 
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andet at der mangler en holistisk forståelse af 
samspillet mellem jordbunds-organismernes 
udveksling af kvælstof med atmosfæren, 
plantevæksten og klimaet.  

forhold til indsatsbehovet. Restindsatsen er 
udmøntet i det obligatoriske krav.  
 
Høringen omhandler alene vejledningsteksten, 
hvorfor bemærkninger til opgørelsen af det 
obligatoriske krav ikke kommenteres.  

2.2 Målrettet efterafgrøder resultere i øget 
udvaskning 
 
Bæredygtigt Landbrug anser de obligatoriske 
målrettede, efterafgrøder for at resultere i øget 
udvaskning af kvælstof i forårsperioden, hvor 
afstrømningen er størst. Bæredygtigt Landbrug 
argumentere med, at mens vintersæden vokser og 
optager kvælstof gennem en mild vinter, ligger 
markerne golde og udsatte for udvaskning af 
kvælstof i perioden fra de målrettede efterafgrøder er 
nedvisnet efter frost eller på anden måde destrueret, 
og frem til vårsæden optager kvælstof i midten af 
maj. 

Giver ikke anledning til ændringer af 
Vejledningsudkastet. 
 

Modellen for målrettet regulering bygger på det 

tilgængelige vidensgrundlag. Der arbejdes løbende 

på at forbedre det vidensgrundlag, som 

kvælstofreguleringen er baseret på. Når der 

foreligger ny viden, vil dette blive inkluderet i det 

grundlag, som reguleringen udarbejdes på 

baggrund af.  

 

Høringen omhandler alene vejledningsteksten, 

hvorfor bemærkninger til effekten af ordningen 

ikke kommenteres. 
 

2.3 Afskaf målrettede efterafgrøder 
 
Bæredygtigt Landbrug foreslår, at de målrettede 
efterafgrøder afskaffes og der genindføres krav om 
minimum 65 % grønne marker. Bæredygtigt 
Landbrug mener, at Novana-overvåningen viser at 
krav om grønne marker virkede frem til 2004. De 
anfører dog, at der fortsat bør være fokus på efter- og 
mellemafgrøder, hvor de kan gøre nytte, uden at det 
betyder et reduceret areal med vintersæd. 
Placeringen skal dog være op til landmændene.  

Giver ikke anledning til ændringer af 
Vejledningsudkastet. 
 
Målrettet kvælstofregulering indgår i aftale om 
grøn omstilling af dansk landbrug fra 2021 og det 
er politisk besluttet, at målrettet kvælstofregulering 
skal være en del kvælstofregulering af dansk 
landbrug.  
 
Høringen omhandler alene vejledningsteksten 
hvorfor forslag til ændring af reguleringsmodellen 
ikke kommenteres.  

 


