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Erhvervsøkonomiske konsekvenser af ændring til 
bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og 
dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 
2021-2022 (Plantedækkebekendtgørelsen, j.nr 20-120-
00005) 
 

 

 
Ordningens formål: 
Bekendtgørelsen regulerer krav om efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag på 
jordbrugsbedriften. Formålet med kravene er at reducere udvaskning af næringsstoffer til 
vandmiljøet fra landbruget. Nærværende udkast til bekendtgørelse for perioden 2021/2022 
omfatter de gældende bestemmelser i bekendtgørelse nr. 66 af 28. januar 2020 om 
næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 
2020/2021 samt en række ændringer til bestemmelserne. 
 
Administrative konsekvenser 
De væsentligste ændringer til bekendtgørelsen er, at bedrifterne får mulighed for: 1) at 
anvende præcisionslandbrug som alternativ til efterafgrøder og 2) at anvende 
kvælstoffikserende arter i blandinger, som anvendes til efterafgrøder. Yderligere foretages 
der 3) nedjustering af niveau for kompenserende kvotereduktion ved sen etablering efter den 
20. august samt 4) forenkling af betingelser for handel med efterafgrøder ved ophør af 
virksomhed.  
 
Regelændringerne forventes at indebære større fleksibilitet i overholdelsen af kravet om 
efterafgrøder uden, at de indebærer merudvaskning af kvælstof til vandmiljøet. Ændring 1 og 
2 forventes at have administrative konsekvenser i form af ekstra indberetnings- og 
dokumentationskrav. Mulighed 1 antages at medføre en ekstra administrativ byrde på 1,2 
mio. kr pr år under antagelse om 700 deltagende bedrifter, mens mulighed 2 antages at 
medføre en ekstra administrativ byrde på 0,6 mio. kr. under antagelse om 4.000 deltagende 
bedrifter. De øvrige ændringer forventes ikke at medføre væsentlige ekstra administrative 
omkostninger for erhvervet. Der foretages derudover en række tekniske justeringer i 
bekendtgørelsen med administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser af marginal 
betydning: Præcisering af definition for udmeldelse af Register for Gødningsregnskab og 
tilføjelse af nye definitioner, tilføjelse af nye plantearter til artlisten, præcisering af 
nuværende praksis for etablering af brak på omdriftarealer og opdatering af beregningen af 
husdyrefterafgrødekravet i planperioden 2021/2022.  
 
Det estimeres baseret herpå, at den samlede ekstra administrative byrde for erhvervet vil 
være 1,8 mio. kr. pr år. 
  
Bekendtgørelsesudkastet har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsens Område for Bedre 
Regulering (OBR). OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative 
konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., 
hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 
 
Skatter, afgifter, subsidier mv. 
Bekendtgørelsen ændrer ikke på skatter, afgifter eller subsidier. 
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Øvrige efterlevelseskonsekvenser 
De nævnte ændringer forventes at have små positive efterlevelseskonsekvenser, men disse vil 
varierer meget fra år til år. Konsekvenserne kan ikke kvantificeres på forhånd, da de er 
afhængige af en række faktorer, herunder vækstbetingelserne for hovedafgrøden og 
efterafgrøden, prisforholdene og bedrifternes interesse i at anvende mulighederne. Hvis det 
antages, at 700 bedrifter vælger at gøre brug af af alternativet præcisionsjordbrug med hver 
78 ha omfattet, vil dette reducere bedrifternes behov for udlæg af pligtige efterafgrøder med 
600 ha svarende til en skønnet direkte besparelse på 3 mio. kr. Hvis muligheden for sen 
etablering bliver anvendt for 31.000 ha efterafgrøder pr. år (I 2019 og 2020 blev der 
indberettet 57.620 ha og 4.835 ha med muligheden) vurderes nedjusteringen af 
kvotereduktionen at medføre en positiv efterlevelseskonsekvens på 0,4 mio kr. 
 
Ændring 2 er også en tilvalgsmulighed, som kan have en positiv efterlevelseseffekt. Det vides 
ikke, i hvor stor grad erhvervet vil gøre brug af muligheden, da det bl.a. afhænger af 
risikovillighed, behov for at tilføje yderligere organisk stof eller kvælstof til jorden og 
vækstbetingelserne i øvrigt. Da brugen af muligheden er frivillig, forventes den økonomiske 
gevinst at være nul eller positiv. Det estimeres derfor, at den samlede 
efterlevelseskonsekvens vil være en besparelse på 3,4 mio. kr. pr år. 
 
Adfærdsvirkninger 
Det er forventningen, at justeringerne vil skabe større gennemsigtighed i reglerne, bedre 
overblik over de lovpligtige efterafgrødekrav for landmanden og bedre muligheder for 
kontrol af reglerne. Der forventes ikke adfærdsvirkninger derudover.  
 
BNP 
Der vurderes ikke at være BNP-effekter forbundet med bekendtgørelsen. 
 
Afledte effekter  
Der vurderes ingen afledte effekter.  
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