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Høring over udkast til ændring af 
bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af 
gødning i planperioden 2020/2021 
 

 

 
Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2020/2021 (Bek. nr. 1166 af 13. juli 2020) i 
høring. 
 
Bemærkninger til udkast til ændringsbekendtgørelsen sendes til miljobio@lbst.dk 
(med cc til chpawi@lbst.dk) senest fredag d. 26. februar 2021 kl. 12.00 med angivelse af 
j.nr. 21-120-000001. 
 
Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet kan rettes til Christina Paulin Wright 
på tlf. 22 68 96 21 eller på mailadressen chpawi@lbst.dk. 
 
Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 
udløb, for så vidt disse ikke stammer fra ministerier eller myndigheder under ministerierne. 
 
Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, 
herunder afsenders navn og mailadresse. 
 
Landbrugsstyrelsen gør venligst opmærksom på, at vi alene ønsker høringssvar vedrørende 
ændringerne. 
 
 
Bekendtgørelsens indhold 
 
Høstværdier for den aktuelle høstsæson indsættes i bilag 2, tabel 5 
Foderkorrektioner (såkaldt type 2 korrektion) giver en bedrift mulighed for at nedjustere dens 
produktion af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, hvis en mere effektiv produktion kan 
dokumenteres ud fra de faktiske produktionsforhold - særligt gennem en mere effektiv eller 
specialiseret fodring. 
 
De værdier, der kan anvendes ved anvendelsen af eget produceret foder til svin og fjerkræ, er de 
standardværdier, der fremgår af bilag 2, tabel 5.  
Høstværdierne for høstsæsonen 2020 foreligger nu, hvorfor de indføres i bekendtgørelsens bilag 
2, tabel 5. Landbrugsstyrelsen udsteder årligt værdier for tre års høst. Denne ændring foretages 
årligt.  
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Fejl i formlerne for foderkorrektion på slagtefjerkræ (bilag 2, tabel 3) 
I den årlige bekendtgørelse indgik ændringer ift. den levende vægt på slagtefjerkræ. Denne 
forøgelse af levende vægt var ikke blevet konsekvensrettet i de formler, der anvendes i 
forbindelse med en slagtevægt, der afviger fra standarden. Denne konksekvensrettelse er nu 
indført i bekendtgørelsen. Det betyder, at merproduktionen af kvælstof og fosfor er lavere end 
angivet i hovedbekendtgørelsen.   
 
Ændringer i afgrødekoder 
Der er følgende ændringer i afgrødetabellen (Bilag 1, tabel 1 og 2): 
 
Tilføjes: 

 217: Korn og bælgsæd, helsæd (over 50 pct. bælgsæd) 

 18: Korn og bælgsæd (over 50 pct. bælgsæd) 

 490 Hassel, træ (Corylus avellana)  

 316: 20-årig udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal 

 575: Skovrejsning (privat) – kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse 
 
Koderne for korn og bælgsæd (18 og 217) indføres, så særligt økologiske bedrifter har mulighed 
for at angive en hovedafgrøde med mere end 50 pct. bælgsæd. Konventionelle landmænd, der 
gør brug af kvægundtagelsen, kan ikke anvende disse koder. Dette er anført i noterne til bilag 1 
tabel 1 i bekendtgørelsen som en nye note 10.  
 
Kode 490 for Hassel (træ) indføres, da der har været interesse for at dyrke arealer med 
hasselnødder med en anden driftsform end den nuværende drift med hasselnøddebuske. 
Herunder dyrkes en anden art (Corylus avellana), hvor vækstformen er træer og ikke buske. 
Dette betyder også, at krav til minimumsplantetal er anderledes end for den eksisterende 
afgrødekode 527 Hassel (Corylus maxima). 
 
Kode 316 (20-årig udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal) genindføres, så arealer med 
20-årig fastholdelse (tilsagn 78) i lavbundsprojekter, der udelukkende har CO2-effekt, kan 
anmeldes med grundbetaling under artikel 32. Afgrøden medregnes ikke som MFO-
slåningsbrak, hvorfor den kan kombineres med fastholdelsestilsagnet, uden der sker 
nedsættelse af miljøtilskuddet. 
 

Kode 575 (Skovrejsning (privat)) – kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse indføres fra 2020 
og anvendes på arealer, der modtager tilskud til skovrejsningsprojekter uden for 
delvandoplande. Disse tilsagn har til formål at kulstofbinde og grundvandsbeskytte og bidrager 
ikke til vandrammedirektivets målopfyldelse, da de ligger uden for delvandoplandene.  
 
Justering af normer for vårkorn på jordbundstype 11 
En yderligere gennemgang af det faglige grundlag for fastsættelse af økonomisk optimale 
normer på jordbundstype 11 har betydet at normudvalget ekstraordinært har indstillet en 
justering af kvælstofnormerne på jordbundstype 11. Dette medfører en opjustering af normerne 
på 25 kg N/ha for vårkorn. De justerede normer fremgår af bekendtgørelsen bilag 1, tabel 1 med 
rød.  
 
Yderligere er udbyttenormerne på vintersæd til modenhed på jordbudstype 11 indsat. Disse 
manglede i den gældende bekendtgørelse.  
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Ændringer i indberetning af kvælstof og fosfor for minkbedrifter 
Som følge af det nationale påbud om aflivning af samtlige mink i Danmark er bekendtgørelsens 
bilag 2, tabel 1 justeret således, at det angives, hvordan årstæver, der kun har været på 
minkbedrifter en del af planperioden, skal indberettes i gødningsregnskabet.  
Justeringen medfører, at der tages højde for variationer i udskillelsen af kvælstof og fosfor i 
planperioden således, at den beregnede produktion for den periode, der har været mink på 
virksomheden, indberettes i gødningsregnskabet. Dette har ikke tidligere fremgået af 
bekendtgørelsen, da der ikke har været et behov for at regulere dette. Det er 
Landbrugsstyrelsens opfattelse, at det er den måde, der allerede i dag indberettes på ved 
overdragelse i en igangværende planperiode.  
 
Yderligere er dokumentationsperioden for type 2 korrektion ændret for kødædende pelsdyr i § 
16 stk. 5, således at der kun stilles krav om 8 måneders sammenhængende dokumentation for 
afvigelser i fodermængder og sammensætning i perioden 1. august 2019 til 15. februar 2021.  
 
Agil erhvervsrettet regulering 
Landbrugsstyrelsen har overvejet principperne for agil erhvervsrettet regulering og 
har vurderet, at de ikke er relevante for bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2020/2021.  
 
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 
For så vidt angår muligheden for at anvende høstværdier for den aktuelle høstsæson 
er disse opgjort og indeholdt i de erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, der 
blev foretaget i forbindelse med udstedelse af gødskningsbekendtgørelsen 
2020/2021 (Bek. nr. 1166 af 13. juli 2020).  
 
Det er Landbrugsstyrelsens vurdering, at opjusteringen af normerne for jordbundstype 11 ikke 
medfører økonomiske konsekvenser. Både ved nedjusteringen på 50 kg N/ha på JB11 og den 
justerede indstilling for vårkorn på JB11 var det antagelsen, at normerne var fastsat økonomisk 
optimalt, og dermed har normændringerne ikke erhvervsøkonomiske konsekvenser.  
 
Vedr. justeringen for indberetning af mink er dette i praksis blot en præcisering, som lægger sig 
op af den måde, erhvervet i forvejen indberetter deres årstæver på i Landbrugsstyrelsens 
gødningsregnskab.  
 
Yderligere beskrevne ændringer i bekendtgørelsen vurderes ikke at give anledning til 
erhvervsøkonomiske konsekvenser.   
 
Til Erhvervsstyrelsens orientering, kan det oplyses, at samtlige ændringer fremgår af 
høringsbrevet. 
 
Ikrafttrædelsesdato 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 15. marts 2021. 
 
Venlig hilsen 
 
Miljø & Biodiversitet 
 
Landbrugsstyrelsen 


