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Udkast til ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 

2020/2021 (gødskningsbekendtgørelsen) har været i ekstern høring i perioden fra den 16. 

februar til den 26. februar 2021 hos en bred kreds af myndigheder og interessenter. Udkastet til 

bekendtgørelsen har i samme periode været offentliggjort på høringsportalen.dk. 

 

Landbrugsstyrelsen har modtaget 2 eksterne høringssvar fra organisationer med substantielle 

bemærkninger.  

 

Høringssvarene er indsendt af følgende høringsparter: 

Bæredygtigt Landbrug 
Landbrug & Fødevarer  
 
I det følgende gennemgås de modtagne bemærkninger. Landbrugsstyrelsens kommentarer 

hertil er anført i temaer, og høringssvarene er kun gengivet i hovedtræk. For detaljerede 

oplysninger om svarenes indhold henvises der til de fremsendte høringssvar, som kan ses på 

høringsportalen.dk. 

Justering af normerne for vårkorn dyrket på jordbundstype 11 

Bæredygtigt Landbrug  
Bæredygtigt Landbrug bemærker, at Jordbundstypekortet ikke er retvisende, og at det ikke 
fremgår klart, hvordan udpegningen af jordbundstyperne er fremkommet. Yderligere bemærkes 
det, at analyser udtaget for at fastsætte en anden jordbundstype er en hel urimelig form for 
brugerbetaling. 

Landbrugsstyrelsens bemærkninger 
Landbrugsstyrelsen bemærker, at høringspunktet ikke indgår som en del af denne høring.   
 
Bæredygtigt Landbrug  
Bæredygtigt Landbrug bemærker, at der er stor forskel på økonomisk optimum på 
jordbundstype 11 og påpeger yderligere, at der ikke er taget højde for udvaskningen på 
jordbundstypen.  
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Landbrugsstyrelsens bemærkninger 
I fastsættelsen af den økonomisk optimale kvælstofnorm, som er en gennemsnitsnorm, vil der 
altid være nogle bedrifter, for hvilke normen ville ligge under økonomisk optimum, hvor den for 
andre vil ligge over økonomisk optimum. Dog som et gennemsnit over afgrøden og jordtypen er 
der tale om en økonomisk optimal norm.  
 
I fastsættelsen indgår udvaskning fra arealerne ikke, da der er tale om økonomisk optimum, 
som er et udtryk for den mængde kvælstof, der giver det økonomisk optimale udbytte ved det 
gødningsniveau, hvor indtægten fra det ekstra udbytte lige netop kan betale den ekstra udgift til 
kvælstofholdig gødning.  

Landbrug & Fødevarer  
Landbrug & Fødevarer bemærker, at det er en forbedring med en opjustering af normen for 
vårkorn dyrket på jordbundstype 11, men at der er store variationer i jordbundsforholdene på 
disse jorde, hvorfor der bør kunne gennemføres individuelle korrektioner ud fra 
jordbundsanalyser ift. andre parametre end teksturforhold.  

Landbrugsstyrelsens bemærkninger 
Landbrugsstyrelsen bemærker at regler for fravigelse af jordbundstypen ikke indgår i denne 
bekendtgørelse, men at muligheden for at korrigerer kvælstofnormerne på baggrund andre 
pramentre – herunder det faglige grundland løbende drøftes i regi af normudvalget.  
 
Landbrug & Fødevarer foreslår yderligere, at det overvejes, om den fastsatte humusprocent for 
klassificering af jordbundstype 11 opjusteres.  

Landbrugsstyrelsens bemærkninger 
Landbrugsstyrelsen bemærker, at høringspunktet ikke indgår som en del af denne høring.   
 
Landbrug & Fødevarer opfordrer Normudvalget til at se på, om der er andre afgrøder, hvor det 
er hensigtsmæssigt at normen opjusteres.  

Landbrugsstyrelsens bemærkninger 
Landbrugsstyrelsen bemærker, at der i regi af Normudvalget helt generelt vil blive set på, om 
der er belæg for en justering af andre afgrøder, når der foreligger et fagligt grundlag for dette.  
 

Protein- og fosforværdier i fodermidler 

Landbrug & Fødevarer 
Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at værdierne protein og fosfor bliver 
opdateret, så snart de er tilgængelige.  
 

Ændringer i indberetning og dokumentation for mink  

Landbrug & Fødevarer 
Landbrug & Fødevarer bemærker, at det er positivt, at Landbrugsstyrelsen har 
reduceret dokumentationsperioden på type-2 korrektioner for mink som følge af 
Covid19. Landbrug & Fødevarer bemærker yderligere, at de faktorer, der er 
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indsat i bekendtgørelsen vedr. indberetning af årstæver for en begrænset del af 
planperioden, er kommet sent, hvorfor en vis afvigelse bør accepteres.  

Landbrugsstyrelsens bemærkninger 
Landbrugsstyrelsen bemærker at, der i høj grad er tale om faktorer, som ligger i 
tråd med det, erhvervet allerede selv har vejledt om, da faktorerne tager højde 
for den gængse produktion af kvælstof og fosfor fra mink henover planperioden. 
Landmændene skal for at være sikre på at overholde reglerne, genindberette 
deres gødningsregnskab for planperioden.  

Teknisk justering af formler for korrektioner på slagtefjerkræ  
 
Landbrug & Fødevarer bemærker, at en opdatering af type 1-korrektionerne for 
slagtefjerkræ selvfølgelig er nødvendig, da det betyder, at merproduktionen af 
kvælstof og fosfor er lavere end angivet i hovedbekendtgørelsen. Da det er på et 
meget sent tidspunkt i planperioden forventes det, at der sker en automatisk 
opdatering af GKEA-skemaet.  

Landbrugsstyrelsens bemærkninger 
Landbrugsstyrelsen bemærker, at de justerede tal allerede er lagt ind i gødningsregnskabet 
(GHI), der åbnede i december 2020.  
 


