
 
 

  

 
Administrative byrder i forbindelse med bekendtgørelse af jordbrugets 
anvendelse af gødning for planperioden 2020/2021 
 
Der forventes overordnet set ingen nye administrative byrder i den forventede gødskningsbekendtgørelse for planperioden 2020/2021.  
Der er hovedsageligt tale om mindre justeringer, hvor tidligere noter til tabeller flyttes frem som tydelige bestemmelser. Yderligere er der 
bestemmelser, hvor der er mindre præciseringer af dokumentationskrav, som dog blot lægger sig op ad hidtidig praksis. Derudover er der enkelte 
byrder der tidligere indgik i den fysiske kontrol, som bliver en del af den administrative kontrol. Det er ikke forventningen, at denne overgang vil 
være mere byrdefuld.  
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Nye 
informationsforpligtelser 

Estimeret 
tidsforbrug 

Forventet antal 
der vil gøre 
brug af 
muligheden  

Forventes 
udført af 
konsulent eller 
landmand  

Administrativ byrde Økonomisk 
Efterlevelseskonsekvens 

§ 3, stk. 3 
Præcisering af at  
Vandindvindingstilladelse, der 
gælder for hele eller dele af 
arealet, skal kunne forevises på 
forlangende i forbindelse med 
kontrol. 

Ikke relevant  Ikke relevant For 82 % af 
virksomhederne af 
konsulenten  

Ingen ny byrde, blot er forvisningen 
af dokumentationen tidligere sket ved 
en fysisk kontrol som er blevet 
afskaffet og konverteret til en 
administrativ kontrol. Dette vurderes 
ikke mere byrdefuldt end tidligere.  

Ingen  

§ 3, stk. 5-9 
Krav og dokumentation i 
forbindelse med en tildeling af 
kvoten  

Ikke relevant Ikke relevant For 82 % af 
virksomhederne af 
konsulenten 

Ingen da kravene blot er flyttet fra 
tidligere bilag  

Ingen  

§ 6, stk. 3 
Krav til opgørelse af udnytter i 
forbindelse med tildeling af en 
højere norm for højere udbytter 

Ikke relevant Ikke relevant For 82 % af 
virksomhederne af 
konsulenten 

Ingen da kravene blot er flyttet fra 
tidligere bilag 

Ingen  

§ 8, stk. 3 
Præcisering af hvilken form for 
drift der kan gives kvote til 

Ikke relevant Ikke relevant For 82 % af 
virksomhederne af 
konsulenten 

Ingen – blot et præcisering.  Ingen  

§ 8, stk. 7 
Præcisering af på hvilket 
grundlag virksomhedens kvote 
opgøres. 

Ikke relevant Ikke relevant For 82 % af 
virksomhederne af 
konsulenten 

Ingen  Ingen  

Sletning af kapitel 5  
Omhandlende muligheden for at 
afvige den fortrykte 
jordbundstype 

Ikke relevant Ikke relevant For 82 % af 
virksomhederne af 
konsulenten 

Ingen reglerne flyttes blot til særskilt 
bekendtgørelse. Der ændres ikke på 
kravene i den forbindelse.  

Ingen 

§ 12  
Flere gødningstyper er tilføjet, 
da det tidligere ikke var i 
overensstemmelse med praksis 

Ikke relevant Ikke relevant For 82 % af 
virksomhederne af 
konsulenten 

Blot en præcisering af hidtidig 
praksis uden betydning for erhvervet.  

Ingen  
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§ 12, stk. 5 punkt 1 og 3 
Flere oplysninger skal følge med 
gødningen.  

Ikke relevant Ikke relevant For 82 % af 
virksomhederne af 
konsulenten 

Der forventes ikke flere byrder, da 
overførslen i forvejen udarbejdes og 
oplysningerne har fulgt med 
tidligere. Bestemmelsen henvender 
sig særligt til afsætning til biogas- og 
forarbejdningsanlæg.  

Ingen  

§ 12, stk. 6 
Dokumentationskrav for 
oplysninger til 
gødningsregnskabet. 

Ikke relevant Ikke relevant For 82 % af 
virksomhederne af 
konsulenten 

Dokumentationen for oplysningerne 
til gødningsregnskabet er ikke et nyt 
krav.  

Ingen  

§ 13, stk. 4.  
Flere gødningstyper tilføjet ved 
afsætning til udlandet. 

Ikke relevant Ikke relevant For 82 % af 
virksomhederne af 
konsulenten 

Ingen  Ingen  

§ 19 
Ændring af udnyttelseskrav for 
husdyrgødning  

Ikke relevant  Ikke relevant For 82 % af 
virksomhederne af 
konsulenten 

Ingen, det er automatisk fortrykt i 
Landbrugsstyrelsens It-systemer der 
anvendes til indberetning af 
gødningsregnskabet.  

Fremgår af EØK-sagen  

§ 20, stk. 4, punkt 7 
Ny type af anden organisk 
gødning med en udnyttelse på 
90 pct. med mulighed for 
nedskrivning af 
udnyttelsesprocenten 

Ikke relevant Ikke relevant For 82 % af 
virksomhederne 
benytte en 
konsulent til at 
indsende 
gødningsregnskabet.  

Gødningen fortrykkes i 
Gødningsdatabasen og føre videre i 
Leverandørregistret. Fra denne 
planperiode går det automatisk ind 
under organisk gødning i 
gødningsregnskabet. Tidligere er det 
gået ind under kunstgødning og 
skulle manuelt skrives over under 
organisk gødning.  
Lettelsen for erhvervet kan ikke 
estimeres, da det er ukendt i hvor høj 
grad det benyttes.  

Evt. lille positiv ift. den nye 
automatik, men 
Landbrugsstyrelsen kan ikke 
estimere i hvor stort et omfang 
det benyttes. 

Bilag 1, tabel 1 
Reduceret norm på 
jordbundstype nr. 11 

Ikke relevant Ikke relevant For 82 % af 
virksomhederne af 
konsulenten 

Den nye norm vil være fortrykt i 
Landbrugsstyrelsens IT-systemer.  

Fremgår af EØK-sagen. 
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Nyt bilag 3 vedr. krav til at 
foretage repræsentative prøver at 
afgasset biomasse. 

Ikke relevant  Ikke relevant Det vil personer 
ansat af 
biogasanlægget der 
foretager 
prøvetagningen. 

En tilbagemelding fra erhvervet 
vurderer de ikke at det medfører 
yderligere byrder. 

Ingen 
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