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Ref. KBK 

Den 25. juni 2020 

 

Til høringsparterne på vedlagte liste   

   

  

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om krav om etablering af 
målrettede efterafgrøder i planperioden 2020/2021 
 

Hermed sender Landbrugsstyrelsen udkast til bekendtgørelse om krav om 

etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2020/2021 i høring.  

 

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen sendes til miljobio@lbst.dk senest 

fredag den 10. juli 2020 med angivelse af j.nr. 20-1260-000001. 

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettet til:  

 Katrine Morville på katm@lbst.dk eller tlf.nr. 6188 7863 eller 

 Karen B. Knudsen på kbk@lbst.dk eller tlf.nr. 2523 8392.  

 

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.  

 

Der skal i planperioden 2020/2021 etableres målrettede efterafgrøder eller 

alternativer til målrettede efterafgrøder i de kystvandoplande, hvor indsatsbehovet 

ikke er opnået efter gennemførelsen af den frivillige ordning, der er fastlagt i 

bekendtgørelse nr. 101 af 31. januar 2020 om tilskud til kvælstofreducerende 

virkemidler m.v. (herefter den frivillige ordning). De nævnte kystvandoplande 

fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og er afgrænset i bekendtgørelse nr. 216 af 28. 

februar 2018 om afgrænsning af kystvandoplande.  

 

Bestemmelserne for de krævede målrettede efterafgrøder og for alternativer til de 

krævede målrettede efterafgrøder svarer i hovedsagen til bestemmelserne for 

pligtige efterafgrøder og alternativer til pligtige efterafgrøder, der er fastlagt i den 

for planperioden 2020/2021 gældende bekendtgørelse om 

næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget (herefter 

plantedækkebekendtgørelsen).  

 

Målrettede efterafgrøder og alternativer til målrettede efterafgrøder, bortset fra 

reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden, skal dog 

som nævnt placeres i de kystvandoplande, der er anført i bekendtgørelsens bilag 1.  
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Målrettede efterafgrøder og alternativer til målrettede efterafgrøder må ikke 

samtidigt anvendes til at opfylde en forpligtelse til at udlægge miljøfokusområder, 

jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere 

efter grundbetalingsordningen m.v. eller til opfyldelse af betingelser for at gøre 

brug af den såkaldte kvægundtagelse. 

 

De alternativer, der kan anvendes for pligtige efterafgrøder, kan tilsvarende 

anvendes som alternativer til målrettede efterafgrøder og omfatter følgende: 

 Mellemafgrøder. 

 Energiafgrøder. 

 Braklagte arealer, bortset fra braklagte arealer langs vandløb og søer. 

 Braklagte arealer langs vandløb og søer. 

 Reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 

2020/2021. 

 

Bekendtgørelsen 

Anvendelsesområde 

Bekendtgørelsen finder anvendelse for virksomheder, der er omfattet af § 4 i lov 

om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag 

(herefter gødskningsloven), og som har efterafgrødegrundareal beliggende i de 

kystvandoplande, som er anført i bekendtgørelsens bilag 1 og afgrænset i 

bekendtgørelse nr. 216 af 28. februar 2018 om afgrænsning af kystvandoplande.  

 

Gødskningslovens § 4 er affattet således: 

”§ 4. Lovens bestemmelser om næringsstofreducerende tiltag, jf. kapitel 4, 

omfatter virksomheder med planteavl eller husdyravl eller kombinationer heraf, 

som disponerer over et areal med afgrøder på 10 ha eller derover, der er omfattet 

af en kvælstofnorm fastsat i medfør af § 13, stk. 3, eller en fosfornorm fastsat i 

medfør af § 5, stk. 6. Ved opgørelse af arealet medregnes forpagtede og lejede 

arealer. ” 

 

Bekendtgørelsen gælder dog ikke for virksomheder, 

 der har et efterafgrødegrundareal, som udgør mindre end 10 hektar, eller 

 der 1. februar 2020 er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion eller 

omfattet af en ansøgning herom. 

 

Virksomhedens efterafgrødegrundareal opgøres efter bestemmelserne herom i 

plantedækkebekendtgørelsen. 

 

Krav om målrettede efterafgrøder 

Virksomheden skal i planperioden 2020/2021 udlægge arealer etableret med 

målrettede efterafgrøder efter normale driftsmæssige principper med henblik på 

en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret. Arealer med målrettede efterafgrøder skal 

også i planperioden anvendes til dyrkning af en forårssået afgrøde. 

 
Arealet med målrettede efterafgrøder skal udgøre en procentdel af den del af 

virksomhedens efterafgrødegrundareal, der er beliggende i det pågældende 

kystvandopland. Procentdelen for de enkelte kystvandoplande er fastsat i 

bekendtgørelsens bilag 1.  
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Det målrettede efterafgrødekrav for virksomheden omfatter således det målrettede 

efterafgrødekrav for hvert af de kystvandoplande, der er anført i bekendtgørelsens 

bilag 1, og hvori virksomheden har efterafgrødegrundareal. 

 

Reduceret målrettet efterafgrødekrav for virksomheder, der deltager i den 

frivillige ordning 

For virksomheder, der deltager i den frivillige ordning, reduceres det målrettede 

efterafgrødekrav for det pågældende kystvandopland med følgende: 

 Det antal hektar i kystvandoplandet, opgjort i hektar målrettede 

efterafgrøder, for hvilke Landbrugsstyrelsen har givet virksomheden 

tilsagn om tilskud. 

 Den reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for 

planperioden 2019/2020, som Landbrugsstyrelsen har godkendt, at 

virksomheden deltager med i den frivillige ordning, omregnet til hektar 

målrettede efterafgrøder for kystvandoplandet. 

 

Det er det antal hektar, opgjort i hektar målrettede efterafgrøder, for hvilke 

Landbrugsstyrelsen har givet virksomheden tilsagn om tilskud, der reducerer det 

målrettede efterafgrødekrav for virksomheden. Det vil sige, det antal hektar 

målrettede efterafgrøder, der er søgt til ved ansøgningsfristens udløb, og som er 

blevet prioriteret.  

 

Et areal, for hvilket Landbrugsstyrelsen har givet virksomheden tilsagn om tilskud, 

og som virksomheden senere i fællesskema trækker ud af tilsagnet, vil stadig 

kunne anvendes til at reducere det målrettede efterafgrødekrav for virksomheden. 

Dette hænger sammen med, at tilsagnshavers virksomhed får en kvotereduktion 

for planperioden 2020/2021 som følge af, at arealet ikke længere er omfattet af 

tilsagn om tilskud. 

 

Hvis arealet fortsætter som tilsagnsareal, men overdrages, vil arealet stadig kunne 

anvendes, til at reducere det målrettede efterafgrødekrav for overdragers 

(tilsagnshavers) virksomhed. Tilsagnshaver forbliver tilskudsmodtager og forbliver 

ansvarlig for overholdelse af betingelserne for tilsagn om tilskud.  

 

Et tilsagnsareal anvendes til at reducere det målrettede efterafgrødekrav for 

tilsagnshavers virksomhed. Et tilsagnsareal vil derfor hverken af overdrager 

(tilsagnshaver) eller af erhverver kunne anvendes til at opfylde det målrettede 

efterafgrødekrav for virksomheden. 

 

Virksomheden kan vælge helt eller delvis at opfylde det målrettede 

efterafgrødekrav for virksomheden ved at anvende et eller flere af alternativerne til 

målrettede efterafgrøder. 

 

Afgrødetyper, etableringsfrister m.v. for målrettede efterafgrøder 

De bestemmelser om afgrødetyper, om etableringsfrister, om etablering inden for 

nærmere fastsatte intervaller og dertil hørende reduktion af virksomhedens 

samlede kvote for kvælstof for planperioden, og om tidligste tidspunkt for 

nedpløjning, nedvisning eller anden destruktionsmåde, der gælder for pligtige 

efterafgrøder i medfør af plantedækkebekendtgørelsen, finder tilsvarende 

anvendelse for målrettede efterafgrøder. 
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Alternativer til målrettede efterafgrøder 

De bestemmelser, der gælder for alternativer til pligtige efterafgrøder i medfør af 

plantedækkebekendtgørelsen, finder tilsvarende anvendelse for alternativer til 

målrettede efterafgrøder.  

 

Ved anvendelse af alternativer til målrettede efterafgrøder omregnes de enkelte 

alternativer til målrettede efterafgrøder ved anvendelse af en omregningsfaktor. 

Der anvendes de omregningsfaktorer, der gælder for alternativer til pligtige 

efterafgrøder. 

 

Krav til beliggenhed m.v. 

Marker med målrettede efterafgrøder eller med alternativer til målrettede 

efterafgrøder, der anvendes til at opfylde det målrettede efterafgrødekrav for 

virksomheden i det pågældende kystvandopland, skal være beliggende i 

kystvandoplandet. 

 

En mark henføres først til et ID15-område og herefter til det kystvandopland, hvori 

ID15-området er beliggende. En mark henføres til et ID15-område på samme måde 

som under den frivillige ordning. Det vil sige, at en mark i dens helhed henføres 

som beliggende i det ID15-område, hvor hele eller hovedparten af markens 

indtegnede areal er beliggende. Hvis markens indtegnede areal omfatter flere 

ID15-områder, og markens beliggenhed ikke kan fastlægges efter den foranstående 

bestemmelse, henføres marken under det ID15 område, der har det laveste 

områdenummer.    

  

Arealer med målrettede efterafgrøder eller med alternativer til målrettede 

efterafgrøder må ikke samtidig anvendes til: 

1) Opfyldelse af krav om etablering af efterafgrøder i medfør af anden 

lovgivning, herunder ikke anvendes som overskud af efterafgrøder til at 

opfylde krav om efterafgrøder i medfør af anden lovgivning. 

2) Opfyldelse af en forpligtelse til at udlægge miljøfokusområder, jf. den til 

enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsordningen m.v. 

3) Opfyldelse af de betingelser, der gælder for at kunne anvende den såkaldte 

kvægundtagelse, der er omtalt nærmere nedenfor.  

 

Arealer med målrettede efterafgrøder og med alternativer til målrettede 

efterafgrøder skal indberettes i det særlige skema ”Gødningskvote og 

Efterafgrøder” (herefter GKEA). I GKEA er det muligt at indberette et større areal 

end det, der er nødvendigt for at opfylde det målrettede efterafgrødekrav for 

virksomheden. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en indberettet mark er lidt større 

end det, der er nødvendigt for at opfylde det målrettede efterafgrødekrav for 

virksomheden. Det er samtlige indberettede arealer med målrettede efterafgrøder 

og med alternativer til målrettede efterafgrøder, der ikke samtidig må anvendes 

som anført ovenfor under nr. 1-3. I GKEA er det ikke muligt at skelne mellem 

indberettede arealer, der anvendes til at opfylde det målrettede efterafgrødekrav 

for virksomheden, og overskydende arealer. 
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Bestemmelserne for kvægundtagelsen er fastlagt i bekendtgørelse om 

miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (herefter 

husdyrgødningsbekendtgørelsen), jf. bestemmelserne i § 34, stk. 2, og bilag 2 i 

bekendtgørelse nr. 904 af 16. juni 2020 eller senere bestemmelser, der måtte 

afløse de nævnte bestemmelser. Ifølge kvægundtagelsen må der på en bedrift, som 

producerer husdyrgødning med mindst 300 kg kvælstof pr. planperiode, hvoraf 

mindst 2/3 er fra kvæg, og som opfylder betingelserne i 

husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 2, samlet højst udbringes husdyrgødning 

og anden organisk gødning i mængder svarende til 230 kg N pr. ha harmoniareal 

pr. planperiode. Betingelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 2 omfatter 

bl.a., at på bedriften skal der senest ved starten af den efterfølgende planperiode 

den 1. august være etableret plantedække på 80 pct. eller mere af harmoniarealet 

med en afgrøde med et højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson (græs, 

græsefterafgrøder, foderroer, rodcikorie, græs- eller cikorieudlæg). 

 

En areal med højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson, der anvendes til at 

opfylde betingelserne for at anvende kvægundtagelsen, må således ikke samtidig 

være et areal med målrettede efterafgrøder eller med alternativer til målrettede 

efterafgrøder. 

 

Arealer med de krævede målrettede efterafgrøder eller med alternativer til de 

krævede målrettede efterafgrøder må ikke være arealer, der er omfattet af tilsagn 

om tilskud under den frivillige ordning. Et tilsagnsareal anvendes til at reducere 

det målrettede efterafgrødekrav for tilsagnshavers virksomhed og kan derfor ikke 

samtidig anvendes til at opfylde det målrettede efterafgrødekrav for 

virksomheden. 

 

Hvis et tilsagnsareal er overdraget med virkning senest 31. juli 2020, vil arealet 

indgå i erhververs efterafgrødegrundareal, hvis arealet ifølge definitionen er et 

efterafgrødegrundareal, og erhverver fortsat driver arealet 31. juli 2020. Erhverver 

vil ikke kunne anvende tilsagnsarealet til at opfylde et målrettet efterafgrødekrav 

for erhververs virksomhed. Tilsagnshaver (overdrager) forbliver tilskudsmodtager 

og forbliver ansvarlig for, at betingelserne for tilsagn om tilskud overholdes.  

 

Hvis tilsagnshaver i fællesskema har trukket et areal ud af tilsagnet, og arealet 

dermed ikke længere er omfattet af tilsagn om tilskud, vil det medføre en 

kvotereduktion for tilsagnshavers virksomhed for planperioden 2020/2021.  Hvis 

det tidligere tilsagnsareal er beliggende i et af de kystvandoplande, der er anført i 

bekendtgørelsens bilag 1, vil arealet kunne anvendes til at opfylde det målrettede 

efterafgrødekrav for virksomheden, hvilket skal ses i sammenhæng med den 

nævnte kvotereduktion. Hvis arealet overdrages, vil det afhænge af tidspunktet, 

som overdragelsen har virkning fra, om det er overdrager eller erhverver, der kan 

anvende arealet til at opfylde det målrettede efterafgrødekrav for virksomheden.  

 

Målrettede efterafgrøder og alternativer til målrettede efterafgrøder skal placeres 

på marker, der indgår i virksomhedens markplan. Det vil sige marker, som 

virksomheden driver 31. juli 2020. Det er således den virksomhed, der driver 

arealet 31. juli 2020, der kan anvende arealet til at opfylde det målrettede 

efterafgrødekrav for virksomheden, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. 
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Markplan og indberetning af målrettede efterafgrøder og alternativer til 

målrettede efterafgrøder 

De bestemmelser om markplan og om indberetning af pligtige efterafgrøder og 

alternativer til pligtige efterafgrøder, der gælder i medfør af 

plantedækkebekendtgørelsen, finder tilsvarende anvendelse for virksomhedens 

indberetning af målrettede efterafgrøder og alternativer til målrettede 

efterafgrøder.  

 

Bestemmelserne i plantedækkebekendtgørelsen vedrørende arealer med overskud 

af efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder finder dog ikke anvendelse, hvilket 

skal ses i sammenhæng med følgende: Hvis virksomheden i GKEA har indberettet 

et større areal med målrettede efterafgrøder og med alternativer til målrettede 

efterafgrøder end det, der er nødvendigt for at opfylde det målrettede 

efterafgrødekrav, vil de overskydende arealer ikke samtidig kunne anvendes som 

anført ovenfor under nr. 1-3 i afsnittet ”Krav til beliggenhed m.v.”, hvortil der 

henvises. 

   

Det fremgår af plantedækkebekendtgørelsen, at virksomheder, der er omfattet af 

efterafgrødekrav, senest 10. september 2020 skal indberette en række oplysninger. 

Disse oplysninger omfatter et markkort, en markplan og oplysninger om marker 

med henholdsvis efterafgrøder, efterafgrøder sået inden for de i 

plantedækkebekendtgørelsen fastsatte intervaller og alternativer til efterafgrøder. 

  

Plantedækkebekendtgørelsen indeholder bestemmelse om, at indberetning af 

marker med henholdsvis efterafgrøder, efterafgrøder sået inden for de i 

plantedækkebekendtgørelsen fastsatte intervaller og alternativer til efterafgrøder 

alene kan foretages for marker, der indgår i markplanen. Denne bestemmelse 

finder tilsvarende anvendelse for virksomhedens indberetning af målrettede 

efterafgrøder og alternativer til målrettede efterafgrøder. Det vil sige, at målrettede 

efterafgrøder og alternativer til målrettede efterafgrøder skal placeres på marker, 

som virksomheden driver 31. juli 2020. 

 

Plantedækkebekendtgørelsen indeholder bestemmelser om indberetning, hvis 

arealet med efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder reduceres. Disse 

bestemmelser finder tilsvarende anvendelse for målrettede efterafgrøder og 

alternativer til målrettede efterafgrøder i tilfælde, hvor arealer med målrettede 

efterafgrøder eller med alternativer til målrettede efterafgrøder, der anvendes til at 

opfylde det målrettede efterafgrødekrav for virksomheden, reduceres. Hvis 

virksomheden i GKEA har indberettet overskydende arealer, jf. ovenfor, vil 

indberetningspligten indtræde, når reduktionen har et omfang, der medfører, at de 

indberettede arealer efter reduktion ikke er tilstrækkelige til at opfylde det 

målrettede efterafgrødekrav for virksomheden, hvilket medfører reduktion af 

virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden. 

 

Reduktion af det indberettede areal kan foretages indtil den 31. januar 2021 dog 

hvis der er varslet eller påbegyndt kontrol af efterafgrøder, kun indtil dette 

tidspunkt. En virksomhed kan ikke efter den 10. september 2020 i sin 

indberetning forøge arealet med målrettede efterafgrøder eller med alternativer til 

målrettede efterafgrøder. 
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Indberetninger og ændring af indberetninger (reduktion af det indberettede areal) 

skal ske på et af Landbrugsstyrelsen særligt udarbejdede skema og skal udfyldes 

elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan 

tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Indberetninger og ændring af 

indberetninger, der ikke er foretaget elektronisk i det særlige skema, anses ikke for 

modtaget i Landbrugsstyrelsen.  

 

Det særlige skema, der skal anvendes, er GKEA. 

 

Reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 

Hvis virksomheden ikke indsender indberetning inden fristen (senest 10. 

september 2020), eller hvis virksomheden ikke indberetter tilstrækkeligt med 

målrettede efterafgrøder eller alternativer til målrettede efterafgrøder til at opfylde 

det målrettede efterafgrødekrav for virksomheden, reduceres virksomhedens 

samlede kvote for kvælstof for planperioden svarende til den kvælstofeffekt, som 

efterafgrøderne skulle have leveret. Ved beregning af reduktionen anvendes de 

omregningsfaktorer, der er fastsat i plantedækkebekendtgørelsen.  

 

Kontrol på stedet 

Hvis det ved kontrol på stedet konstateres, at der ikke er etableret målrettede 

efterafgrøder eller alternativer til målrettede efterafgrøder på et areal, der er 

indberettet som et areal med målrettede efterafgrøder eller med alternativer til 

målrettede efterafgrøder, kan et andet areal etableret med efterafgrøder eller med 

alternativer til efterafgrøder anvendes til opfyldelse af det målrettede 

efterafgrødekrav for virksomheden, hvis følgende betingelser er opfyldt, jf. dog 

nedenfor vedrørende det samlede areal: 

 Arealet er indtegnet på det markkort, der skal indberettes. Arealet skal 

således være et areal, som virksomheden driver den 31. juli 2020. 

 De øvrige betingelser for arealer med målrettede efterafgrøder eller med 

alternativer til målrettede efterafgrøder er opfyldt for arealet, jf. 

bekendtgørelsens § 2, stk. 1, og §§ 3-7. Plantedækkebekendtgørelsens § 7 

finder tilsvarende anvendelse for målrettede efterafgrøder. Det fremgår af 

plantedækkebekendtgørelsens § 7, stk. 3, at de almindelige frister for 

såning af efterafgrøder (1. august eller 20. august afhængig af 

afgrødetypen) finder anvendelse for marker, der ikke senest den 10. 

september 2020 er indberettet med såning inden for et af de fastsatte 

intervaller. Et andet areal med efterafgrøder kan således kun anvendes til 

at opfylde det målrettede efterafgrødekrav, hvis de almindelige frister for 

såning er opfyldt.  

 Kontrolmyndigheden har adgang til arealet i forbindelse med kontrol på 

stedet. 

 

Det samlede areal med målrettede efterafgrøder i det pågældende kystvandopland 

kan ikke overstige det samlede areal med målrettede efterafgrøder, der er 

indberettet for kystvandoplandet. Det samlede areal med det pågældende 

alternativ til målrettede efterafgrøder i det pågældende kystvandopland kan ikke 

overstige det samlede areal med det pågældende alternativ til målrettede 

efterafgrøder, der er indberettet for kystvandoplandet.  
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Hvis det indberettede areal er reduceret, anvendes det reducerede areal. Det 

fremgår af afsnittet om indberetning, at virksomheden skal indberette, hvis arealer 

med målrettede efterafgrøder eller med alternativer til målrettede efterafgrøder, 

der anvendes til at opfylde det målrettede efterafgrødekrav for virksomheden, 

reduceres. Reduktion af det indberettede areal kan foretages indtil den 31. januar 

2021 dog hvis der er varslet eller påbegyndt kontrol af efterafgrøder, kun indtil 

dette tidspunkt.  

 

Hvis en virksomhed driver et areal 31. juli 2020 og herefter overdrager arealet til 

en anden virksomhed (erhverver), vil førstnævnte virksomhed (overdrager) fortsat 

kunne anvende arealet til at opfylde det målrettede efterafgrødekrav for 

overdragers virksomhed, når betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Det er 

overdrager, der skal sikre, at betingelserne for at anvende arealet til at opfylde det 

målrettede efterafgrødekrav er opfyldt, herunder at kontrolmyndigheden har 

adgang til arealet i forbindelse med kontrol på stedet. Overdrager kan indgå en 

privatretlig aftale med erhverver med henblik på, at betingelserne bliver opfyldt.  

 

Administration, straf og ikrafttræden 

Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af 

bekendtgørelsen. 

 

Landbrugsstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for 

anden administrativ myndighed.  

 

Manglende opfyldelse af det målrettede efterafgrødekrav straffes med bøde. 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2020.  

 

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 

Der er erhvervsøkonomiske konsekvenser af bekendtgørelsen, som beskrevet i det 

vedlagte dokument om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger (EØK). 

 

Digitaliseringsklar lovgivning 

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Dansk 

Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti 

har indgået aftale om digitaliseringsklar lovgivning. 

 

Bekendtgørelsens bestemmelser giver mulighed for digital understøttelse.  

 

Indberetning og ændring af indberetning indgives i GKEA, der udfyldes og 

indsendes elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, 

som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Indberetning via GKEA 

muliggør en høj grad af automatisk sagsbehandling og genbrug af data.  

 

Ansøgere kan tilgå Tast selv-service ved anvendelse af Nem-ID, hvorved 

eksisterende offentlig it-infrastruktur anvendes.  

 

Agil erhvervsrettet regulering 
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De fem principper for agil erhvervsrettet regulering omfatter følgende: Muliggør 

anvendelse af nye forretningsmodeller, mere enkel og formålsbestemt, 

teknologineutral, helhedstænkende og sikrer brugervenlig digitalisering. 

 

Landbrugsstyrelsen har vurderet, at principperne ikke er relevante, idet 

reguleringen ikke påvirker virksomhedernes mulighed for at teste, udvikle og 

anvende digitale teknologier og forretningsmodeller. Landbrugsstyrelsens 

vurdering har været i præhøring i Erhvervsstyrelsens Område for Bedre 

Regulering (OBR), som ikke har bemærkninger hertil. 

 

Forholdet til EU-lovgivningen 

Bekendtgørelsens krav om etablering af målrettede efterafgrøder eller alternativer 

til målrettede efterafgrøder i de kystvandoplande, der er anført i bekendtgørelsens 

bilag 1, vil bidrage til, at Danmark kan opfylde sine forpligtelser i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 

(vandrammedirektivet) om at sikre forbedring af vandmiljøtilstanden for 

grundvand og overfladevand i de geografiske områder, der er omfattet af 

vandområdeplaner.  

 

I politisk aftale om Fødevare- og landbrugspakken fra december 2015 er 

implementeringen af den danske indsats i vandområdeplanernes 2. planperiode 

fastsat. Denne er opgjort til en reduktion af kvælstofudledning til kystvand på ca. 

7.000 ton frem mod 2021. Heraf skal 3.500 ton håndteres ved kollektive 

virkemidler, mens 3.500 ton skal håndteres ved en ny målrettet 

kvælstofregulering, der indfases fra 2019. Den målrettede kvælstofregulering 

indgår på denne baggrund som et indsatsområde i de danske vandområdeplaner 

for indsatsperioden 2015-2021. 

 

Den målrettede kvælstofregulering og kvælstofreduktionen frem mod 2021 er 

nærmere fastsat i politisk aftale om Målrettet regulering af 16. januar 2018, 

tillægsaftale til aftale om Målrettet regulering af 3. april 2019 samt aftale om 

kvælstofindsatsen i 2020 af 25. november 2019. 

 

Bestemmelserne i bekendtgørelsen går ikke videre end hvad der er nødvendigt for 

at opfylde indsatsbehovet og hvad der er nødvendigt for at administrere kravene i 

EU-lovgivningen. Bestemmelserne i bekendtgørelsen anses dermed ikke at gå 

videre end minimumskravene i EU-lovgivningen. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen er omfattet af dispensation fra de faste datoer for ikrafttræden (1. 

januar eller 1. juli). Bekendtgørelsen er planlagt at træde i kraft den 1. august 

2020.  

 

Der foreligger dispensation fra de faste datoer for ikrafttræden. 

 

Med venlig hilsen 

 

Miljø & Biodiversitet 

Landbrugsstyrelsen 


