
 

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om krav om etablering af 

målrettede efterafgrøder i planperioden 2020/2021 
 

Ordningens formål: 

Formålet med bekendtgørelsen er at sikre en reduktion af kvælstofudledningen fra landbruget til 

vandmiljøet, og dermed sikre en forbedring af miljøtilstanden i kystvand, via etablering af 

kvælstofreducerende virkemidler.  

 

I forlængelse af tilskudsordningen Målrettet kvælstofregulering, hvor jordbruger frivilligt har kunnet 

ansøge om tilskud til etablering af kvælstofreducerende virkemidler i områder med behov for en 

kvælstofreducerende indsats (indsatsbehov), udmønter denne bekendtgørelse et krav om 

etablering af obligatoriske målrettede efterafgrøder i de områder, hvor indsatsbehovet ikke er 

dækket under den frivillige ordning. Indsatsen omfatter etablering af obligatoriske ikke 

kompenserede efterafgrøder, der helt eller delvis kan erstattes af nærmere fastsatte alternative 

virkemidler.  

 

Bekendtgørelsens bilag 1 fastsætter de kystvandoplande, der er omfattet af et målrettet 

efterafgrødekrav samt kravets størrelse i procent af efterafgrødegrundarealet inden for 

kystvandoplandet. Efterafgrøderne og alternativerne skal etableres i planperioden 2020/2021. 

 

Placeringen af efterafgrøderne og valg af alternative virkemidler skal indberettes i Gødningskvote- 

og efterafgrødeskemaet senest 10. september 2020. Hvis bedriften ikke indsender indberetning 

senest 10. september 2020, eller hvis bedriften ikke indberetter tilstrækkeligt med målrettede 

efterafgrøder eller alternativer til at opfylde bedriftens målrettede efterafgrødekrav, reduceres 

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

efterafgrøderne skulle have leveret.  

 

Administrative konsekvenser af ordningen: 

Ca.1.203 af de bedrifter, der er omfattet af et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder, skal 

etablere efterafgrøder eller alternativer hertil for at opfylde deres krav. De resterende bedrifter vil 

have opfyldt kravet, ved den indsats de har indmeldt, og fået tilsagn om tilskud til i den frivillige 

ansøgningsrunde.  

 

Landbrugsstyrelsen antager, at samtlige 1.203 bedrifter der er beliggende i de kystvandoplande, 

hvor der bliver udmeldt et obligatorisk krav, vil åbne tast-selv for at se, hvor stort kravet er på den 

enkelte bedrift. Det vurderes, at dette vil tage 15 min. Dette svarer til administrative omkostninger 

på 263.757,76 kr. (1.203 x 0,25 x 877 kr. (vægtet timesats konsulent 82% og landmand 18 %)). 

 

Ud af de 1.203 bedrifter vil ca. 64 pct. have så lille et krav (under 3 ha), at styrelsen antager, at de 

vil vælge at opfylde kravet med en reduktion af kvælstofkvoten for planperioden 2020/2021. De 

bedrifter, der vælger at opfylde deres krav ved en kvotereduktion skal ikke foretage en ny 

indberetning i Gødningskvote- og efterafgrødeskemaet, da kvoten automatisk vil blive reduceret, 

hvis bedriften ikke indberetter nogle obligatoriske målrettede efterafgrøder. Disse bedrifter vil 

derfor ikke skulle bruge yderligere tid på dette.  

 

De resterende 36 pct. af de 1.203 bedrifter skal gennemgå deres markplan for at afgøre, hvor der 

er mulighed for yderligere efterafgrøder eller alternativer. Herefter skal virkemidlerne indberettes i 



Gødningskvote- og efterafgrødeskemaet. Styrelsen vurderer, at dette i gennemsnit vil kunne tage 2 

timer. Dette svarer til en administrativ omkostning på 759.482 kr. (433 x 2 timer x vægtet timesats 

på 877 kr. (vægtet timesats konsulent 82% og landmand 18 %)) 

 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget udkastet i præhøring i 

forhold til administrative konsekvenser for erhvervet. 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 og subsidier: 

Bekendtgørelsen medfører ikke ændrede skatter, afgifter og subsidier.  

 

Efterlevelseskonsekvenser: 

Bekendtgørelsen kan medføre yderligere konsekvenser for de bedrifter, der skal lave om i deres 

markplanlægning for at kunne opfylde det målrettede efterafgrødekrav. 

Efterlevelseskonsekvenserne vil i gennemsnit svarer til tilskudssatsen i den frivillige ordningen, 

hvor det var muligt at blive kompenseret for etableringen af målrettede efterafgrøder og 

alternativer. 

 

BNP effekter: 

Bekendtgørelsen har ikke nogen effekt på BNP. 

 

Adfærdsvirkninger: 

Bekendtgørelsen medfører ingen adfærdsændringer. 

 

Afledte effekter: 

Bekendtgørelsen medfører ingen afledte effekter.  

  

 

 

 


