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Høring over udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til 
målrettede efterafgrøder og udkast til senere ændring af 
bekendtgørelsen 
 

Hermed sender NaturErhvervstyrelsen udkast til bekendtgørelse om 

nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og udkast til 

bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nationalt tilskud til 

målrettede efterafgrøder i høring.  

  

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelserne sendes til 

miljobio@naturerhverv.dk senest torsdag den 15. december 2016 med 

angivelse af j.nr. 16-8630-000003.  

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettet 

til:  

 Naja Lillelund på nali@naturerhverv.dk eller tlf.nr. 4061 4075, 

eller 

 Karen B. Knudsen på kbk@naturerhverv.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. 

 

Tilskudsordningen 

Der ydes tilskud til udlægning af efterafgrøder i henhold til de foranstaltninger om 

kompenserende miljøtiltag, der er fastlagt i Aftale om Fødevare - og 

Landbrugspakke af 22. december 2015 og i Aftale om Naturpakke af 20. maj 

2016. Indsatsen gennemføres i 2017-2018 med udlægning af efterafgrøder i 

kystvandoplande, hvor der er behov for kvælstofreduktion. Kvælstofeffekten af 

udlægning af efterafgrøder skal sikre mod en tilbagegang i miljøtilstanden i 

overflade- og grundvand.  

 

Der ydes tilskud til etablering af målrettede efterafgrøder på arealer, der er 

registreret som beliggende i særligt udpegede ID15-områder. ID15-område er et 

område, der er beliggende inden for et kystvandopland, og som er afgrænset som 
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vist i Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort (IMK). Tilskud ydes til 

ejere og forpagtere af arealerne.  

 

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger  

Der er erhvervsøkonomiske konsekvenser, som beskrevet i det vedlagte 

dokument om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger. 

 

Forholdet til EU-lovgivningen  

Tilskud ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om 

anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren. 

 

Kvælstofeffekten af udlægning af efterafgrøder skal sikre mod en 

tilbagegang i miljøtilstanden i overflade- og grundvand og dermed den 

fortsatte opfyldelse af Danmarks EU-retlige forpligtelser på miljøområdet, 

herunder vandrammedirektivet (Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 

2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske 

foranstaltninger). Der er således ikke tale om overimplementering af EU-

retlige minimumsforpligtelser. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Regeringen har med virkning fra 1. oktober 2015 besluttet, at alle nye love 

og bekendtgørelser som hovedregel skal træde i kraft enten 1. januar eller 

1. juli, hvis de har direkte konsekvenser for erhvervslivet.  

 

Det tilstræbes, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 eller snarest 

muligt herefter.  

 

Ændringsbekendtgørelsen 

Ændringsbekendtgørelsen er en konsekvens af den foreslåede bestemmelse i 

gødskningslovens § 7 a, stk. 1, og fastsætter omregningsfaktoren for beregning af 

reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden, i tilfælde 

af manglende udlæg af efterafgrøder i den frivillige ordning. 

Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017. 

 

Med hensyn til erhvervsøkonomiske konsekvenser og forholdet til EU-retten 

henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 5 ”Økonomiske og administrative 

konsekvenser for erhvervslivet m.v.” og afsnit 8 ”Forholdet til EU-retten” i forslag 

til Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om 

plantedække (Sikring af miljøeffekten af tilskudsordningen om målrettede 

efterafgrøder i 2017 og 2018), der er sendt i høring med høringsfrist den 16. 

november 2016 og offentliggjort på Høringsportalen. 

 

Orientering om tilskudsordningen 

Der er redegjort nærmere for tilskudsordningen og ændringsbekendtgørelsen i den 

vedlagte orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til 

målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen. 
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Med venlig hilsen 

 

Miljø & Biodiversitet 

 


