
Udkast af 25. november 2016 til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse
om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

(Reduktion af virksomhedernes kvælstofkvote)

§ 1

I bekendtgørelse nr. xx af xxx om nationalt tilskud til
målrettede efterafgrøder foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:
»I medfør af tekstanmærkning nr. 170 ad 24.23.07 til §

24 på finansloven og § 7 a, stk. 2, 1. pkt., i lov om jordbru-
gets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 388 af 27. april 2016, som ændret ved lov
nr. xx af xxx. 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold
til § 5, stk. 1, nr. 34, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april
2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. Efter kapitel 9 indsættes:

»Kapitel 9 a
Beregning af reduktion af virksomhedens samlede kvote for

kvælstof i planperioden

§ 15 a. Efter § 7 a, stk. 1, i lov om jordbrugets anvendelse
af gødning og om plantedække, får en virksomhed reduceret

den samlede kvote for kvælstof for planperioden, hvis virk-
somheden ikke har udlagt de arealer med efterafgrøder, der
er ansøgt om tilskud til senest den 21. april. Ved beregning
af reduktionen anvendes følgende omregningsfaktorer pr.
manglende hektar efterafgrøder:
1) For virksomheder, der udbringer organisk gødning sva-

rende til under 0,8 dyreenheder pr. ha harmoniareal: 93
kg N.

2) For virksomheder, der udbringer organisk gødning sva-
rende til 0,8 dyreenheder eller derover pr. ha harmoni-
areal: 150 kg N.

Stk. 2. Ved beregning af den udbragte mængde organisk
gødning efter stk. 1 finder bestemmelserne i § 2, stk. 4-5, i
bekendtgørelse nr. 1056 af 1. juli 2016 om plantedække og
om dyrkningsrelaterede tiltag, eller senere bestemmelser,
der måtte afløse de nævnte bestemmelser, tilsvarende anven-
delse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017.
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