
 
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om nationalt tilskud til 
kvælstofreducerende virkemidler 
 
Ordningens formål: 
Den gældende bekendtgørelse nr. 1338 af 27. november 2018 om nationalt tilskud til 
kvælstofreducerende virkemidler omhandler tilskud til etablering af målrettede efterafgrøder i 
planperioden 2019/2020, og som helt eller delvis kan erstattes af et eller flere alternative 
virkemidler.  
 
Bekendtgørelsen finder anvendelse for ansøgninger indgivet for ansøgningsåret 2019 og erstatter 
ovennævnte gældende bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler, 
der samtidig ophæves. 
 
Indholdsmæssige ændringer omfatter alene mulighed for fleksible frister for etablering af 
målrettede efterafgrøder, der ellers vil have etableringsfrist 20. august. 
 
Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler forudsætter, at der 
udstedes ny plantedækkebekendtgørelse, der giver mulighed for fleksible frister for etablering af 
efterafgrøder. 
 
De nye bestemmelser er affattet således, at bestemmelserne vil svare til de bestemmelser, der 
gælder for fleksible frister for etablering af efterafgrøder efter den til enhver tid gældende 
plantedækkebekendtgørelse for planperioden 2019/2020. 
 
Ansøger vil kunne vælge at udskyde etableringen af målrettede efterafgrøder, der ellers vil have 
etableringsfrist den 20. august. Etableringen af målrettede efterafgrøder kan udskydes frem til 
senest den 7. september. Virksomheder, der anvender en senere etableringsdato, vil skulle 
reducere kvælstofkvoten for at kompensere for den nedsatte kvælstofeffekt, som sent såede 
målrettede efterafgrøder vil have. Størrelsen af kvotereduktion afhænger af, hvor mange dage 
etableringen udskydes.  
 
Ansøger kan kun vælge udskudt etablering af målrettede efterafgrøder, hvis dette indberettes 
separat for hver mark. Det betyder, at den kvotereduktion, der kommer fra udskudt etablering af 
målrettede efterafgrøder, udelukkende vil blive beregnet ud fra de marker med målrettede 
efterafgrøder, der sås senere end den 20. august. 
 
Fristen for indberetning er den 10. september i planperioden 2019/2020. Indberetningen skal ske 
på markniveau, og der skal tilknyttes et markkort til indberetningen. 
 
Efter bestemmelserne i den plantedækkebekendtgørelse, der er planlagt at skulle træde i kraft 1. 
august 2019, skal pligtige efterafgrøder indberettes på markniveau, og der skal indberettes en 
markplan og et markkort. Hvis ansøger vælger udskudt etablering af målrettede efterafgrøder, vil 
der således alene blive tale om, at indberetningen efter plantedækkebekendtgørelsen skal udvides 
med marker med målrettede efterafgrøder med udskudt etablering.  
 
Administrative konsekvenser af ordningen: 
Bekendtgørelsesudkastet har været i præhøring i Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering 
(TER). TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser under 4 
mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.  
 



Landbrugsstyrelsen har foretaget nedenstående vurdering af de administrative konsekvenser.  Det 
forventes uændret, at ca. 7.000 landbrugere søger ordningen, og dermed får muligheden for at 
gøre brug af fleksibiliteten, der indføres i bekendtgørelsen. Men landbrugernes anvendelse af 
fleksibiliteten til at udskyde etablering af efterafgrøder vil afhænge af vejrforholdene. På grund af 
reduktionen i N-kvoten hvis fleksibiliteten anvendes, er der negative økonomiske incitamenter til at 
udskyde etablering af målrettede efterafgrøder, hvis vejret gør det muligt at undgå en udskydelse 
af etableringen. Det vurderes, at hvis vejrforholdene gør det nødvendigt at udskyde etableringen af 
de målrettede efterafgrøder for hovedparten af landbrugerne, vil maksimalt 6000 landbrugere 
anvende fleksibiliteten. For den enkelte landbruger vil de administrative meromkostninger være 6 
minutter yderligere til udfyldelse af indberetning. De yderligere administrative konsekvenser bliver 
dermed  6000*0,10 timer = 600 timer. Med en forventet fordeling mellem konsulent og landbruger 
på hhv. 82 og 18 pct. bliver de maksimale administrative konsekvenser 410.360 kr. Hvis f.eks. kun 
2.000 landbrugere finder det nødvendigt/hensigtsmæssigt at udnytte den fleksible etablering af de 
målrettede efterafgrøder, vil de administrative konsekvenser udgøre 136.878 kr.  
 
Skatter, afgifter og subsidier: 
Indførelsen af fleksible frister i bekendtgørelsen medfører ingen ændringer i skatter, afgifter eller 
subsidier. 
 
Efterlevelseskonsekvenser: 
Udnyttelse af fleksibiliteten medfører reduktion i N-kvoten afhængig af hvor lang tid etableringen af 
efterafgrøder udskydes. Det forventes, at landbrugerne kun vil anvende fleksibiliteten hvis der 
samlet set er en fordel ved det. Den større fleksibilitet vil dermed have positive 
efterlevelseskonsekvenser, der dog ikke kan kvantificeres.  
 
BNP effekter: 
Ingen 
 
Adfærdsvirkninger: 
Landbrugerne får bedre muligheder for at planlægge deres arbejde med efterafgrøderne ud fra 
vejrforholdene. 
 
Afledte effekter: 
Den miljømæssigt negative effekt af et senere etableringstidspunkt for efterafgrøder modsvares af 
reduktion i N-kvoten. Ingen relevante yderligere effekter.  
 


