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Til høringsparterne på vedlagte liste   
   
 

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om nationalt tilskud til 
kvælstofreducerende virkemidler – ansøgningsåret 2019 
 
Hermed sender Landbrugsstyrelsen udkast til ny bekendtgørelse om nationalt 
tilskud til kvælstofreducerende virkemidler i høring. Bekendtgørelsen finder 
anvendelse for ansøgninger indgivet for ansøgningsåret 2019 og erstatter den 
gældende bekendtgørelse nr. 1338 af 27. november 2018 om nationalt tilskud til 
kvælstofreducerende virkemidler, der samtidig ophæves.  
 
Bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen sendes til miljobio@lbst.dk senest 
22. maj 2019 med angivelse af j.nr. 19-1224-000003. 
 
Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettet til:  

- Mette Fischmann på mefi@lbst.dk eller tlf.nr. 4526 3592 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. 
 
Landbrugsstyrelsen gør venligst opmærksom på, at vi alene ønsker høringssvar 
vedrørende ændringerne. 
 
Tilskudsordningen 
Baggrund for den nye bekendtgørelse 
Udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og 
dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020 
(plantedækkebekendtgørelsen) er offentliggjort på Høringsportalen med 
høringsfrist den 15. maj 2019. Udkastet omfatter bestemmelser, der giver 
virksomhederne mere fleksibilitet i deres opfyldelse af efterafgrødekravet, idet 
virksomhederne får mulighed for at etablere efterafgrøder senere end efter de 
nuværende regler, som så til gengæld kompenseres ved, at virksomhedens 
kvælstofkvote reduceres for at kompensere for den nedsatte kvælstofeffekt, som 
sent såede efterafgrøder vil have. Denne fleksibilitet indføres samtidig i 
bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler med 
bestemmelser svarende til bestemmelserne i plantedækkebekendtgørelsen. 
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Ændringerne 
I udkast til ny bekendtgørelse er ændringer i forhold til den gældende 
bekendtgørelse markeret med fed. Ændringerne omfatter endvidere, at 
bekendtgørelsens § 4, stk. 4, udgår som følge af, at lovens § 50 gælder direkte. 
 
Indholdsmæssige ændringer omfatter alene mulighed for fleksible frister for 
etablering af målrettede efterafgrøder, der ellers vil have etableringsfrist 20. 
august.  
 
Bekendtgørelsen udstedes i medfør af den nye gødskningslov, og bekendtgørelsens 
indledning er derfor ændret. Henvisninger til plantedækkebekendtgørelsen er alle 
steder ændret til henvisninger til den nye plantedækkebekendtgørelse. Disse 
henvisninger vil blive endeligt fastsat, når den nye plantedækkebekendtgørelse er 
udstedt.  
 
I den nye plantedækkebekendtgørelse er der indsat bestemmelse om, at arealet 
med efterafgrøder eller med et af de arealbaserede alternativer til efterafgrøder 
skal udgøre et sammenhængende areal på mindst 0,01 hektar. Der er tale om nye 
bestemmelser, der ikke finder tilsvarende anvendelse for målrettede efterafgrøder 
og for alternativer til målrettede efterafgrøder. Det bemærkes, at bekendtgørelse 
om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler indeholder bestemmelse 
om, at hver enkelt mark, som det ansøgte areal omfatter, skal være på mindst 0,01 
hektar. 
 
Den nye plantedækkebekendtgørelse forventes udstedt med ikrafttræden den 1. 
august 2019. Den nye bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende 
virkemidler forventes ligeledes at træde i kraft 1. august 2019.  
 
Fleksible frister 
De nye bestemmelser om fleksible etableringsfrister er indsat i § 10, stk. 1, nr. 3. 
Der er således ikke ændret i nummereringen af paragraffer m.m. i forhold til den 
gældende bekendtgørelse.  
 
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 
etablerer målrettede efterafgrøder i perioden fra den 21. august til den 7. 
september, 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 samt 
mængden af anvendt husdyrgødning og anden organisk gødning i planperioden 
forud for den senest afsluttede planperiode.  
 
Ved udskudt etablering af målrettede efterafgrøder sker etableringen inden for 
nærmere fastsatte intervaller i plantedækkebekendtgørelsen. 
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Muligheden for udskudt etablering af målrettede efterafgrøder er betinget af, at 
ansøger indberetter dette 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. 
 
Hvis målrettede efterafgrøder sås efter den 20. august, og der ikke sker 
indberetning heraf, vil betingelserne for tilskud ikke være overholdt.  
 
Fristen for indberetning er den 10. september i planperioden 2019/2020. 
Indberetningen skal ske på markniveau, og der skal tilknyttes et markkort til 
indberetningen. 
 
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 
Der er erhvervsøkonomiske konsekvenser af bekendtgørelsen, som beskrevet i det 
vedlagte dokument om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger (EØK). 
 
Digitaliseringsklar lovgivning 
Regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) og 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om digitaliseringsklar 
lovgivning. 
 
Bekendtgørelsens bestemmelser giver mulighed for digital understøttelse.  
 
Ansøgning om tilskud indgives i fællesskema, der udfyldes og indsendes 
elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, 
som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ansøgning via 
fællesskema muliggør en høj grad af automatisk sagsbehandling og 
genbrug af data.  
 
Ansøgere kan tilgå Tast selv-service ved anvendelse af Nem-ID og 
tilskuddet udbetales til ansøgers NemKonto, hvorved eksisterende 
offentlig it-infrastruktur anvendes.  
 
Agil erhvervsrettet regulering 
De 5 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 Erhvervsstyrelsen, som ikke har bemærkninger 
hertil. 
 

Forholdet til EU-lovgivningen 
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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. 
 
Bestemmelserne i bekendtgørelsen går ikke videre end minimumskravene 
i EU-lovgivningen. 
 
Ikrafttrædelsesdato 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. august 2019. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Miljø & Biodiversitet 
Landbrugsstyrelsen 


