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Hovedindholdet i udkast til forslag til lov om ændring af lov om gødning og jord-
forbedringsmidler m.v. (Regler som følge af en ny gødningsforordning, regler om 
biostimulanter og hæmmere og regler om obligatorisk digital kommunikation) 
(Dec I) 
 
Hovedformålet med lovforslaget er at gennemføre de ændringer af gødningsloven, der er nød-
vendige for at kunne anvende den nye gødningsforordning (2019/1009), når denne finder an-
vendelse fra 16. juli 2022. 
 
Med forordningen harmoniseres visse krav i forbindelse med markedsføring af de produkter, 
der er omfattet af forordningen, herunder f.eks. om gødninger (både organiske og uorganiske), 
jordforbedringsmidler, hæmmere og biostimulanter. 
  
Der fastsættes i forordningen krav, som de enkelte produkter skal overholde for at kunne mar-
kedsføres som ”EU-gødningsprodukter”. Det drejer sig om krav om forudgående overensstem-
melsesvurdering, mærkningskrav og krav til produktets udformning og indhold. Den nye gød-
ningsforordning indeholder f.eks. regler om mindsteindhold af næringsstoffer og grænsevær-
dier for produktets indhold af visse forurenende stoffer.  
 
Hvis et produkt opfylder kravene i den nye gødningsforordning, kan produktet CE-mærkes, og 
EU-medlemsstaterne må herefter som udgangspunkt ikke hindre produktets tilgængeliggø-
relse på markedet af grunde, der er reguleret af forordningen. 
 
Erhvervsdrivende, der ønsker at markedsføre et gødningsprodukt, kan også beslutte ikke at 
markedsføre produktet efter reglerne i den nye forordning. I sådanne tilfælde vil produktet 
skulle overholde de krav, som de enkelte medlemsstater fastsætter nationalt. 
 
Det betyder, at den danske regulering af gødningsprodukter – ligesom i dag – skal kunne hånd-
tere både EU-gødningsprodukter og ikke-harmoniserede gødningsprodukter m.v. 
 
Væsentligste foreslåede ændringer som følge af ny gødningsforordning  
Gødningsloven er en rammelov, og en del af de ændringer, der er nødvendige for at kunne 
anvende den nye forordning, er derfor også justeringer af eksisterende bemyndigelser til at 
fastsætte de mere detaljerede og tekniske bestemmelser ved bekendtgørelse. 
 
Med henblik på at tydeliggøre, at gødningsloven finder anvendelse for al produktion m.v. og 
tilgængeliggørelse af gødningsprodukter på markedet, uanset om disse produkter er omfattet 
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af regler fastsat i den nye gødningsforordning, eller der er tale om ikke-harmoniserede gød-
ningsprodukter, foreslås gødningslovens § 1 suppleret med bestemmelser, der eksplicit angiver 
lovens anvendelsesområde.  
 
Lovforslaget indeholder endvidere justeringer af gødningsloven med henblik på at sikre, at der 
ikke i gødningsloven stilles krav til EU-gødningsprodukter i strid med forordningens art. 3, 
stk. 1.  
 
Lovforslaget indeholder en justering af gødningslovens § 1 om, at gødningsprodukter skal have 
en dokumenterbar virkning, være af god handelsmæssig kvalitet og ikke ved normal brug må 
have en skadelig virkning for menneskers, dyrs eller planters sundhed eller for miljøet og må 
ikke udgøre en risiko for den offentlige sikkerhed.  
 
Med ændringen foreslås bestemmelsen indsnævret, så den ikke omfatter gødningsprodukter, 
der markedsføres efter reglerne i den nye gødningsforordning, idet de krav til kvalitet, sikker-
hed og indhold af skadelige stoffer, der fremadrettet kan stilles til disse produkter, i forvejen 
vil være reguleret af den nye gødningsforordning. 
 
Lovforslaget indeholder derudover en ændring af bemyndigelsen i gødningslovens § 3 til at 
fastsætte de regler og iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelse af EU-
forordninger om forhold, der er omfattet af loven. Formålet med ændringen er at sikre, at der 
kan fastsættes de regler, der er nødvendige for at anvende den nye gødningsforordning.  
 
Det sikres samtidig, at der kan opretholdes en ordning med anmeldelse af gødningsprodukter 
til Gødningsdatabasen i Danmark i forbindelse med markedsføringen. Et sådant anmeldelses-
krav følger ikke af gødningsforordningen, men vil omfatte både EU-gødningsprodukter og na-
tionale gødningsprodukter. 
 
Gødningslovens § 6 om beskyttelsesklausulen foreslås ligeledes justeret, så det tydeliggøres, at 
den ikke omfatter EU-gødningsprodukter. Disse er omfattet af beskyttelsesklausulen i den nye 
gødningsforordning. 
 
Øvrige foreslåede ændringer 
Uafhængigt af den nye gødningsforordning, så foreslås gødningslovens § 9 a om obligatorisk 
digital kommunikation opdateret og udvidet til at omfatte kommunikation for hele det område, 
som gødningsloven vedrører. 
 
Endvidere foreslås bemyndigelsen i lovens § 2, stk. 1, nr. 5 og 6, opdateret således, at der kan 
fastsættes regler for en bredere kreds af produkter, der markedsføres nationalt, end det er til-
fældet i dag. Der vil med den foreslåede ændring kunne fastsættes regler for biostimulanter og 
hæmmere. Begge produkttyper indgår i gødningsforordningen, og det vurderes hensigtsmæs-
sigt, at der nationalt kan fastsættes regler for samme kreds af produkter, som der er omfattet 
af forordningen. 
 
Gødningsforordningen regulerer ikke produkter, der er omfattet af reglerne i pesticidforord-
ningen, ligesom pesticidforordningen ikke regulerer produkter, der er omfattet af gødnings-
forordningen, og der vil med hjemmel i gødningslovens § 2 kunne fastsættes en tilsvarende 
afgrænsning af de produkter, der reguleres af den nationale gødningsregulering.  
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