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Journal nr. 20-1261-000005 

Den 17. januar 2022 

 

Til høringsparterne   

 

Høring af udkast til bekendtgørelse om brødhvede 
 

 

 

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om brødhvede i høring.  

 

Bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes sendt til miljo-erhvervsregulering@lbst.dk (med cc til 

dipkri@lbst.dk) senest den 17. februar 2022 kl. 12.00 med angivelse af j.nr. 20-1261-000005. 

 

Eventuelle spørgsmål til kan rettes til: 

- Dipeke Krishnarajah på dipkri@lbst.dk. 

- Morten Christensen på moguch@lbst.dk. 

- Lene Nielsen på lesyni@lbst.dk. 

 
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. 

 

Baggrund for den nye bekendtgørelse 

I bekendtgørelsen fastlægges de kriterier, som sorter af hvede skal opfylde, for at virksomheder der er 

registreret i Register for Gødningsregnskab, ved dyrkning kan anvende kvælstofnormen for brødhvede, 

jf. den for planperioden gældende bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning (gødsknings-

bekendtgørelsen). Bekendtgørelsen udstedes i medfør af § 13, stk. 4, i lov nr. 338 af 2. april 2019 om 

jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, som ændret ved lov nr. 1569 af 

27. december 2019. 

 

Formålet er at sikre mulighed for tildeling af kvælstoftillæg til sorter med høj dyrkningsstabilitet og der-

med sikre høj sandsynlighed for anvendelse af hveden til brødfremstilling. Udkastet indeholder en revi-

sion af de nuværende brødhvedesortskriterier. De tidligere godkendte brødhvedesorter fremgår stadig 

af bilag 1, tabel 3 til gødskningsbekendtgørelsen.  

 

Digitaliseringsklar lovgivning 

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedsli-

sten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om digitaliseringsklar 

lovgivning. I forbindelse med bekendtgørelsen indføres ikke nye metoder til digital indberetning. 
 

Agil erhvervsrettet regulering 
Landbrugsstyrelsen har overvejet principperne for agil erhvervsrettet regulering, og har vurderet, at be-

kendtgørelsen ikke påvirker erhvervets muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale tekno-

logier og forretningsmodeller. Principperne for agil erhvervsrettet regulering er derfor ikke relevante for 

bekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering har ingen bemærkninger hertil.  

 

mailto:miljobio@lbst.dk
mailto:dipkri@lbst.dk
mailto:dipkri@lbst.dk
mailto:moguch@lbst.dk
mailto:lesyni@lbst.dk
http://www.hoeringsportalen.dk/


 

 

2 

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger  
De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger til bekendtgørelsen er vedlagt. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. august 2022. 

 

Venlig hilsen 

 

Miljø & Erhvervsregulering 

Landbrugsstyrelsen 


