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Høring over udkast af bekendtgørelse om 
jordbundstypeklassifikation 
 

 

Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om jordbundstypeklassifikation i ekstern 
høring. 

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen sendes til miljobio@lbst.dk med cc til misund@lbst.dk 
senest onsdag den 24. juni 2020 med angivelse af j.nr. 20-1261-000004. 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet kan rettes til Michelle Sunding på tlf. 40 11 86 
50 eller på mailadressen misund@lbst.dk. 

Bekendtgørelsens indhold 
Bekendtgørelsen indeholder kort over jordbundstype på baggrund af jordbundstypenummer for hver 
enkelt kommune i Danmark. Jordtyperne er en følge af kortlægning af den danske jordbundsklassificering 
og fremgår også i Landbrugsstyrelsens Internet Markkort (IMK).  
 
Bekendtgørelsen udstedes i medfør af lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning 
og om næringsstodreducerende tiltag. Nærværende bekendtgørelse har til hensigt at samle reguleringen 
og definition vedr. jordbundstypeklassifikation. I hovedparten af bekendtgørelsen er der ikke tale om ny 
regulering, men blot en videreførelse af allerede eksisterende regler.  
 
§ 1 i den gældende bekendtgørelse om jordbundstypeklassifikation1, henviser til den geografiske 
afgrænsning af jordbundstyper, som defineret i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og 
dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/20202 (plantedækkebekendtgørelsen), § 1, 
nr. 15, i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/20203 
(gødskningsbekendtgørelsen) og i § 4, nr. 46, i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om 
opbevaring og anvendelse af gødning4 (husdyrgødningsbekendtgørelsen). Hensigten med denne 
bekendtgørelse om jordbundstypeklassifikation er, at definitionen af jordbundtyperne flyttes og samles i 
nærværende bekendtgørelse. 
 
Det forslås, at der i bekendtgørelsens § 1, stk. 3 tilføjes, hvordan en marks jordbundstype fastsættes, 
såfremt der er forskellige jordbundstyper på en mark. 
 

                                                        
1 Bek. nr. 991 af 27. september 2019  
2 Bek. nr. 759 af 29. juli 2019  
3 Bek. nr. 762 af 29. juli 2019  
4 Bek. nr. 760 af 30. juli 2019  
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Det forslås endvidere, at der i bekendtgørelsens § 2 indsættes en definitionen af jordbundstyperne angivet 
ved jordbundsnumre. Disse har førhen været angivet i henholdsvis plantedække-, gødsknings- og 
husdyrgødningsbekendtgørelsen. Som led i at samle reguleringen vedr. jordbundstypeklassifikationen, 
forslås definitionen overført til nærværende bekendtgørelse. 
 
Reglerne om fravigelse af en jordbundtype har tidligere været omfattet af gødskningsbekendtgørelsen. 
Det kom ind i gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2019/2020, som led i at efterkomme 
bemyndigelsen givet i gødskningsloven fra april 2019. Som nævnt ovenfor er hensigten med nærværende 
bekendtgørelse at samle reguleringen, hvorfor reglerne om fravigelse forslås overført fra 
gødskningsbekendtgørelsen til denne bekendtgørelse. Processen for fravigelse af en marks jordbundstype 
vil stort set være som hidtil, hvor virksomheder som ønsker at fravige jordbundstypen kan udtage 
jordprøver og få dem analyseret. Hidtil har det været påkrævet at analyserne skulle foretages på et 
akkrediteret laboratorium, men dette krav er blevet lempet, således at laboratoriet som minimum skal 
have et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025 eller andre 
tilsvarende internationalt accepterede standarder. Både analyseresultaterne og indtegning af 
prøveudtagning på markkort skal kunne forevises eller fremsendes på forlangende ved kontrol. 
     
”Mark” som geografisk afgrænsning anvendes i bekendtgørelsen og skal forstås på samme måde som i 
reglerne i medfør af gødskningsloven. I bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og 
elektroniske tilsagnsskemaer defineres mark som ”et sammenhængende jordstykke, som i tilsagnsskema 
anmeldes med et marknummer, og et sammenhængende jordstykke, som i fællesskema anmeldes med et 
marknummer og en afgrødekode”, hvilket vurderes at være den almindelige forståelse af en mark. Efter 
Landbrugsstyrelsens vurdering er det ikke hensigtsmæssigt at indsætte en definition af mark i 
bekendtgørelse om jordbundstypeklassifikation, da det ville kunne føre til en forskellig forståelse af 
begrebet mark på tværs af regelsættene.  
 
 
Venlig hilsen 
Miljø & Biodiversitet 
Landbrugsstyrelsen 
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