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Landbrugsstyrelsen
Att.: Landbrugsstotte-Geodata@lbst.dk
J.nr. 22-2320-000002

Høring af vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2022
Landbrug & Fødevarer har modtaget høringsmaterialet vedrørende vejledning om tilskud
til målrettet kvælstofregulering 2022 og har bemærkninger til høringsmaterialet.
Endnu engang må vi kritisere, at denne vejledning kommer sent i høring – denne gang
januar 2022. Vi må gentage at landmændene udarbejder deres markplaner for bedriften
allerede i efteråret, og det er derfor vigtigt, at de kender deres efterafgrødekrav og de
reguleringsmæssige rammer i detaljer i god tid. Især med de nuværende voldsomme
efterafgrødekrav, som har stor indflydelse på den enkelte bedrifts muligheder og
sædskifter.
Indberetning i GKEA og fællesskemaet
Det er vigtigt igen at understrege, at det nye GKEA-skema generelt medfører betydeligt
øgede administrative omkostninger sammenlignet med tidligere. I den forbindelse vil
Landbrug & Fødevarer gerne stærkt opfordre til, at det bliver muligt at justere placeringen
af marker med MFO-efterafgrøder og frivillige målrettede efterafgrøder i GKEA uden at
skulle genindsende fællesskemaet. Det er en meget tung arbejdsgang, og det er også
uhensigtsmæssigt for Landbrugsstyrelsens sagsbehandling.
Det er fortsat vigtigt og nødvendigt at understrege vigtigheden af, at Landbrugsstyrelsen
sikrer velfungerende IT-systemer under ansøgningsrunden.
Muligheden for at anmelde slåningsbrak efter målrettede efterafgrøder
I forbindelse med de nye betingelser for udlægning af 4 pct. ikke-produktive elementer i
ny landbrugsreform fra 2023, vil der på de danske landbrugsbedrifter komme et øget krav
til braklægning i 2023. Landbrugsstyrelsen har på Landbrugsseminaret 19. januar 2022
tilkendegivet, at de er ved at undersøge om det kan blive muligt at anmelde slåningsbrak
året efter efterafgrøder – herunder de målrettede efterafgrøder – dvs. at alt brak kan
opfylde betingelsen for at efterafgrøden skal efterfølges af en forårsetableret afgrøde.
Såfremt dette, mod forventning, ikke bliver muligt, så vil det være yderst vigtigt, at der
kommer en præcis vejledning til, hvordan målrettede efterafgrøder afmeldes i
fællesskemaet efter fristen 10. september, da vejledning og bekendtgørelser for ny
landbrugsreform først forventes i efteråret 2022. Herunder også afmelding af målrettede
efterafgrøder efter der er udbetalt tilskud. Med det høje krav til efterafgrøder kan det
forventes at blive et massivt problem.
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Mulighed for frit at flytte tilmeldte arealer efter ansøgningsfristen
Ved Landbrugsstyrelsens landbrugsseminar 19. januar 2022 blev det nævnt, at den
fysiske kontrolprocent af efterafgrøder vil blive sat op, bl.a. som følge af for mange fejl,
hvor efterafgrøderne ikke har været a finde på de marker der har været tilmeldt.
I forlængelse af dette, vil L&F igen bemærke at der er et stort behov for at ændre på
mulighederne for at landmanden kan ændre på de tilmeldte efterafgrøder, så
efterafgrøder og alternativer kan ændre placering indenfor bedriftens arealer, og ikke
alene indenfor ID15-området. Da vejrmæssige forhold over dyrkningssæsonen ofte
udfordrer høsten og det efterfølgende så-arbejde, er der behov for, at landmanden har
maksimal mulighed for at flytte indsatser inden for samme vandopland. Det er derfor
bydende nødvendigt, at landmanden også kan ændre placering mellem ID15-områder –
også selv om det afføder et behov for justering i indsatskravet. Det betragtes som en helt
unødig hindring for at opnå den maksimalt mulige indsats, hvis denne begrænsning ikke
ændres.
Landmanden bør ikke underkendes i en fysisk kontrol, hvis efterafgrøderne har skiftet
placering ift. indberetningen i GKEA-skemaet – men landmanden fortsat opfylder kravene
i tilsagnet – blot på et andet areal.
Indtil det bliver muligt at flytte tilmeldte arealer efter ansøgningsfristen, vil det være
formålstjenligt at tilføje en bemærkning i vejledningsmaterialet og understrege
vigtigheden af, at markerne er anmeldt korrekt senest 10. september.
Specifikke bemærkninger
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Bemærkninger
Der mangler information om forventet tidspunkt for
tilsagn, altså hvornår landmanden kan forvente, at
der sendes brev om tilsagn efter
ansøgningsfristen 22. april 2022.
Teksten i dette afsnit virker modsatrettet. Først
beskrives det at retentionsprocenten ikke kan
anvendes, og derefter står der at den kan
anvendes i forhold til optimal placering af
efterafgrøderne indenfor kystvandoplandet.
Slåningsbrak skal også kunne anvendes som
forårssået afgrøde jf. bemærkningen ovenfor.
Det bør være muligt at anvise andre arealer inden
for ID15-området i en evt. kontrolsituation, end
dem der er indberettet i FS.
GKEA er ændret til 2022, så der ikke længere
findes en særskilt ”markplan med efterafgrøder”.
Det bør dels beskrives at der er kommet denne
ændring i GKEA, og teksten bør ændres til f.eks.
fanen ”Markplan”, og at der vejledes til at bruge
visningen ”vis efterafgrøder”, til at få overblik over
efterafgrødeindberetningen (lig den gamle
markplan for efterafgrøder).
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Tilpas
printfunktionen

Med venlig hilsen
Philip Brask Madsen
Seniorkonsulent
Vand & Natur
D +45 3339 4224
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E phma@lf.dk

Justering af
areal med
sent
etablerede
efterafgrøder i
GKEA ved
overlap med §
3-arealer
Tilsagnsbrev

Det bemærkes at ansøgeren selv skal justere det
indberettede arealet med sent etablerede
efterafgrøder i GKEA, hvis der i forbindelse med
tilsagnsgivningen er et § 3-areal, der fradrages det
indtegnede areal. Dette giver en stor risiko for, at
der laves fejl. Sådan en proces burde køre helt
automatisk i Landbrugsstyrelsens IT-systemer.
Det bør tilføjes, hvornår tilsagnsbrevet forventes
udsendt i 2022.
”Husk, at du skal indberette ændringen i FS
2022”. Det bør fremgå at dette kun er muligt frem
til 10. september.
Fint at tabellen er tilrettet så den inkluderer krav
om dækning ved såning i perioden 21/8 til 7/9.
Det vil være god service at tilpasse printfunktionen
for GKEA og FS, så evt. printede skemaer er
overskuelige for landmanden. På nuværende
tidspunkt er de printede skemaer uoverskuelige.

