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Den 16. februar 2022

Notat om høringssvar på høring af udkast til
vejledning om målrettet kvælstofregulering
2021
Udkast til vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2022 har været i ekstern høring med
høringsfrist kl. 12 den 24. januar 2022.
Der er modtaget høringssvar fra Landbrug & Fødevarer, Bæredygtig landbrug og Danmarks
Jægerforbund.
I det følgende gennemgås de modtagne bemærkninger i høringssvaret. Landbrugsstyrelsens kommentarer
hertil er anført ud for hver bemærkning. Det fremsendte høringssvar kan ses på høringsportalen.

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer

Opfølgning

1.1 Generelle bemærkninger
Landbrug og fødevare kritisere igen, at vejledning
kommer sent i høring. De gentager 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.
1.2 Indberetning i GKEA og fællesskemaet
Landbrug & Fødevarer understreger 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.
De understreger desuden vigtigheden af, at
Landbrugsstyrelsen sikrer velfungerende ITsystemer under ansøgningsrunden.

Giver ikke anledning til ændringer

1.3 Muligheden for at anmelde slåningsbrak
efter målrettede efterafgrøder
Landbrug & fødevare henviser til at
Landbrugsstyrelsen på Landbrugsseminaret 19.

Giver ikke anledning til ændringer

Landbrugsstyrelsen er opmærksom på, at der er
behov for, at vejledningen bliver sendt i høring så
tidligt som muligt, og vi bestræber os på at
imødekomme dette ønske.
Giver ikke anledning til ændringer
Landbrugsstyrelsen skal bemærke, at det ikke
bliver muligt at ændre placeringen af frivillige
målrettede efterafgrøder i Gødningskvote- og
efterafgrødeskemaet, da placeringen af frivillige
målrettede efterafgrøder skal være registreret i
fællesskemaet, som udgør udbetalingsgrundlaget
for ordningerne.
Landbrugsstyrelsen har fokus på at sikre, at ITsystemerne performer tilfredsstillende i
ansøgningsrunden 2022.

Landbrugsstyrelsen tager bemærkningerne til
efterretning.
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januar 2022 har tilkendegivet, at de er ved at
undersøge om det kan blive muligt at anmelde
slåningsbrak året efter efterafgrøder – herunder de
målrettede 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.
1.4 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 at finde på de marker, der har været
tilmeldt.
I forlængelse af dette, bemærker Landbrug &
Fødevarer igen, 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.
1.5 Anmeldelse af ændringer
Landbrug & Fødevarer mener ikke at landmanden
bør 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. De foreslår, at 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.
1.6 Vigtige datoer
Landbrug & Fødevare mener der mangler
information i afsnittet "Vigtige datoer" om forventet
tidspunkt for tilsagn, altså hvornår landmanden kan
forvente, at der sendes brev om tilsagn efter
ansøgningsfristen 22. april 2022.
1.7 Tekst afsnit
Landbrug & Fødevare mener at teksten i afsnit 3.2
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.
1.8 Forårssåede afgrøder
Landbrug & Fødevarer mener at slåningsbrak også
skal kunne anvendes som forårssået afgrøde jf.
bemærkningen ovenfor.

Giver ikke anledning til ændringer
Der henvises til høringssvar nr. 1.3 til
bekendtgørelse om målrettet kvælstofregulering

Forslaget imødekommes delvist
Der henvises til høringssvar 1.4 til bekendtgørelsen
om Målrettet kvælstofregulering.
Det uddybes i vejledningen at det er vigtigt at
markerne er korrekt anmeldt i fællesskemaet senest
10. september.

Forslaget imødekommes
Tabellen rettes til jf. bemærkningen.

Forslaget imødekommes og teksten justeres

Giver ikke anledning til ændringer
Landbrugsstyrelsen er ved at undersøge, om det
kan blive muligt at anvende slåningsbrak efter
efterafgrøder. Se desuden bemærkningen under 1.3
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1.9 Stedfasthed på markniveau
Landbrug & Fødevare mener det bør være muligt at
anvise andre arealer inden for ID15-området i en evt.
kontrolsituation, end dem der er indberettet i FS.

Giver ikke anledning til ændringer

1.10 GKEA
Landbrug & Fødevare foreslår, at ændringer til
GKEA markplan beskrives i vejledningen og at der
vejledes til at bruge visningen ”vis efterafgrøder”, til
at få overblik over efterafgrødeindberetningen.
1.11 § 3 fradrag
Landbrug & Fødevare bemærker, 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 ITsystemer.
1.12 Tilsagnsbrev
Landbrug & Fødevarer forslår at det tilføjes, hvornår
tilsagnsbrevet forventes udsendt i 2022.

Forslaget imødekommes delvist

1.13 Overdragelse af arealer
Landbrug og Fødevare foreslår, at det tilføjes til
afsnit 11.1, at det kun er muligt at indberette
ændringen i FS frem til 10. september.
1.14 Tilpas Printerfunktion
Landbrug & Fødevare bemærker, at det vil være god
service at tilpasse printfunktionen for GKEA og FS,
så evt. printede skemaer er overskuelige for
landmanden.
2. Høringssvar fra Bæredygtigt landbrug
2.1 Indledende bemærkninger
Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug finder
tilskudssatserne for små i forhold til de nuværende
prisniveauer og til de gener, som de vedtagne
reguleringer pålægger landmændene.

Der henvises til høringssvar 1.4 til bekendtgørelsen
om Målrettet kvælstofregulering.

Teksten justeres og der henvises til brugerguiden til
skemaet Gødningskvote og efterafgrøde.
Giver ikke anledning til ændringer

Der arbejdes på at fra 2023 vil § 3 arealer blive
fratrukket i GKEA.

Forslaget imødekommes
Ordningen er sat op således, at ansøgningerne
behandles automatisk umiddelbart efter
ansøgningsfristen.
Der tilføjes oplysninger i vejledningen om, hvornår
ansøger kan forvente svar om, at tilsagnet er givet.
Forslaget imødekommes

Giver ikke anledning til ændringer
Landbrugsstyrelsen har fokus på at sikre, at itsystemerne performer tilfredsstillende i
ansøgningsrunden 2022.

Giver ikke anledning til ændringer
Tilskudssatserne er fastsat på baggrund af analyser
foretaget af IFRO. Det forventes at tilskudssatsen
vil blive genberegnet senest i 2025.

2.2 Manglende virkning af målrettede
efterafgrøder
Overordnet mener Landsforeningen Bæredygtigt
Landbrug ikke, at de målrettede efterafgrøder sikrer,
at der sker en forbedring af miljøtilstanden i de
kystnære farvande, med den begrundelse at
markerne i en periode i foråret ligger ubevoksede og
uden en afgrøde, der kan optage restkvælstof fra
jorden.

Giver ikke anledning til ændringer

2.3 Præcisionsjordbrug

Giver ikke anledning til ændringer

Der henvises til høringssvar nr. 4.2 til
bekendtgørelse om målrettet kvælstofregulering

3

Bæredygtigt Landbrug mener, det er positivt at
præcisionslandbrug er tilføjet som alternativ. De
mener desuden, at nedjusteringen af
kvotereduktionen ved sen etablering af efterafgrøder,
er helt nødvendigt, såfremt systemet skal fungere
under danske vejrbetingelser.
2.3 Afsluttende bemærkninger
Bæredygtigt Landbrug mener, at forbedring af
vandkvaliteten i de kystnære områder bør ske
gennem målrettede minivådområder, hvor
næringsstoffer måles ved indløb og udløb. De mener
desuden, at det bør analyseres, hvor stor en andel af
næringsstoffer fra punktkilder (N og P), der udgør
den totale udledninger i perioden februar til august.
3. Høringssvar fra Danmarks Jægerforbund
3.1 Destruktion fra 20. oktober
Danmarks Jægerforbund påpeger, at de finder det
meget uheldigt, at nuværende lovgivning giver
mulighed for at nedvisne, destruere og jordbehandle
arealer med efterafgrøder allerede fra 20. oktober,
uanset om jordtypen på dette tidspunkt er omfattet
af et generelt forbud mod jordbehandling, og at der
på dette tidspunkt stadig kan være vækst i
efterafgrøderne.
Danmarks Jægerforbund opfordrer ligeledes til, at
det fremgår tydeligt af vejledningen, at vildt- og
bivenlige tiltag også skal fradrages, når arealet med
målrettede efterafgrøder opgøres, da de har oplevet
stor frustration, når disse underkendes ved kontrol.

Landbrugsstyrelsen tager bemærkningerne til
efterretning

Giver ikke anledning til ændringer
Der henvises til høringssvar nr. 4.4 til
bekendtgørelse om målrettet kvælstofregulering

Giver ikke anledning til ændringer
Der henvises til høringssvar nr. 3.1 til
bekendtgørelsen om målrettet
kvælstofregulering.

Forslaget imødekommes
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