
 

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om tilskud til 

kvælstofreducerende virkemidler m.v.  

 

Ordningens formål: 

Via etablering af kvælstofreducerende virkemidler skal ordningen medvirke til at reducere 

kvælstofudledningen fra landbruget til vandmiljøet, og dermed sikre en forbedring af miljøtilstanden 

for grundvand og kystvand.  

 

Ordningen er en frivillig ordning i 2020, hvor der kan søges tilskud til etablering af 

kvælstofreducerende virkemidler, der skal bidrage til at opfylde behovet for en 

kvælstofreducerende indsats (indsatsbehovet) i en række udpegede kystvandoplande. Indsatsen 

omfatter etablering af efterafgrøder, der helt eller delvis kan erstattes af nærmere fastsatte 

alternative virkemidler. 

 

Ordningen omfatter to dele. Den ene del omhandler tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder 

og til alternative virkemidler, der kompenseres. Den anden del omhandler ansøgning om at deltage 

i den frivillige ordning med alternativt virkemiddel, der ikke kompenseres. 

 

Kompenserede virkemidler 

Tilskuddet er landdistriktsstøtte. Der er tale om en tilskudsordning under artikel 30 (Natura 2000 og 

betalinger i henhold til vandrammedirektivet) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF) nr. 1698/2005. Tilskudsordningen er 1-årig og implementeres som en tilsagnsordning.  

Der kan gives tilsagn om tilskud til, at der på landbrugsarealer i særligt udpegede kystvandoplande 

etableres efterafgrøder, der helt eller delvis kan erstattes af nærmere fastsatte alternative 

virkemidler. Afgrænsningen af et kystvandopland er vist i Miljø- og Fødevareministeriets Internet 

Markkort (IMK).  

 

Denne tilskudsordning under Landdistriktsprogrammet etableres for 2020 som erstatning for 

tilskudsordningen i 2019 om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler. 

 

Ikke kompenseret virkemiddel 

Virksomheder med arealer inden for de udpegede kystvandoplande kan ansøge om at deltage i 

ordningen med reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for den planperiode, der 

udløber i ansøgningsåret, som alternativt virkemiddel. Dette virkemiddel kompenseres ikke.  

 

Administrative konsekvenser af ordningen: 

Der forventes etableret i alt ca.380.000 ha efterafgrøder med kompenserede virkemidler fordelt på 

ca. 14.500 ansøgere. Dermed øges omfanget af ha målrettede efterafgrøder eller alternative 

virkemidler fra 145.000 ha til 380.000 ha, og antal ansøgere øges fra 6.190 til ca. 14.500. 

LBST vurderer, at det faktiske tidsforbrug pr. ansøgning i 2020 vil være uændret i forhold til 

ansøgning om tilskud under ordningen om kvælstofreducerende virkemidler i 2019. I forhold til 

ansøgningen i 2019 vil tidsforbruget blive reduceret, da der i 2020 kun vil være en 

ansøgningsrunde frem for to i 2019. Alle ansøgere skal derfor kun ind og ansøge en gang, og 



ansøgningsprocessen vil blive mere simpel. Tidsforbruget i 2020 kan dog også blive forøget, da 

ansøger som noget nyt skal indberette evt. ændringer i de ansøgte virkemidler eller placering af 

disse for at få udbetalt korrekt tilskud. I de tilfælde, hvor der er sket en overansøgning i området, 

skal ansøgere endvidere forholde sig til om alle ansøgte arealer har fået tilsagn efter prioriteringen.  

 

De administrative udgifter pr. ansøgning vil derfor være uændret i forhold til 2019-ordningen, men 

ordningen udvides med en stigning i antallet af ansøgninger fra 6.190 i 2019 til skønnet 14.500 i 

2020.  

 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget udkastet i præhøring i forhold til 

administrative konsekvenser for erhvervslivet. TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører 

administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 mio. 

kr. årligt, hvorfor de ikke kvantificeres nærmere. 

 

Skatter, afgifter og subsidier: 

Ordningen er finansieret via finansloven med en tilskudsramme på 190 mio. kr., og er 100 pct. EU-

finansieret.  

 

Efterlevelseskonsekvenser: 

Tilskuddet udgør 500 kr./ha, der samlet set kompenserer erhvervet for udlægning af efterafgrøder 

eller alternative virkemidler. Tilskudssatsen er fastlagt på baggrund af Udredning fra KU/IFRO 

2018/19. Beregning af støttesats til målrettet regulering. 

 

BNP effekter: 

Ordningen finansieres udelukkende af EU-midler. Dermed er der ikke noget skatteforvridningstab 

 

Adfærdsvirkninger: 

Bekendtgørelsen har til formål at tilvejebringe frivillig udlægning af kvælstofreducerende 

virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) i 2020 til forbedring af 

vandmiljøtilstanden.  

 

Afledte effekter 

Ifølge Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2014, AU og IFRO) vurderes efterafgrøder at have en 

lille positiv effekt for natur og biodiversitet samt øget kulstoflagring i jorden. 

 


