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J.nr. 19-12232-000007 

Ref. KBK 

Den 25. november 2019 

 

Til høringsparterne på vedlagte liste   

   

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til 
kvælstofreducerende virkemidler m.v. 
 
Hermed sender Landbrugsstyrelsen udkast til bekendtgørelse om tilskud til 

kvælstofreducerende virkemidler m.v. i høring.  

 

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen sendes til miljobio@lbst.dk senest 

mandag den 23. december 2019 med angivelse af j.nr. 19-12232-000007. 

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettet til:  

- Katrine Morville på katm@lbst.dk eller tlf.nr. 7213 9817 eller 

- Karen B. Knudsen på kbk@lbst.dk eller tlf.nr. 2523 8392.  

 

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. 

 

Bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler m.v. omfatter en 

frivillig ordning for kvælstofreducerende virkemidler. De kvælstofreducerende 

virkemidler omfatter målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler. Der 

anvendes samme alternative virkemidler som til de pligtige efterafgrøder i medfør 

af bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i 

jordbruget (herefter plantedækkebekendtgørelsen), ligesom deltagelse i ordningen 

kan have betydning for beregningen af virksomhedens kvælstofkvote. 

 
Udstedelse af bekendtgørelsen vil først kunne ske efter udstedelse af 

plantedækkebekendtgørelsen, der vil gælde for planperioden 2020/2021.  

 

Udstedelse af bekendtgørelsen vil endvidere først kunne ske, når ændring af 

gødskningsloven er vedtaget og stadfæstet. Der henvises til lovforslag nr. L 62, 

Forslag til Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om 

næringsstofreducerende tiltag (Frivillig ordning om kvælstofreducerende 

virkemidler og kriterier for anvendelse af brødhvedenormen), der er fremsat den 

14. november 2019 af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling. Med forslaget 

foreslås gødskningsloven suppleret med en ny bemyndigelse til at fastsætte regler 

om en frivillig ordning om kvælstofreducerende virkemidler i særlige områder. 

Den nye bemyndigelse skal muliggøre, at der, sammen med den eksisterende 
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regulering i landdistriktsfondsloven, kan fastsættes de nødvendige regler til at 

administrere en frivillig ordning, hvor nogle virkemidler kompenseres med 

landdistriktsstøtte og nogle virkemidler ikke er støttet (reduktion af 

kvælstofkvoten).  

 

Bekendtgørelsen 

Ordningens indhold 

Ordningen er en frivillig ordning for kvælstofreducerende virkemidler, der kan 

bidrage til at opfylde behovet for en kvælstofreducerende indsats (indsatsbehovet) 

i de kystvandoplande, der er anført i bekendtgørelsens bilag 1. Indsatsen omfatter 

etablering af målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler. 

 

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

etablering af målrettede efterafgrøder og til alternative virkemidler, der 

kompenseres. Den anden del omhandler deltagelse i den frivillige ordning med 

alternativt virkemiddel, der ikke kompenseres. Det ikke kompenserede alternative 

virkemiddel er reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for den 

planperiode, der udløber i ansøgningsåret. 

 

ID15-område og ID15-område for landdistriktsstøtte 

ID15-område er et område, der er afgrænset som vist i Miljø- og 

Fødevareministeriets Internet Markkort (IMK) ved åbning for indgivelse af 

fællesskema i ansøgningsåret, og som er beliggende inden for et kystvandopland 

med den afgrænsning, der er fastlagt i bekendtgørelse nr. 2016 af 28. februar 2018 

om afgrænsning af kystvandoplande. Et ID15-område er identificeret ved et 

områdenummer.  

 

ID15-område for landdistriktsstøtte er et ID15-område, der er beliggende inden for 

et af de kystvandoplande, der er anført i bekendtgørelsens bilag 1.  

 

Målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler (både de kompenserede og det 

ikke kompenserede), der er omfattet af ansøgning, og som bliver prioriteret, jf. 

afsnittet nedenfor om prioritering, vil kunne modregnes i et eventuelt obligatorisk 

krav om målrettede efterafgrøder for den planperiode, der begynder i 

ansøgningsåret. 

 

Tilskud til målrettede efterafgrøder og alternative 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 ID15-områder for 

landdistriktsstøtte etableres målrettede efterafgrøder i den planperiode, der 

begynder i ansøgningsåret. Som alternativ til etablering af målrettede 
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efterafgrøder kan følgende alternative virkemidler anvendes i den planperiode, der 

begynder i ansøgningsåret:  

- Mellemafgrøder. 

- Energiafgrøder. 

- Braklagte arealer, bortset fra braklagte arealer langs vandløb og søer. 

- Braklagte arealer langs vandløb og søer. 

- Tidligt såede vinterafgrøder. 

 

Deltagelse i ordningen med ikke kompenseret alternativt virkemiddel 

Virksomheder med arealer inden for ID15-områder for landdistriktsstøtte 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. Der ydes ikke kompensation til dette virkemiddel. 

 

Formålet med at deltage i ordningen med det ikke kompenserede virkemiddel er, 

at en virksomhed kan bidrage til at opfylde indsatsbehovet. Ikke kompenseret 

virkemiddel, der er omfattet af ansøgning, og som bliver prioriteret, jf. afsnittet 

nedenfor om prioritering, vil kunne modregnes i et eventuelt obligatorisk krav om 

målrettede efterafgrøder for den planperiode, der begynder i ansøgningsåret.  

 

Definitioner 

Kapitel 2 indeholder en række definitioner, bl.a. af landbrugsareal. For de 

kompenserede kvælstofreducerende virkemidler er tilsagn om tilskud for et areal 

betinget af, at arealet er et landbrugsareal ved udløb af fristen for indgivelse af 

fællesskema i ansøgningsåret. Landbrugsareal er defineret på samme måde som i 

grundbetalingsordningen.  

 

Omregning af alternative virkemidler til hektar målrettede efterafgrøder 

De omregningsfaktorer, der anvendes ved omregning af alternative virkemidler til 

hektar målrettede efterafgrøder, svarer til de omregningsfaktorer, der anvendes 

ved omregning af alternativer til pligtige efterafgrøder, jf. 

plantedækkebekendtgørelsen.  

 

Det ID15-område som en mark er beliggende i 

En mark registreres i dens helhed som beliggende i det ID15-område, hvor hele 

eller hovedparten af markens indtegnede areal er beliggende. Hvis markens 

indtegnede areal omfatter flere ID15-områder, og markens beliggenhed ikke kan 

fastlægges efter den forannævnte bestemmelse, registreres marken under det 

ID15-område, der har det laveste områdenummer.  

 

Fællesskema 

Fællesskema anvendes til ansøgning om tilsagn om tilskud, til anmodning om 

udbetaling af tilskud og til ansøgning om at deltage i ordningen med det ikke 

kompenserede alternative virkemiddel. 

 

Fællesskema skal udfyldes og indsendes elektronisk ved brug af Miljø- og 

Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens 

hjemmeside. Fællesskema, der ikke indsendes via Miljø- og Fødevareministeriets 

Tast selv-service, anses som ikke modtaget. 
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Ansøgning om tilsagn om tilskud 

Tilskudsordningen for de kompenserede virkemidler er 1-årig. En virksomhed, der 

ønsker tilsagn om tilskud, skal derfor hvert år indsende en ansøgning om tilsagn 

om tilskud til Landbrugsstyrelsen. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indgives 

på fællesskema, der skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest ved udløb af 

fristen for indgivelse af fællesskema i ansøgningsåret.  

 

På tilskudsordningen er der ikke, som det kendes fra grundbetalingsordningen, en 

frist for indgivelse af ændringer til ansøgningen. Efter udløb af fristen for 

indgivelse af fællesskema i ansøgningsåret vil der således ikke kunne tilføjes nye 

marker til ansøgningen. Det er derimod muligt til og med den 10. september i 

ansøgningsåret at ændre placeringen og de tilknyttede virkemidler for det antal 

hektar, opgjort i hektar målrettede efterafgrøder, som er omfattet af tilsagn om 

tilskud, jf. afsnittet nedenfor om tilsagn om tilskud m.v.  

 

De bestemmelser i bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og 

elektroniske tilsagnsskemaer (herefter fællesskemabekendtgørelsen), der skal 

gælde tilsvarende for ansøgning om tilsagn om tilskud til kvælstofreducerende 

virkemidler, er medtaget i bekendtgørelsen, eller der er i bekendtgørelsen henvist 

til bestemte bestemmelser i fællesskemabekendtgørelsen og anført, at de gælder 

tilsvarende. Da der som nævnt ikke som på grundbetalingsordningen er en frist for 

indgivelse af ændringer til ansøgningen, gælder der en anden frist for indgivelse af 

ændringsforslag vedrørende markblok m.v. end på grundbetalingsordningen. 

Fristen for ændringsforslag er fristen for indgivelse af fællesskema i 

ansøgningsåret. Modtages ændringsforslaget mindre end 10 arbejdsdage før udløb 

af fristen for indgivelse af fællesskema i ansøgningsåret, bærer ansøgeren risikoen 

for en evt. overskridelse af fristen for indgivelse af ansøgning om tilsagn om 

tilskud. 

  

Anmodning om udbetaling af tilskud 

Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives i fællesskema samtidig med 

ansøgning om tilsagn om tilskud. I anmodningen anmoder ansøger om udbetaling 

af tilskud for arealer, der bliver omfattet af tilsagn om tilskud, og for hvilke 

betingelserne for tilsagn om tilskud opfyldes. 

 

Ansøgning om deltagelse i ordningen med det ikke kompenserede alternative 

virkemiddel 

Det ikke kompenserede alternative virkemiddel omfatter reduktion af 

virksomhedens samlede kvote for kvælstof for den planperiode, der udløber i 

ansøgningsåret 

 

Ordningen for deltagelse med det ikke kompenserede alternative virkemiddel er 

som tilskudsordningen 1-årig. En virksomhed, der ønsker at deltage med ikke 

kompenseret alternativt virkemiddel, skal derfor hvert år indsende en ansøgning 

til Landbrugsstyrelsen.  

 

Ansøgning skal indgives på fællesskema og være modtaget i Landbrugsstyrelsen 

senest ved udløb af fristen for indgivelse af fællesskema i ansøgningsåret. 

 



 

 

5 

Det er anført, hvilke af de bestemmelser, der gælder for ansøgning om tilsagn om 

tilskud, der finder tilsvarende anvendelse for ansøgning om deltagelse i ordningen 

med det ikke kompenserede alternative virkemiddel. 

 

Det ikke kompenserede alternative virkemiddel vedrører bedriften og ikke 

specifikke arealer. Ved ansøgning bliver det ansøgte imidlertid anset som ansøgte 

marker, jf. nedenfor, af hensyn til prioriteringen, der gennemføres på markniveau, 

jf. afsnittet nedenfor om prioritering.  

 

Det fremgår af definitionerne i kapitel 2, at ansøgt mark er defineret som: Mark, 

for hvilken der er ansøgt om tilsagn om tilskud, og som ikke omfatter de i § 8, stk. 

3, omhandlede arealer, eller ansøgt mark, som omhandlet i § 11, stk. 1. § 11 

omhandler virkemidlet reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof. 

 

Hvis reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for den planperiode, 

der udløber i ansøgningsåret, ønskes omfattet af ansøgning, skal virkemidlet 

anføres for en eller flere af de marker, der er anmeldt i fællesskema og indtegnet 

på markkortet, og som er beliggende i et ID15-område for landdistriktsstøtte.  

 

De marker, som virkemidlet tilknyttes, skal hver udgøre mindst 0,01 ha, indgå i en 

markblok i IMK og drives af virksomheden som ejer eller forpagter ved udløb af 

fristen for indgivelse af fællesskema i ansøgningsåret.  

 

De marker, som virkemidlet tilknyttes, anses for ansøgte marker. De ansøgte 

marker danner grundlag for beregning af størrelsen på den ansøgte reduktion af 

virksomhedens samlede kvote for kvælstof. Den ansøgte reduktion udgør det antal 

kg kvælstof, der erstatter en hektar målrettede efterafgrøder, ganget med den 

samlede størrelse af de ansøgte marker ved udløb af fristen for indgivelse af 

fællesskema i ansøgningsåret. 

 

Prioritering 

Det overordnede formål med prioriteringen er at sikre en så omkostningseffektiv 

opfyldelse af indsatsbehovet som muligt. Dette opnås bedst i områder med en lav 

retention. Retentionen for et ID15-område er fastsat som et tal, der udtrykker 

områdets evne til at tilbageholde kvælstof. Jo større tal for retention jo større evne 

til at tilbageholde kvælstof. 

 

Prioritering af de ansøgte marker gennemføres særskilt for hvert af de 

kystvandoplande, der er anført i bekendtgørelsens bilag 1. De ansøgte markers 

størrelse opgøres i hektar målrettede efterafgrøder.  

 

For hvert kystvandopland fastsættes indsatsbehovet i kg kvælstof og det antal 

hektar målrettede efterafgrøder, der er afsat midler til.  

Inden for det pågældende kystvandopland gennemføres prioriteringen i to trin.  

 

Det første trin omfatter det ikke kompenserede alternative virkemiddel (reduktion 

af virksomhedens samlede kvote for kvælstof). Første trin ændrer ikke på det antal 

hektar målrettede efterafgrøder, der er afsat midler til. I første trin prioriteres 

ansøgte marker indtil indsatsbehovet i kystvandoplandet er opnået eller alle 

ansøgte marker er prioriteret.  
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Andet trin omfatter målrettede efterafgrøder og kompenserede alternative 

virkemidler. Andet trin gennemføres, hvis indsatsbehovet for kystvandoplandet 

ikke opnås i første trin. I andet trin prioriteres ansøgte marker indtil det 

resterende indsatsbehov eller det fastsatte antal hektar målrettede efterafgrøder er 

opnået, eller alle ansøgte marker er prioriteret.  

 

Prioritering af ansøgte marker i første trin og prioritering af ansøgte marker i 

andet trin foretages på samme måde. Inden for det pågældende kystvandopland 

prioriteres de ansøgte marker efter retentionen for det ID15-område for 

landdistriktsstøtte, som marken er henført til.  

 

Af hensyn til at opnå mest mulig miljøeffekt for de afsatte midler prioriteres 

markerne således, at marker i et ID15-område med lavere retention går forud for 

marker i et ID15-område med højere retention. Hvis flere ID15-områder har 

samme retention, betragtes de som et samlet ID15-område med hensyn til 

prioritering af marker. Inden for det pågældende ID15-område prioriteres 

markerne efter markstørrelse, idet en større mark går forud for en mindre mark. 

Hvis der for det pågældende ID15-område er flere marker med samme 

markstørrelse, og alle marker ikke kan prioriteres, gennemføres et randomiseret 

valg af den eller de marker, der kan prioriteres.   

 

Hvis alle ansøgte marker i kystvandoplandet ikke kan prioriteres, prioriteres den 

mark i prioriteringsrækkefølgen, hvorved det for kystvandoplandet fastsatte 

indsatsbehov eller for så vidt angår andet trin det for kystvandoplandet fastsatte 

antal hektar målrettede efterafgrøder bliver opnået. Marken bliver også prioriteret, 

selv om der samtidig vil blive tale om overskridelse af indsatsbehovet eller antal 

hektar målrettede efterafgrøder. De efterfølgende marker i 

prioriteringsrækkefølgen bliver ikke prioriteret.  

 

Tilsagn om tilskud m.v. 

Prioriteringen i andet trin omfatter de marker, for hvilke der er ansøgt om tilsagn 

om tilskud ved udløb af fristen for indgivelse af fællesskema i ansøgningsåret. For 

det pågældende ID15-område for landdistriktsstøtte meddeler Landbrugsstyrelsen 

tilsagn om tilskud for det antal hektar i ID15-området, opgjort i hektar målrettede 

efterafgrøder, der er omfattet af ansøgning om tilsagn om tilskud ved udløb af 

fristen for indgivelse af fællesskema i ansøgningsåret, og som er blevet prioriteret.  

 

Det meddelte tilsagn er grundlag for, om der på et senere tidspunkt mangler et 

antal hektar, opgjort i hektar målrettede efterafgrøder. Manglende antal hektar 

medfører reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for den 

planperiode, der begynder i ansøgningsåret. 

 

Hvis der for virksomheden for det pågældende ID15-område for landdistriktsstøtte 

er meddelt tilsagn til f.eks. 10 hektar målrettede efterafgrøder, og betingelserne for 

tilsagn om tilskud opfyldes for mindre end 10 hektar målrettede efterafgrøder, får 

virksomheden en reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for den 

planperiode, der begynder i ansøgningsåret. 
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For det pågældende ID15-område for landdistriktsstøtte kan tilsagnshaver til og 

med den 10. september i ansøgningsåret i fællesskema ændre fordelingen af det 

samlede tilsagnsareal i ID15-området på marker i ID15-området og på de 

kompenserede kvælstofreducerende virkemidler. Hvis det pågældende 

virkemiddel udgør en del af den pågældende mark, skal størrelsen af denne del af 

marken være anført i fællesskema og udgøre mindst 0,01 hektar. Den fordeling af 

ID15-områdets samlede tilsagnsareal på marker, evt. på del af marker, og på 

kompenserede kvælstofreducerende virkemidler, der er registreret i fællesskema 

ved udløb af den 10. september i ansøgningsåret er bindende for de 

tilsagnsbetingelserne, der skal opfyldes. 

 

Det tilsagn, der er meddelt for det pågældende ID15-område for 

landdistriktsstøtte, vil i fællesskema på grundlag af ansøgningen om tilsagn om 

tilskud og prioriteringen være fordelt af sagsbehandlingssystemet på ansøgte 

marker i ID15-området og med angivelse af det tilknyttede kvælstofreducerende 

virkemiddel.  

 

Hvis der forud for det tidspunkt, hvor prioriteringen er afsluttet, er ændret 

marknummer eller markstørrelse for en eller flere af de ansøgte marker i det 

pågældende ID15-område for landdistriktsstøtte, vil sagsbehandlingssystemet dog 

ikke i fællesskema kunne placere hele det samlede tilsagnsareal i ID15-området 

med angivelse af det tilknyttede kvælstofreducerende virkemiddel. 

 

Tilsagn om tilskud for det antal hektar (opgjort i hektar målrettede efterafgrøder), 

som sagsbehandlingssystemet ikke har kunnet placere i det pågældende ID15-

område for landdistriktsstøtte, er betinget af, at tilsagnshaver i fællesskema selv 

placerer det nævnte antal hektar inden for ID15-området og angiver det tilknyttede 

kvælstofreducerende virkemiddel senest den 10. september i ansøgningsåret. Dette 

fremgår af kriterierne for støtteberettigelse i bekendtgørelsens kapitel 7. 

 

Godkendelse af og betingelser for deltagelse i ordningen med ikke kompenseret 

alternativt virkemiddel m.v. 

 

Det ikke kompenserede alternative virkemiddel er reduktion af virksomhedens 

samlede kvote for kvælstof for den planperiode, der udløber i ansøgningsåret. 

 

Landbrugsstyrelsen godkender, at den pågældende virksomhed deltager i 

ordningen med ikke kompenseret virkemiddel med den reduktion i antal kg 

kvælstof, som virksomheden har ansøgt om ved udløb af fristen for indgivelse af 

fællesskema i ansøgningsåret, og som er blevet prioriteret.  

 

Deltagelse i ordningen med ikke kompenseret alternativt virkemiddel er betinget 

af følgende: 

- Virksomheden skal være tilmeldt Register for Gødningsregnskab ved 

udløb af fristen for indgivelse af fællesskema i ansøgningsåret. 

- Virksomheden må ikke være en bedrift, der den 1. februar i ansøgningsåret 

er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion eller omfattet af en 

ansøgning herom. 
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Ved deltagelse i ordningen med reduktion af virksomhedens samlede kvote for 

kvælstof, bliver virksomhedens samlede kvote for kvælstof for den planperiode, 

der udløber i ansøgningsåret, reduceret med det antal kg kvælstof, der er 

godkendt. Bestemmelsen fremgår af bekendtgørelsens kapitel 12, der omhandler 

de tilfælde, hvor der er reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for 

planperioden. 

 

Den reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof, der er godkendt til 

deltagelse i ordningen, kan ikke samtidig anvendes til opfyldelse af krav om 

etablering af efterafgrøder i medfør af anden lovgivning, medmindre dette er 

tilladt i henhold til den pågældende lovgivning. 

 

Betingelser for tilsagn om tilskud for de kompenserede virkemidler 

Tilsagnsbetingelser omfatter kriterier for støtteberettigelse (kapitel 7), forpligtelser 

(kapitel 8) og andre forpligtelser (kapitel 9).  

 

Kriterier for støtteberettigelse er adgangsbetingelser og lignende, forpligtelser er 

tilsagnsbetingelser, der kompenseres, og andre forpligtelser er tilsagnsbetingelser, 

der ikke kompenseres.  

 

Kriterier for støtteberettigelse for kompenserede virkemidler 

Kriterier for støtteberettigelse omfatter en række betingelser for tilsagn om tilskud 

for et areal og vedrører:  

- Ansøgers virksomhed.  

- Arealet. Dette omfatter bl.a., at arealet skal være et landbrugsareal ved 

udløb af fristen for indgivelse af fællesskema i ansøgningsåret, og at 

arealet den 1. november i kalenderåret forud for ansøgningsåret ikke må 

være registreret som et § 3-areal på Danmarks Miljøportal. 

- Regulering, der foreligger for arealet i medfør af anden lovgivning, og som 

udelukker, at arealet kan omfattes af landdistriktsstøtte til 

kvælstofreducerende virkemidler. Dette omfatter bl.a., at arealet ved udløb 

for fristen for indgivelse af fællesskema i ansøgningsåret ikke må være 

omfattet af tilsagn om tilskud til miljøvenligt landbrug eller til miljø- og 

klimavenligt landbrug under det nuværende eller tidligere 

landdistriktsprogrammer. 

- Pligter til at medvirke ved kontrol på stedet m.v. 

 

Tilsagnsbetingelserne omfatter endvidere, at arealet ikke samtidig må anvendes 

til:  

- Opfyldelse af krav om etablering af efterafgrøder i medfør af anden 

lovgivning, medmindre dette er tilladt i henhold til den pågældende 

lovgivning. 

- Opfyldelse af en forpligtelse til at udlægge miljøfokusområder, jf. den til 

enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsordningen m.v. 

- Opfyldelse af de betingelser for udbringning af husdyrgødning og anden 

organisk gødning på bedrifter, som producerer husdyrgødning med 

mindst 300 kg kvælstof pr. planperiode, hvoraf mindst 2/3 er fra kvæg, 

der er fastsat i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om 

opbevaring og anvendelse af gødning, jf. bestemmelserne i § 34, stk. 2, og 
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bilag 2 i bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 eller senere bestemmelser, 

der måtte afløse de nævnte bestemmelser. (Opfyldelse af betingelser for at 

gøre brug af undtagelsen for kvægbrug). Arealet vil således ikke kunne 

anvendes til at opfylde betingelsen i bilag 2, nr. 1, i den nævnte 

bekendtgørelse (husdyrgødningsbekendtgørelsen) om, at der på bedriften 

senest ved starten af den efterfølgende planperiode den 1. august skal være 

etableret plantedække på 80 pct. eller mere af harmoniarealet med en 

afgrøde med et højt kvælstofoptag og en lang vækstsæson (græs, 

græsefterafgrøder, foderroer, rodcikorie, græs- eller cikorieudlæg). 

 

På arealet må der ikke være etableret efterafgrøder eller alternative virkemidler, 

som nævnt i bekendtgørelsens § 1, stk. 2, med virkning inden for den planperiode, 

der begynder i ansøgningsåret, og som er etableret mod betaling i medfør af anden 

lovgivning end bekendtgørelse om økologisk arealtilskud, reglerne for 

grundbetalingsordningen og de regler, der gælder for tilsagn om tilskud til 

miljøvenligt landbrug eller til miljø- og klimavenligt landbrug under de nuværende 

eller tidligere landdistriktsprogrammer. I den forbindelse bemærkes, at der er 

fastsat særskilte bestemmelser vedrørende økologisk arealtilskud, de nævnte 

tilsagn og miljøfokusområder, som omhandlet i bekendtgørelse om direkte støtte 

til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 

 

Som omtalt ovenfor under afsnittet ”Tilsagn om tilskud m.v.” kan der være et antal 

hektar, opgjort i hektar målrettede efterafgrøder, som sagsbehandlingssystemet 

ikke har kunnet placere i det pågældende ID15-område for landdistriktsstøtte. For 

disse hektar er tilsagn om tilskud betinget af, at tilsagnshaver i fællesskema selv 

placerer dem inden for ID15-området og angiver det tilknyttede 

kvælstofreducerende virkemiddel senest den 10. september i ansøgningsåret. 

 

Ansøgers virksomhed skal ved udløb af fristen for indgivelse af fællesskema i 

ansøgningsåret være tilmeldt Register for Gødningsregnskab. 

 

Ansøgers virksomhed må ikke være en bedrift, der den 1. februar i ansøgningsåret 

er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion eller omfattet af en ansøgning 

herom.  

 

En virksomhed, der efter den 1. februar i ansøgningsåret er blevet autoriseret til 

økologisk jordbrugsproduktion eller omfattet af en ansøgning herom, og som i 

forbindelse med erhvervelse af et areal er indtrådt i tilsagn om økologisk 

arealtilskud for arealet og indgivet anmodning om udbetaling af økologisk 

arealtilskud for arealet for det tilsagnsår, der udløber i ansøgningsåret, vil ikke 

kunne søge om tilsagn om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler for arealet. 

 

Ansøgers virksomhed skal ved udløb af fristen for indgivelse af fællesskema i 

ansøgningsåret have et efterafgrødegrundareal på mindst 10 hektar. 

Virksomhedens efterafgrødegrundareal opgøres efter bestemmelserne i 

plantedækkebekendtgørelsen, dog således at opgørelsen foretages på grundlag af 

virksomhedens arealer ved udløb af den nævnte frist. 

 

Forpligtelser for kompenserede virkemidler  
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De kompenserede virkemidler omfatter målrettede efterafgrøder, der etableres i 

den planperiode, der begynder i ansøgningsåret, og som helt eller delvis kan 

erstattes af følgende alternative virkemidler i den planperiode, der begynder i 

ansøgningsåret:  

- Mellemafgrøder. 

- Energiafgrøder. 

- Braklagte arealer, bortset fra braklagte arealer langs vandløb og søer. 

- Braklagte arealer langs vandløb og søer. 

- Tidligt såede vinterafgrøder. 

 

Forpligtelser (tilsagnsbetingelser) for målrettede efterafgrøder svarer til 

bestemmelserne for de pligtige efterafgrøder (efterafgrøder i medfør af 

plantedækkebekendtgørelsen).  

 

Forpligtelser (tilsagnsbetingelser) for de alternative virkemidler svarer til 

bestemmelserne for det tilsvarende alternativ til pligtige efterafgrøder.  

 

Bestemmelserne om arealstørrelse i plantedækkebekendtgørelsen finder dog ikke 

anvendelse, da nærværende bekendtgørelse indeholder særskilt bestemmelse 

herom. Det fremgår således af kriterierne for støtteberettigelse, at tilsagn om 

tilskud for et areal er betinget af, at hver enkelt mark, som arealet omfatter, skal 

være på mindst 0,01 hektar. 

  

Andre forpligtelser for kompenserede virkemidler 

Andre forpligtelser (tilsagnsbetingelser) omfatter de forpligtelser med hensyn til 

information og offentlig omtale, der følger af bestemmelserne i forordning (EU) 

nr. 808/2014. Manglende opfyldelse af disse forpligtelser er omfattet af 

bestemmelserne om suspension af tilskud, jf. afsnittet nedenfor om suspension af 

tilskud.  

 

Hvis tilsagnshaver har en erhvervsmæssig hjemmeside, der vedrører 

virksomheden, skal tilsagnshaver informere offentligheden om, at der modtages 

tilskud under Landdistriktsprogrammet. En erhvervsmæssig hjemmeside er en 

hjemmeside, der har et kommercielt formål og en sammenhæng med tilskuddet til 

kvælstofreducerende virkemidler. På den erhvervsmæssige hjemmeside skal der 

indsættes en kort beskrivelse af formålet med tilskuddet til kvælstofreducerende 

virkemidler og resultatet af tilskuddet, EU’s logo og teksten: ”Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i 

landdistrikterne. 

 

Andre forpligtelser omfatter endvidere bl.a., at tilsagnshaver skal sikre, at 

fællesskema ikke omfatter arealer, der er registreret som omfattet af tilsagn om 

tilskud i medfør af nærværende bekendtgørelse, og for hvilke betingelserne for 

tilsagn om tilskud ikke er opfyldt. Dette gøres ved at indlægge de fornødne 

ændringer i fællesskema. De nævnte ændringer skal foretages og indsendes 

elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. 

Ændringer, der ikke indsendes via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-

service, anses som ikke modtaget. 

  

Tilskudssats og udbetaling af tilskud 
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Tilskudssatsen udgør 500 kr. pr. hektar målrettede efterafgrøder, jf. 

omregningsfaktorerne i § 3. 

 

Tilskud for en planperiode udbetales samlet og overføres til tilsagnshavers 

NemKonto. 

 

Landdistriktsstøtte til kvælstofreducerende virkemidler er en 1-årig 

tilsagnsordning, der ikke er omfattet af bestemmelsen i forordning (EU) nr. 

1305/2013, artikel 47, stk. 2, der giver en erhverver af et tilsagnsareal mulighed for 

at overtage forpligtelsen for den resterende del af perioden. 

 

Ved hel eller delvis overdragelse af et tilsagnsareal, inden tilskuddet er udbetalt, vil 

tilskuddet uanset overdragelsen blive udbetalt til tilsagnshaver. Tilsagnshaver 

forbliver ansvarlig for overholdelse af betingelserne for tilsagn om tilskud. 

 

Suspension af tilskud 

Suspension af tilskud anvendes i tilfælde, hvor der fastslås manglende opfyldelse 

af de forpligtelser med hensyn til information og offentlig omtale, der følger af 

bestemmelserne i forordning (EU) nr. 808/2014, og som er omtalt under afsnittet 

om andre forpligtelser. 

 

Suspension af tilskud ved manglende opfyldelse af de nævnte forpligtelser med 

hensyn til information og offentlig omtale medfører, at tilsagnshaver inden for den 

fastsatte frist har mulighed for at afhjælpe situationen, således at årets udbetaling 

ikke reduceres. 

 

Afgrødegruppe, nedsættelse af tilskud, bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af 

tilskud 

Artikel 35 i forordning (EU) nr. 640/2014, der finder anvendelse for de gældende 

tilskudsordninger for bl.a. pleje af græs- og naturarealer og økologisk arealtilskud, 

finder også anvendelse for landdistriktsstøtte til kvælstofreducerende virkemidler.  

 

Bekendtgørelsens bestemmelser om afgrødegruppe og om nedsættelse af tilskud 

ved overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser svarer til de gældende 

bestemmelser for tilskudsordningerne for pleje af græs- og naturarealer og 

økologisk arealtilskud. 

 

Bestemmelserne om nedsættelse af tilskud finder anvendelse for afgrødegruppen. 

Landdistriktsstøtte til kvælstofreducerende virkemidler udgør en selvstændig 

afgrødegruppe.  

 

Ved anvendelse af bestemmelserne om nedsættelse af tilskud opgøres 

afgrødegruppens areal således, at arealer, for hvilke kriterier for støtteberettigelse 

er overtrådt, ikke er medtaget. Det fremgår af artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) 

nr. 640/2014, at der gives afslag på eller den søgte støtte trækkes helt tilbage, hvis 

kriterierne for støtte ikke opfyldes. Det betyder, at overtrædelse af kriterierne for 

støtteberettigelse for et areal medfører bortfald af tilsagn om tilskud for arealet og 

at udbetalt tilskud skal tilbagebetales. Det bemærkes, at der er fejl i gengivelsen af 

artikel 35, stk. 1, i den danske sprogudgave. 
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Størrelsen af en nedsættelse af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser eller andre 

forpligtelser afhænger af alvor, omfang og varighed af overtrædelserne og om der 

er tale om gentagen overtrædelse (hyppighed). Hvad der skal forstås ved alvor, 

omfang, varighed og hyppighed fremgår af artikel 35 i den nævnte forordning. 

 

Størrelsen af afgrødegruppen og størrelsen af det samlede areal, hvor der er 

konstateret overtrædelse af en forpligtelse eller anden forpligtelse, opgøres i hektar 

målrettede efterafgrøder. 

 

Hvis der er sket udbetaling af tilskud i strid med en eller flere forpligtelser eller 

andre forpligtelser, kræver Landbrugsstyrelsen tilbagebetaling af et beløb. Beløbet 

vil svare til den nedsættelse af tilskuddet, som overtrædelse af den eller de 

pågældende forpligtelser eller andre forpligtelser medfører efter bestemmelserne 

om nedsættelse af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser. 

 

Reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 

Bestemmelserne i bekendtgørelsens kapitel 12 omhandler de tilfælde, hvor der er 

reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden. 

Bestemmelserne vedrører henholdsvis planperioden, der udløber i ansøgningsåret, 

og planperioden, der begynder i ansøgningsåret. 

 

Planperioden der udløber i ansøgningsåret 

Hvis virksomheden deltager i ordningen med reduktion af virksomhedens samlede 

kvote for kvælstof, bliver virksomhedens samlede kvote for kvælstof for den 

planperiode, der udløber i ansøgningsåret, reduceret med det godkendte antal kg 

kvælstof.  

 

Planperioden der begynder i ansøgningsåret 

Hvis tilsagnshaver vælger at så målrettede efterafgrøder inden for de intervaller, 

der er fastsat i plantedækkebekendtgørelsen (fleksible etableringsfrister), 

reduceres virksomhedens samlede kvote for kvælstof for den planperiode, der 

begynder i ansøgningsåret. Ved fastsættelse af reduktionen finder bestemmelserne 

om reduktion af virksomhedens samlede kvote for kvælstof ved såning af 

efterafgrøder inden for de nævnte intervaller i plantedækkebekendtgørelsen 

tilsvarende anvendelse. 

 

I det nedenfor anførte tilfælde, hvor der er reduktion af virksomhedens samlede 

kvote for kvælstof, skal der ved beregning af reduktionen anvendes følgende 

omregningsfaktorer pr. manglende hektar: 

- For virksomheder der udbringer husdyrgødning og anden organisk 

gødning svarende til mindre end 80 kg kvælstof pr. hektar harmoniareal: 

93 kg kvælstof. 

- For virksomheder der udbringer husdyrgødning og anden organisk 

gødning svarende til 80 kg kvælstof eller derover pr. hektar harmoniareal: 

150 kg kvælstof. 

 

Ved beregning af den udbragte mængde husdyrgødning og anden organisk 

gødning finder bestemmelserne herom i plantedækkebekendtgørelsen tilsvarende 

anvendelse. 
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Virksomhedens samlede kvote for kvælstof for den planperiode, der begynder i 

ansøgningsåret, bliver reduceret, hvis virksomheden for det meddelte tilsagn om 

tilskud ikke har opfyldt betingelserne. For det pågældende ID15-område for 

landdistriktsstøtte meddeler Landbrugsstyrelsen tilsagn om tilskud for det antal 

hektar i ID15-området, opgjort i hektar målrettede efterafgrøder, der er omfattet af 

ansøgning om tilsagn om tilskud ved udløb af fristen for indgivelse af fællesskema i 

ansøgningsåret, og som er blevet prioriteret. Antal manglende hektar opgøres i 

hektar målrettede efterafgrøder. 

 

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 

Der er erhvervsøkonomiske konsekvenser af bekendtgørelsen, som beskrevet i det 

vedlagte dokument om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger (EØK). 

 

Digitaliseringsklar lovgivning 

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, 

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og 

Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om digitaliseringsklar lovgivning. 

 

Bekendtgørelsens bestemmelser giver mulighed for digital understøttelse.  

 

Ansøgning og anmodning om udbetaling af tilskud indgives i fællesskema, 

der udfyldes og indsendes elektronisk ved brug af Miljø- og 

Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via 

Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ansøgning via fællesskema muliggør en 

høj grad af automatisk sagsbehandling og genbrug af data.  

 

Ansøgere kan tilgå Tast selv-service ved anvendelse af Nem-ID og 

tilskuddet udbetales til ansøgers NemKonto, hvorved eksisterende 

offentlig it-infrastruktur anvendes.  

 

Agil erhvervsrettet regulering 

De fem principper for agil erhvervsrettet regulering omfatter følgende: 

Muliggør anvendelse af nye forretningsmodeller, mere enkel og 

formålsbestemt, teknologineutral, helhedstænkende og sikrer brugervenlig 

digitalisering. 

 

Landbrugsstyrelsen har vurderet, at principperne ikke er relevante, idet 

reguleringen ikke påvirker virksomhedernes mulighed for at teste, udvikle og 

anvende digitale teknologier og forretningsmodeller. Landbrugsstyrelsens 

vurdering har været i præhøring i Erhvervsstyrelsen, som ikke har bemærkninger 

hertil. 

 
Forholdet til EU-lovgivningen 

Tilskud til kvælstofreducerende virkemidler er en ordning under artikel 30 

i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013. 

Bekendtgørelsen indeholder den nationale gennemførelse af 

tilskudsordningen inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordninger (EU) nr. 1305/2013 og nr. 1306/2013 med tilhørende 

gennemførelsesbestemmelser. 
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Bestemmelserne i bekendtgørelsen går ikke videre end minimumskravene 

i EU-lovgivningen, herunder hvad der er nødvendigt for at administrere 

kravene i EU-lovgivningen. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen er omfattet af dispensation fra de faste datoer for ikrafttræden (1. 

januar eller 1. juli). Bekendtgørelsen er planlagt at træde i kraft den 1. februar 

2020. Udstedelse af bekendtgørelsen med offentliggørelse i Lovtidende vil ske 

efter udstedelse af plantedækkebekendtgørelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Miljø & Biodiversitet 

Landbrugsstyrelsen 


