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Fredericia, den 14. december 2021 

 

Høringssvar vedr. Udkast af 29. oktober 2021 til Bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende 

virkemidler for planperioden 2022/2023 m.v.) 

Tak for muligheden for at komme med bemærkninger til J.nr. 21-12232-000019 

 

Indledende bemærkninger  

Bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler for planperioden 2022/2023 m.v. er en 

frivillig ordning for kvælstofreducerende virkemidler, der skulle kunne bidrage til at opfylde indsatsbehovet 

i de forskellige kystvandoplande. 

Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug har givet kommentar til den tilhørende Miljørapport, som vi ikke 

finder dækkende, idet den ikke stiller spørgsmål til grundlaget og den videnskabelige usikkerhed omkring 

plandokumentets grundlag mht. indsatsbehov (Kystvandoplande, der med den afgrænsning, der er fastlagt 

i bekendtgørelse nr. 216 af 28. februar 2018 om afgrænsning af kystvandoplande, er omfattet af den 

frivillige ordning). 

Det virker imod hensigten, når de seneste års målrettede efterafgrøder til beskyttelse af det kystnære 

farvande, flytter efterårsudledning af kvælstof til forårsudledning og dermed virker imod hensigten.  

Tab af kvælstof afhænger ofte af de 

aktuelle balancer mellem tilførsel af 

kvælstof og planternes behov – og mindre 

af jordens N-pulje.  

Derfor bør man vurdere og beskrive, om 

delt gødskning og anvendelse af 

inhibitorer ikke er mere effektive til at 

reducere forårsudledningen, end flere 

målrettede efterafgrøder. Vi hilser det 

derfor velkommen, at et tiltag som 

positionsbestemt gødskning, er blevet et 

anerkendt virkemiddel. 

 

Det vil måske ovenikøbet reducere den udledning af lattergas, der kan ske, når jorden vandmættes og der 

er et midlertidigt kvælstofoverskud. Efterafgrøder, vinterraps, frøgræs og tidligt sået vintersæd, reducerer 

jordens N-pulje og afstrømningen i efteråret, men hvorfor har der, som vist i Miljørapporten, ikke været en 

effekt på sommerudledningen af indsatserne? 

 

KILDE: NOVANA 2020. 
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Ser man på det totale kvælstofforbrug opgjort i landbrugets årlige gødningsregnskab, er dette ikke øget de 

forløbne 6 år. Uagtet dette, er der stor variation i udledning fra år til år, som ikke kan beskrives af de 

tildelte kvælstofmængder. Derfor anser vi regulering af kvælstofkvoten, på baggrund af manglende 

arealopfyldelse med målrettede efterafgrøder eller alternativer jf. Bekendtgørelsens § 12 som politisk 

betinget og ikke videnskabeligt begrundet.  

Kvælstofudledningen set over hele året og ikke blot sommerudledningen, har været mere eller mindre 

stabil de seneste år hvor vi har haft målrettede efterafgrøder. 

Afsluttende bemærkninger 

Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug finder den målrettet kvælstofregulering 2022, der udøves 

ovennævnte bekendtgørelse, bureaukratisk og virkende mod hensigten. 

Der henvises til vores uddybende kommentar i høringssvaret til den tilhørende Miljørapport og den 

kommende NOVANA rapport 2020. 

Bæredygtigt Landbrug går ind for en forbedring af vandkvaliteten i de kystnære områder. Vi mener det 

optimalt bør ske gennem målrettede minivådområder, hvor næringsstoffer måles ved indløb og udløb. Man 

bør ligeledes analysere hvor stor en andel af næringsstoffer fra punktkilder (N og P), der udgør de totale 

udledninger i perioden februar til august. Bæredygtigt Landbrug bifalder endvidere, den indsats og 

tilhørende positive fordele ved muslingeopdræt i flere danske fjorde.  

 

 

Med venlig hilsen 

Hans Aarestrup 
Direktør 
T: +45 22 22 36 11 
E-mail: haa@baeredygtigtlandbrug.dk 
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