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Den 17. november 2021 

 

Til høringsparterne på vedlagte liste   
   
 

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til 
kvælstofreducerende virkemidler for planperioden 2022/2023 
m.v. 
 
Hermed sender Landbrugsstyrelsen udkast til bekendtgørelse om tilskud til 
kvælstofreducerende virkemidler for planperioden 2022/2023 m.v. i høring.  
 
Bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen sendes til Landbrugsstotte-
Geodata@lbst.dk senest tirsdag den 14. december 2021 med angivelse af j.nr. 
21-12232-000019. 
 
Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettet til:  

- Naja Betz Wolff på nali@lbst.dk eller tlf.nr. 20 30 45 95 eller 
- Karen B. Knudsen på kbk@lbst.dk eller tlf.nr. 25 23 83 92.  

 
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. 
 
Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 107 af 28. januar 2021 om tilskud til 
kvælstofreducerende virkemidler m.v. Bekendtgørelse nr. 107 af 28. januar 2021 
ophæves. Bekendtgørelse nr. 107 af 28. januar 2021 finder dog fortsat anvendelse 
for tilsagn om tilskud og for godkendelser af deltagelse i ordningen, der er meddelt 
i medfør af bekendtgørelsen. 
 
Målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler 
Bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler for planperioden 
2022/2023 m.v., omfatter en frivillig ordning for kvælstofreducerende 
virkemidler, der kan bidrage til at opfylde indsatsbehovet i de kystvandoplande, 
der er anført i bilag 1. De kvælstofreducerende virkemidler omfatter målrettede 
efterafgrøder og alternative virkemidler.  
 
De alternative virkemidler, der kompenseres, omfatter følgende: 

− Mellemafgrøder 
− Energiafgrøder etableret senest i planperioden 2021/2022 
− Braklagte arealer etableret senest den 1. januar 2022, bortset fra braklagte 

arealer langs vandløb og søer 
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− Braklagte arealer etableret senest den 1. januar 2022 langs vandløb og søer 
− Tidligt såede vinterafgrøder 
− Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter. 
− Præcisionslandbrug udført i planperioden 2021/2022. 

 
Der kan ansøges om tilsagn om tilskud til etablering af målrettede efterafgrøder og 
ovennævnte alternative virkemidler. 
 
De alternative virkemidler omfatter endvidere reduktion af virksomhedens 
samlede kvote for kvælstof for planperioden 2021/2022. Der ydes ikke 
kompensation til dette virkemiddel. 
 
De foreslåede ændringer 
Bekendtgørelsen er afgrænset til at bidrage til at opfylde indsatsbehovet i 
planperioden 2022/2023. 
  
I bekendtgørelsesudkastet er de indholdsmæssige og visse redaktionelle ændringer 
i forhold til bekendtgørelse nr. 107 af 28. januar 2021 markeret med fed. 
Ændringer i konsekvens af afgrænsning af bekendtgørelsen til indsatsbehovet i 
planperiode 2022/2023 er ikke markeret med fed. Ajourføring af henvisninger til 
anden lovgivning er heller ikke markeret med fed. 
 
Der er ikke foretaget ændringer i bilag 1. 
 
De alternative virkemidler suppleres med 

− Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter. 
− Præcisionslandbrug udført i planperioden 2021/2022. 

 
Der anvendes samme bestemmelser vedrørende virkemidlernes udlæg og samme 
omregningsfaktorer for omregning af virkemidlerne til hektar målrettede 
efterafgrøder, som i det pligtige efterafgrødesystem.  
 
Et areal, hvorpå der har været udført præcisionslandbrug i planperioden 
2021/2022, kan tillige anvendes til etablering af målrettede efterafgrøder eller 
mellemafgrøder eller til tidlig såning af vintersæd eller til efterafgrødeblandinger 
med kvælstoffikserende arter med henblik på opfyldelse af indsatsbehovet i 
planperioden 2022/2023. 
 
Hovedregel: Et tilsagnsareal må ikke samtidig anvendes til opfyldelse af krav om 
etablering af efterafgrøder i medfør af anden lovgivning. 
 
Da det samme areal både kan have præcisionslandbrug udført i planperioden 
2021/2022 og et andet kvælstofreducerende virkemiddel i planperioden 
2022/2023, gælder der følgende undtagelse til ovennævnte hovedregel: Hvis der 
for  arealet både er præcisionslandbrug udført i planperioden 2021/2022 og et 
andet kvælstofreducerende virkemiddel i planperioden 2022/2023, og tilsagn om 
tilskud i medfør af nærværende bekendtgørelse kun omfatter et af virkemidlerne, 
udelukker ovennævnte hovedregel dog ikke, at det andet virkemiddel anvendes til 
at opfylde krav om etablering af efterafgrøder i medfør af anden lovgivning.  
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Eksempel: På et areal er der i planperioden 2021/2022 udført præcisionslandbrug, 
hvortil der er søgt og givet tilsagn om tilskud. I planperioden 2022/2023 anvendes 
arealet til at etablere efterafgrøder eller visse alternativer, hvortil der ikke er søgt 
og givet tilsagn om tilskud. Arealet med efterafgrøder eller visse alternativer vil 
kunne anvendes med henblik på at opfylde krav til pligtige eller 
husdyrefterafgrøder for planperioden 2022/2023.  
 
Et areal, der udelukkende er omfattet af virkemidler ”præcisionslandbrug udført i 
planperioden 2021/2022”, er undtaget følgende bestemmelser: 

− Arealet må ikke være anmeldt i fællesskema som et areal til opfyldelse af 
en forpligtelse til at udlægge miljøfokusområder. 

− Arealet må ikke samtidig anvendes til opfyldelse af en forpligtelse til at 
udlægge miljøfokusområder. 

− Arealet må ikke samtidig anvendes til opfyldelse af de betingelser for 
tildeling af op til 230 kg N pr. ha harmoniareal fra organisk gødning, der 
er fastsat i bekendtgørelse om anvendelse af gødning (den såkaldte 
kvægundtagelse). 

 
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til ekstensivering med slæt er sendt i ekstern 
høring med høringsfrist den 5. november 2021. Tilskud til ekstensivering med slæt 
er bl.a. betinget af, at de ansøgte arealer ikke tilføres gødning i ansøgningsåret. 
Tilsagn om tilskud for et areal i medfør af nærværende bekendtgørelse vil være 
betinget af, at arealet ved udløb af fristen for indgivelse af fællesskema i 2022 ikke 
er omfattet af en ansøgning om tilskud til ekstensivering med slæt. 
 
I § 16, stk. 1, nr. 13, er ”eller servitut” ændret til ”aftale eller servitut”. Det 
afgørende er, om arealet er omfattet af den omhandlede regulering (forbud mod 
tilførsel af gødning eller forbud mod tilførsel af gødning, bortset fra den gødning, 
der efterlades af græssende husdyr) og ikke om en aftale er tinglyst som servitut. 
 
§ 17, stk. 5, indeholder en række betingelser ved såning af målrettede efterafgrøder 
inden for nærmere fastsatte intervaller, jf. § 17, stk. 4. De betingelser, der er fastsat 
i § 17, stk. 5, gælder tilsvarende ved såning af efterafgrødeblandinger med 
kvælstoffikserende arter inden for nærmere fastsatte intervaller. Dette fremgår af § 
18, stk. 2. De nærmere fastsatte intervaller er de intervaller, der er fastsat i den for 
planperioden gældende bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og 
dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget (plantedækkebekendtgørelsen). 
 
Ved såning af målrettede efterafgrøder inden for nærmere fastsatte intervaller 
reduceres virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden 2022/2023. 
Tilsvarende vil gælde ved såning af efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende 
arter inden for nærmere fastsatte intervaller. 
 
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 
De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelsen er beskrevet i 
det vedlagte dokument om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger (EØK). 
 
Digitaliseringsklar lovgivning 
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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 Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Tast selv, 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 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 for agil erhvervsrettet regulering 
ikke er relevante for de konkrete ændringer i udkastet til bekendtgørelse. 
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. Der tages forbehold for EU-Kommissionens 
godkendelse af landdistriktsprogrammet for 2022. 
 
Bestemmelserne i bekendtgørelsen går ikke videre end minimumskravene 
i EU-lovgivningen, herunder hvad der er nødvendigt for at administrere 
ordningen. 
 
Ikrafttrædelsesdato 
Bekendtgørelsen vil træde i kraft senest ved begyndelsen af ansøgningsperioden 
for indgivelse af fællesskema i 2022. 
 

Med venlig hilsen 
 

Landbrugsstøtte & Geodata 
Landbrugsstyrelsen 
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