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Til høringsparterne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om plante-
dække og om dyrkningsrelaterede tiltag, ændring af bekendtgø-
relse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder samt æn-
dring af bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede ef-
terafgrøder for planperioden 2018/2019 

 

Landbrugsstyrelsen sender følgende udkast til ændringsbekendtgørelser i høring: 

 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om plantedække og om dyrk-

ningsrelaterede tiltag (plantedækkebekendtgørelsen) 

 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nationalt tilskud til mål-

rettede efterafgrøder 

 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav om etablering af 

målrettede efterafgrøder for planperioden 2018/2019 

 

Bemærkninger til de tre ændringsbekendtgørelsesudkast sendes til miljobio@lbst.dk 

(med Cc til chbrpe@lbst.dk) med angivelse af j.nr. 18-1261-000007, senest den 14. 

august 2018 kl. 12.00. 

 

Eventuelle spørgsmål til de tre ændringsbekendtgørelsesudkast kan rettes til Char-

lotte Bruun Petersen på tlf. 61 88 78 20 eller på mailadressen chbrpe@lbst.dk eller 

til Mette Fischmann på tlf. 45 26 35 92 eller på mailadressen mefi@lbst.dk. 

 
Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

udløb, for så vidt disse ikke stammer fra ministerier eller myndigheder under mini-

sterierne. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssva-

ret, herunder afsenders navn og mailadresse. 

 
Bekendtgørelsernes indhold 

Ændring af plantedækkebekendtgørelsen 
De usædvanligt tørre vejrforhold, som har gjort sig gældende i foråret og sommeren 
i 2018, har medført et stort ønske fra landbrugserhvervet om, at der ændres i reg-
lerne for efterafgrøder i planperioden 2018/2019. 
 
Som konsekvens ændres der i etableringsfristen og destruktionsdatoen for efteraf-
grøder, herunder græsudlæg, samt indberetningsfristen for efterafgrøder og alterna-
tiver i plantedækkebekendtgørelsen for planperioden 2018/2019. 
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Ændringerne indebærer konkret, at fristen for etablering af pligtige efterafgrøder i 

planperioden 2018/2019 udskydes til den 3. september. Fristudskydelsen gælder 

både for de arter, der normalt må etableres frem til den 20. august, og for de arter, 

der normalt skal etableres senest 1. august. Det bemærkes i den forbindelse, at for så 

vidt angår MFO-efterafgrøder, husdyrefterafgrøder samt obligatoriske målrettede 

efterafgrøder, så henvises der i disse bekendtgørelser til etableringsfristerne i § 3 i 

plantedækkebekendtgørelsen, hvorfor en ændring i plantedækkebekendtgørelsen 

bevirker, at etableringsfristen for de nævnte efterafgrøder ligeledes udskydes til den 

3. september 2018. 

 

Samtidig udskydes tidligste dato for destruktion af efterafgrøderne fra den 20. okto-

ber til den 3. november 2018 for de pligtige efterafgrøder. Det bemærkes i den for-

bindelse, at for så vidt angår husdyrefterafgrøder og de obligatoriske målrettede ef-

terafgrøder, så henvises der i disse bekendtgørelser til destruktionsfristerne i § 3 i 

plantedækkebekendtgørelsen, hvorfor en ændring i plantedækkebekendtgørelsen 

bevirker, at destruktionsfristen for de nævnte efterafgrøder ligeledes udskydes til 

den 3. november 2018.  

 

Endvidere udskydes fristen for, hvornår landbrugsvirksomheden skal oplyse, hvor 

mange hektar efterafgrøder eller alternativer hertil, der er etableret eller ønsket an-

vendt, til den 10. september 2018. 

 
Ændring af bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder 

For så vidt angår de frivillige målrettede efterafgrøder, udskydes fristen for etable-

ring og destruktion af disse efterafgrøder ligeledes til henholdsvis den 3. september 

og 3. november 2018, så fristerne er de samme som dem der gælder i plantedække-

bekendtgørelsen for planperioden 2018/2019. 

 
Ændring af bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder for 
planperioden 2018/2019 

For så vidt angår de obligatoriske målrettede efterafgrøder, er der også et behov for 

at ændre fristen for indberetning af arealer med målrettede efterafgrøder i bekendt-

gørelsen. I bekendtgørelse nr. 1037 af 27. juli 2018 om krav om etablering af målret-

tede efterafgrøder i planperioden 2018/2019 henvises der i § 8 til § 15, stk. 1, i plan-

tedækkebekendtgørelsen, hvorefter at en virksomhed senest den 31. august skal ind-

berette sit areal med efterafgrøder. Som konsekvens af, at der i plantedækkebekendt-

gørelsen indsættes et nyt stykke, hvorefter at indberetningsfristen for arealer med 

efterafgrøder for planperioden 2018/2019 bliver 10. september, medfører det også, 

at § 8 i nærværende bekendtgørelse skal ændres, således at der henvises til det nye 

stykke i plantedækkebekendtgørelsen med den nye frist for planperioden 

2018/2019. 
 
 
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger  
De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger til bekendtgørelserne er vedlagt. 

 
Ikrafttrædelsesdato  
Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft 19. august 2018. 
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Venlig hilsen 

 

 

Miljø & Biodiversitet 

Landbrugsstyrelsen 


