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Høringsnotat vedr. ændringsbekendtgørelse af plantedækkebekendt-

gørelsen, bekendtgørelsen om nationalt tilskud til målrettede efteraf-

grøder samt bekendtgørelsen om krav om etablering af målrettede 

efterafgrøder for planperioden 2018/2019 

 

 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag (plante-

dækkebekendtgørelsen), bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede 

efterafgrøder samt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede ef-

terafgrøder for planperioden 2018/2019 blev i udkast sendt i høring den 10. august 2018 med høringsfrist 

den 14. august 2018 kl. 12. 

 

Landbrugsstyrelsen har modtaget høringssvar fra 2 organisationer og virksomheder. 

 

Følgende 2 høringsparter har fremsendt bemærkninger til udkastene til bekendtgørelser: 

- Landbrug & Fødevarer 

- Albrecht Agro 

 

Høringssvarene har berørt følgende punkter: 

 

1) Reglerne omkring indberetning, etablering og destruktion bør følge den faktiske etableringsperiode 

og ikke per automatik fastsættes til den 3. november. 

 

2) Landbrugere, der etablerer deres efterafgrøder indenfor den oprindelige frist den 20. august, bør 

have mulighed for at destruere efterafgrøderne fra den 20. oktober og ikke afvente den nye frist 

den 3. november. 

 

Bemærkninger til udkastet: 

 

Ad 1) 

Udskydelsen af tidligste dato for destruktion af efterafgrøderne i 2018 er en konsekvens af, at fristen for 

såning af efterafgrøderne er blevet udskudt med 14 dage pga. tørken. Datoen for tidligste destruktion af 

efterafgrøderne udskydes parallelt med såfristen for at sikre overensstemmelse med reglerne for MFO-

efterafgrøder, der fastsættes i grundbetalingsbekendtgørelsen, og hvor der er krav om en minimumsperiode 

på 8 uger, samtidig med at udskydelsen muliggør gennemførelse af kontrollen inden udbetaling af støtten.  

 

Der er i det eksisterende system ikke mulighed for at indberette et individuelt etableringstidspunkt på be-

driftsniveau og dermed skelne imellem destruktionstidspunkterne for hver bedrift. Den eneste mulighed 
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for at udskyde etableringsfristen for de landmænd, der fortsat har behov for hjælp i år, er derfor at lave en 

generel fristudskydelse.  

 

Landbrugsstyrelsen arbejder på at ændre dette til næste planperiode, således at det fra 2019 bliver muligt 

at indberette såtidspunktet individuelt på bedriftsniveau indenfor en vis ramme.  

 

Ad 2) 

Som før nævnt er det ikke muligt at differentiere mellem destruktionstidspunkterne for hver bedrift, idet 

det ikke er muligt at sondre mellem de landbrugere, som har etableret efterafgrøder senest den 20. august 

og de landbrugere, der gør brug af den udskudte etableringsfrist. 

 

 

 


