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Til høringsparterne   

   

  

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om jordbundstypeklassi-
ficering 
 
Landbrugsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om jordbundstype-

klassificering i høring. 

 

Bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes sendt til miljobio@lbst.dk (med 

cc til tohoba@lbst.dk og misund@lbst.dk) senest den 24. juli 2019 med angivelse 

af j.nr. 19-1261-000004. 

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet kan rettes til Tobias Holger 

Baden på tlf. 61 88 79 05 eller på mailadressen tohoba@lbst.dk eller til Michelle 

Sunding på tlf. 40 11 86 50 eller på mailadressen misund@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. 

 

Baggrund for den nye bekendtgørelse 

Bekendtgørelsen indeholder koordinater for fordelingen af og regler for anvendel-

sen af JB-nummer på baggrund af kortlægning af den danske jordbundsklassifice-

ring. Bekendtgørelsen udstedes i medfør af lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbru-

gets anvendelse af gødning og om plantedække. Udkastet som sendes i høring in-

deholder ikke bilag 1, tabel 1 med de specifikke koordinathenvisninger. 

 

Bilag 1, tabel 1 kan i stedet tilgås som en GIS-service ved følgende link:  

http://geodata.fvm.dk/geoserver/Jordbunds_og_terraenforhold/wms?ser-

vice=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=Jordbunds_og_terraenforho

ld:Jordbundskort_2019&sty-

les=&bbox=441732.8,6049851.2,892777.6,6402126.4&width=768&height=599&s

rs=EPSG:25832&format=application/openlayers 

 

Jordbundsklassificeringen anvendes særligt til at differentiere de tilladte kvælstof-

mængder, som en afgrøde må tilføres jf. bekendtgørelse om jordbrugets anven-

delse af gødning i planperioden 2019/2020 (gødskningsbekendtgørelsen), men an-

vendes bl.a. også i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyknings-
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relaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020 (plantedækkebekendt-

gørelsen) og i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensi-

lage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen)  Det gældende jordpundstypekort fra 

2014 (jordbundsklassificering), som er udarbejdet af Aarhus Universitet har hidtil 

haft anvendelse som et kortgrundlag i Landbrugsstyrelsens Tast-selv service og 

udstedes nu i en selvstændig bekendtgørelse. 

 

Bekendtgørelsen indeholder endvidere en opdatering af ovenstående kortgrund-

lag, hvor klassen JB4 opdeles i to klasser alt efter underjordens ler-/sandindhold. 

Dermed vil tidligere JB4 jorde med opdateringen enten være opdelt i en klasse 

med sandet underjord (JB4) eller en klasse med leret underjord (JB6). Opdaterin-

gen forbedrer statistiske og metodiske usikkerheder ved kortet og vil i højere grad 

afspejle arealernes faktiske produktionsniveau og dermed en økonomisk optimal 

kvælstoftildeling.  

 

Derudover tilføjes der i gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2019/2020 

regler for, hvordan virksomheder kan fravige jordbundskortet, hvis der ved tek-

sturanalyser, kan dokumenteres en anden jordbundstype. Gødskningsbekendtgø-

relsen for planperioden 2019/2020 er i offentlig høring parallelt med denne be-

kendtgørelse.    

 

Agil erhvervsrettet regulering  

Landbrugsstyrelsen har overvejet principperne for agil erhvervsrettet regulering og 

har vurderet, at de ikke er relevante for bekendtgørelsen. 

 

Digitaliseringsklar lovgivning 

Bekendtgørelsens bestemmelser giver mulighed for digital understøttelse. 

 

Indberetning af gødningsplanlægning og gødningsregnskab, herunder valg af JB-

nummer skal foretages elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets 

elektroniske selvbetjeningsløsninger, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens 

hjemmeside. Ved administrationen af bekendtgørelsen anvendes i vidt omfang 

genbrug af data. 

 

Virksomheden kan tilgå selvbetjeningsløsningerne ved anvendelse af Nem-ID, 

hvorved eksisterende offentlig it-infrastruktur anvendes. 

 

Forholdet til EU-lovgivningen 

De med udkastet indførte ændringer medfører ikke ændringer til dansk implemen-

tering af EU-regulering. 

 
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger  
Bekendtgørelsen forventes ikke at have efterlevelseskonsekvenser for erhvervet. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. august 2019.  
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Venlig hilsen 

 

 

Miljø & Biodiversitet 

Landbrugsstyrelsen 


