
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af lovforslag om ændring af lov om 

jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (Krav om etablering af 

målrettede efterafgrøder) 

Ordningens indhold 

Som led i aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken fra december 2015 indføres en målrettet 

efterafgrødeordning, som skal sikre miljøtilstanden i overflade- og grundvand i forbindelse med 

jordbrugsvirksomhedernes gødningsanvendelse. Ordningen skal bidrage til at sikre mod forringelse af 

vandkvaliteten i 2017 og 2018 pga. udfasningen af de reducerede kvælstofnormer på afgrøder. Ordningen 

lanceres som en kombineret ordning for frivillig og eventuelt obligatorisk udlægning af målrettede 

efterafgrøder. Det obligatoriske efterafgrødekrav indføres kun, hvis der konstateres et for lille areal med 

frivillige efterafgrøder i forhold til det besluttede indsatsniveau for kystvande og grundvand. Der er afsat 

midler til imødekommelse af ansøgninger om frivillige udlægning af 257.000 hektar efterafgrøder i 2017 og 

2018. Hermed vil det forudsatte indsatsbehov kunne indfries alene ved frivillig udlægning. 

Med lovforslaget bemyndiges miljø- og fødevareministeren til at fastsætte krav om etablering af yderligere 

efterafgrøder i planperioderne 2017/2018 og 2018/2019 (obligatoriske efterafgrøder) i de områder, hvor 

efterafgrøder ikke er indmeldt i det forudsatte omfang i den frivillige tilskudsordning.  

Administrative konsekvenser 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) vurderer, at lovforslaget i sig selv ikke medfører 

administrative konsekvenser for erhvervslivet. TER bemærker dog, at der vil være administrative 

konsekvenser for erhvervslivet forbundet med en eventuel udnyttelse af lovforslagets bemyndigelse til, 

at miljø- og fødevareministeren årligt kan fastsætte yderligere krav om etablering af efterafgrøder for 

planperioderne 2017/2018 og 2018/2019 (obligatoriske målrettede efterafgrøder) i de områder, hvor 

efterafgrøder ikke er indmeldt i det forudsatte omfang i den forudgående frivillige tilskudsordning. 

 

De administrative konsekvenser består i, at landmændene i et webbaseret informationssystem skal 

undersøge, hvor mange efterafgrøder der skal udlægges og omsætte kravet, der gives i procent, til antal 

hektar, samt indberette opfyldelsen af kravet i form af antal hektar obligatoriske efterafgrøder, 

alternativt forholde sig til anvendelse af kvælstofnormreduktion. 

 

På det foreliggende grundlag kan de administrative konsekvenser dog ikke vurderes nærmere. Dette 

skyldes, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at estimere hvor mange bedrifter, der vil blive ramt 

af et obligatorisk efterafgrødekrav. Baggrunden herfor er, at behovet for et eventuelt obligatorisk 

efterafgrødekrav og dermed størrelsen på et eventuelt restbehov per kystvandopland ikke kendes på 

nuværende tidspunkt, da dette forudsættes af i hvor høj grad den ønskede kvælstofeffekt opnås ved den 

frivillige efterafgrødeordning.  



Skatter, afgifter, subsidier mv. 

Lovforslaget påvirker ikke skatter, afgifter og subsidier 

Øvrige efterlevelseskonsekvenser 

Lovforslaget giver ministeren bemyndigelse til at udstede krav om ekstra efterafgrøder og har som sådan 

ikke efterlevelseskonsekvenser for erhvervet. Det obligatoriske efterafgrødekrav beregnes og udstedes i 

form af bekendtgørelse. Bekendtgørelsen vil have økonomiske efterlevelseskonsekvenser for erhvervet. 

Det er ikke muligt på forhånd at beregne disse konsekvenser, da størrelsen af det obligatoriske 

efterafgrødekrav og antallet af landmænd, der bliver ramt, ikke er kendt på forhånd. Dette kendes først når 

resultatet af den frivillige ordning er kendt efter udløb af ansøgningsrunden herfor.  

Miljø- og Fødevareministeriet vil i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for 

erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger i forbindelse med bemyndigelsens udnyttelse udarbejde den 

nødvendige erhvervsøkonomiske konsekvensvurdering efter inddragelse af TER, som offentliggøres i 

forbindelse med den offentlige høring af bekendtgørelsesudkastet. 

Adfærdsvirkninger 

Lovforslaget vurderes at ændre landmænds adfærd, idet det kan medføre krav om landmændenes 

etablering af yderligere målrettede efterafgrøder alternativt en kvælstofnormreduktion på bedriften. 

BNP 

Der vurderes ikke at være væsentlige BNP-effekter forbundet med lovforslaget. 

Afledte effekter 

Der vurderes ikke at være afledte effekter forbundet med lovforslaget. 


