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Høring over udkast til bekendtgørelse om krav om etablering af 
målrettede efterafgrøder, bekendtgørelse om afgrænsning af 
ID15-områder samt bekendtgørelse om udskydelse af indsatsbe-
hov 

 

Landbrugsstyrelsen sender følgende udkast til bekendtgørelser i høring: 

 

 Bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperio-

den 2018/2019 
 

 Bekendtgørelse om afgrænsning af ID15-områder 
 

 Bekendtgørelse om udskydelse af indsatsbehov for den målrettede efterafgrø-

deordning i 2018 

 

Bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene sendes til miljobio@lbst.dk (med Cc 

til kaheni@lbst.dk) med angivelse af j.nr. 18-1261-000006, senest den 6. juli 

2018. 

 

Eventuelle spørgsmål til de tre bekendtgørelsesudkast kan rettes til Katrine Mor-

ville på tlf. 61 88 78 63 eller på mailadressen katm@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 

Bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 

2018/2019 

I forlængelse af tilskudsordning om målrettede efterafgrøder, hvor jordbruger fri-

villigt har kunnet ansøge om tilskud til udlægning af efterafgrøder i områder med 

et indsatsbehov, udmønter bekendtgørelsen et obligatorisk krav om efterafgrøder i 

de områder, hvor indsatsen ikke er dækket under den frivillige ordning. Det drejer 

sig om et indsatsbehov på 2760 ha målrettede efterafgrøder i 109 ID15-områder.  

 

Ud over størrelsen af kravet indeholder bekendtgørelsen bestemmelser om, hvem 

der er omfattet af kravet, samt om indberetning og opgørelse af efterafgrødekravet.  

Bekendtgørelsen indeholder endvidere en bestemmelse om, at virksomheder, som 

har søgt om tilskud til målrettede efterafgrøder under den frivillige målrettede ef-

terafgrødeordning, kan fratrække disse efterafgrøder i efterafgrødekravet. Endelig 
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indeholder bekendtgørelsen bestemmelser om frister for udlægning af efterafgrø-

derne, konsekvenser ved manglende udlægning og indberetning af efterafgrøderne. 

 

Bekendtgørelse om afgrænsning af ID15-områder 

Bekendtgørelsen fastsætter koordinater over de ID15-områder, hvor der er et ind-

satsbehov. 

 

Bekendtgørelse om udskydelse af indsatsbehov for den målrettede efterafgrøde-

ordning i 2018 

Miljø- og fødevareministeren kan efter gødskningslovens § 18 a, stk. 4, fastsætte 

regler om at dele af kvælstofreduktionen i særlige tilfælde udskydes til det følgende 

år. De særlige tilfælde omfatter den situation, hvor der er et mindre behov for en 

kvælstofreducerende indsats efter udløbet af ansøgningsfristen i den frivillige ord-

ning. 

 

Bekendtgørelsen udskyder et indsatsbehov svarende til 5340 ha efterafgrøder til 

2019.  

 

Udskydelsen omfatter 5.150 ha efterafgrøder, der er beliggende i de kystvandop-

lande, hvor der er fastsat en merindsats på baggrund af en påregnet merudledning 

fra akvakulturanlæg, som følge af lov om indfasning af kvælstof til akvakulturer-

hvervet. Det anses imidlertid ikke umiddelbart for sandsynligt, at der kommer en 

reel merpåvirkning af vandmiljøet fra akvakultur i 2018 som følge af loven.  

 

Derudover udskydes 28 ha efterafgrøder, som resterer af kystvandsindsatsen af 

hensyn til en enklere administration.  

 

Endeligt udskydes 162 ha efterafgrøder fordelt over landet som følge af, at det af 

hensyn til en mere enkel administration er fastsat afskæringskriterier for, hvor små 

indsatser, der udmeldes krav om etablering af målrettede efterafgrøder for. Af-

grænsningskriterierne er fastsat således, at der ikke udmeldes et krav en etablering 

af efterafgrøder, hvis restindsatsen i et ID15-område er mindre end 5 ha efterafgrø-

der, eller hvis restindsatsen i et ID15- område er mindre end 1 pct. af områdets ef-

terafgrødegrundareal for 2018. 

 

Forholdet til EU-retten 

Udkast til bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i plan-

perioden 2018/2019 har været forelagt sekretariatet for Regeringens implemente-

ringsudvalg, der har vurderet, at bekendtgørelsesudkastet lever op til regeringens 

principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering. 

 
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger  

De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger til bekendtgørelse om krav om 

etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019 er vedlagt. 

 

Ikrafttrædelsesdato  

Bekendtgørelserne forventes at træde i kraft 1. august 2018. 
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Venlig hilsen 

 

 

Miljø & Biodiversitet 

Landbrugsstyrelsen 


