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Miljø og Biodiversitet 

Landbrugsstyrelsen 

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder, 

bekendtgørelse om afgrænsning af ID15-områder samt bekendtgørelse om udskydelse af 

indsatsbehov 

 

Vi kvitterer for modtagelse af fremsendt høringsmateriale, som vi har følgende kommentarer til: 

 

Generelle kommentarer 

Efter at landmænd i hele landet har budt ind på at opfylde kravet om målrettede efterafgrøder udestår 

nu kun udlæg af 3.000 ha ud af et beregnet behov på ca. 114.000 ha. L&F stiller sig derfor helt 

uforstående over for, at ministeriet vælger at aktivere så marginalt et krav; under 3 % af det totale 

behov. Det ville være fuldt muligt inden for lovens rammer at udskyde et så lille, resterende krav til 

næste år. 

Konsekvensen af at fastholde kravet bliver, at store ressourcer vil blive brugt på administration hos 

landmænd, konsulenter og myndigheder, mens der reelt ikke vil være nogen gevinst for miljøet. Det 

er helt enkelt meningsløst. 

 

Det er endvidere vigtigt at understrege, at det faglige grundlag særligt i forhold til 

grundvandsberegningerne er stærkt kritisabelt. Modelberegningerne på grundvand er ikke kalibreret 

med faktiske målinger, og dette bør gøres førend de bruges til at tvinge et eventuelt krav igennem 

med. 

 

Kravet om målrettede efterafgrøder i 2017 tog ikke hensyn til, at kun lidt over halvdelen af den ekstra 

N-kvote fra Landbrugspakken blev anvendt. Der blev altså reelt overkompenseret i 2017. 

Udledningen til recipienten kan foregå over så længe som op til 50 år, særligt hvis der er tale om 

grundvand. 

Det fremgår ikke af høringsmaterialet, om overkompensationen i 2017 er taget i betragtning i 

opgørelsen af indsatsbehovet i 2018. Det fremgår heller ikke, om der ved beregning af 

efterafgrødearealets størrelse er taget hensyn til, at landmændene heller ikke i 2018 må forventes at 

bruge den fulde kvælstofkvote. Dette er kardinalpunkter, der naturligvis skal medtages i 

beregningerne. 

Hvor mange hektar færre efterafgrøder ville der være behov for, hvis det reelle kvælstofforbrug i 2017 

og det forventede i 2018 blev anvendt i beregningen? 

 

Usikkerheden i beregningen af efterafgrødearealets størrelse er endnu et punkt, der skal tages højde 

for, når størrelsesordenen af efterafgrødekravet fastlægges. Det fremgår ikke, at dette skulle være 

sket. 

 

Det økologiske areal er øget fra 2017 til 2018. Det fremgår ikke af høringsmaterialet, om dette har 

medført en korrektion i efterafgrødegrundarealet – og dermed i det samlede krav om målrettede 

efterafgrøder for de ikke-økologiske bedrifter. Eller om der nu blot er færre ha ikke-økologiske 
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bedrifter, der skal dele den samme byrde. Der bør oplyses specifikt om eventuelle konsekvenser i de 

ID15-områder, hvor der skal udlægges målrettede efterafgrøder. 

 

Endelig finder L&F det yderst uhensigtsmæssigt, at samtlige landmænd skal undersøge, om de er 

omfattet af krav om obligatoriske efterafgrøder. Der bør gives direkte besked til de berørte landmænd 

i de relevante områder. 

 

Specifikke kommentarer til Bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder 

i planperioden 2018/2019 

• Vedr. § 2 stk. 1: Der stilles krav om en efterfølgende forårsetableret afgrøde. 

Der bør her alene være krav om, at der etableres en afgrøde efter den målrettede efterafgrøde, 

så det f.eks. bliver muligt at etablere en sent sået vintersæd efter destruktionsfristen 20. oktober. 

 

• Vedr. § 6 stk. 1: Det er meget omstændeligt, at der stilles krav om, at den enkelte landmand skal 

ansøge om reduktion af arealet med krav om målrettede efterafgrøder, hvis det samlede 

efterafgrødekrav overstiger 20 pct. af den samlede N-kvote.  

Der bør stilles en funktion til rådighed for landmanden, der automatisk beregner, om 20 procent-

grænsen er overskredet. 

 

• Vedr. § 6 stk. 2: Punktet forstås således, at reduktionen af efterafgrødekravet til 20 pct. kun 

tillades, hvis den manglende indsats kan udskydes til næste år. 

Det bør altid være muligt at få reduceret efterafgrødekravet til 20 pct., da en større procentdel kan 

være problematisk at opfylde i praksis. 

 

• Vedr. § 6 stk. 3: Der stilles krav om, at ansøgning om reduktion af efterafgrødekravet på bedrifter 

med krav over 20 pct. skal ske ved afkrydsning i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder”. 

Da langt hovedparten af de danske landmænd ikke bruger dette skema til beregning af deres 

gødningskvote, men anvender eksternt beregningsprogram, så bør der ikke stilles krav om 

anvendelse af dette skema til ansøgning.  

Reduktionen kunne mest praktisk ske automatisk ved krav over 20 pct. Alternativt kunne 

ansøgningen ordnes ved afkrydsning i gødningsregnskabet. 

 

Specifikke kommentarer til Bekendtgørelse om afgrænsning af ID15-områder 

L&F har ingen kommentarer til afgrænsningen af ID15-områder 

 

Specifikke kommentarer til Bekendtgørelse om udskydelse af indsatsbehov for den 

målrettede efterafgrødeordning i 2018   

L&F har ingen kommentarer til udskydelse af indsats til næste år i områder, udover at hele det 

uopfyldte indsatsbehov burde udskydes til 2019, hvor aftalen om målrettet regulering med adgang til 

alternative virkemidler ville gøre det væsentligt lettere at få leveret de ønskede indsatser i områder, 

hvor efterafgrøder ikke er et attraktivt virkemiddel. 

 

Med venlig hilsen 
 

Marie van Maarschalkerweerd 

Seniorkonsulent 

 

Vand & Natur 

 

D +45 3339 4063 

M +45 9397 4913 

E MVAN@lf.dk 


