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Levering på bestillingen ”Bestilling af tre danmarkskort” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 26. oktober 2020 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at udarbejde tre danmarkskort der viser den 
procentuelle andel af bedrifter, landbrugsarealer og udbragt kg N for hver kommune, 
der er omfattet af individuelle undtagelser fra nitratdirektivet. Kortene udarbejdes på 
baggrund af dataudtræk fra indsendte gødningsregnskaber for planperioden 
2018/2019. Data er udtrukket og bearbejdet af Landbrugsstyrelsen.  
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af akademisk medarbejder Mette 
Vestergaard Odgaard fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Akademisk 
medarbejder Birger Faurholt Pedersen fra samme institut har været fagfællebedøm-
mer, og notatet er revideret i lyset af hans kommentarer. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 
5.08 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2020-2023”.  

 
 
Venlig hilsen 
 
Lene Hegelund 
Specialkonsulent, kvalitetssikrer f. DCA-centerenheden 
 
 



DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 30.10.2020 
 

Tre Danmarkskort, 2020 
Af Mette Vestergaard Odgaard, Institut for Agroøkologi, AU 
 

Fagfællebedømt af Birger Faurholt Pedersen, Institut for Agroøkologi, AU 
 

Baggrund 
Ifølge Kommissionens beslutning 2018/1928/EU af 6. december 2018 om den danske undtagelse 
fra nitratdirektivet skal Danmark hvert år sende en rapport til EU-Kommissionen om anvendelsen 
af undtagelsen i Danmark. Rapporten skal indeholde oplysninger om resultatet af kontrollen og af 
overvågningen. Der skal i den forbindelse udarbejdes kort, der viser den procentuelle andel af 
bedrifter, husdyr og landbrugsarealer, der er omfattet af individuelle undtagelser, i hver 
kommune. Det er disse tre kort, der er udarbejdet. 

Teksten på kortene skal være på engelsk. 

 

Besvarelse 
Kortene 1, 2 og 3 er udarbejdet på baggrund af dataudtræk fra indsendte gødningsregnskaber for 
planperioden 2018/2019. Data er udtrukket og bearbejdet af LBST.  
 
Kort 1 (Bedrifter_pct_2020_Kort1) viser hvor mange % af det samlede antal landbrugsbedrifter der 
anvender undtagelsen i de enkelte kommuner. Den faktiske procent for hver kommune fremgår af 
kortet. Der anvendes følgende intervaller: <1,0%; 1,0 - <2,0%; 2,0 - <4,0%; 4,0 - <7,0%, 7,0 - 
<11,0% og >=11,0%. 
 
Kort 2 (Ha_pct_2020_Kort2) viser hvor mange % af det samlede harmoniareal i de enkelte 
kommuner, der er tilknyttet et undtagelsesbrug. Den faktiske procent for hver kommune fremgår 
af kortet. Der anvendes følgende intervaller: <1,0%; 1,0 - <4,0%; 4,0 - <8,0%; 8,0 - <16,0% og 
>=16,0%  
 
Kort 3 (KgN_pct_2020_Kort3) viser hvor mange % af det samlede antal kg N der stammer fra antal 
kg N udbragt fra undtagelsesbrug i de enkelte kommuner. Den faktiske procent for hver kommune 
fremgår af kortet. Der anvendes følgende intervaller: <1,0%; 1,0 - <2,0%; 2,0 - <4,0%; 4,0 - <8,0%; 
8,0 - <16,0% og >=16,0%. 
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