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Plantedirektoratet 

Kommentarer fra DJF vedr. landbrugets høringssvar på 
gødskningsloven. 

 
DJF har d. 15/9 2009 modtaget kommentarer til vores svar af 2/9 2009 
vedr. de miljømæssige konsekvenser af at grænsen for hvornår en virksom-
hed er omfattet at lovens regler om plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag 
ændres fra 10 ha matrikulært areal til 10 ha dyrket areal.  
 
Vores oprindelige svar genfremsendes her,  med svar på PD’s kommenta-
rer indføjet i teksten.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Finn P. Vinther, 
Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og Bioenergi 
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Kommentarer vedrørende landbrugtes høringssvar på 
gødskningsloven 

Finn P. Vinther, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø 

 

Bestilling fra Plantedirektoratet:  

DJF har d. 28/8 2009 modtaget en bestilling vedr. erhvervets høringssvar 
til Plantedirektoratets lovforslag til Gødskningsloven, hvor erhvervet har fo-
reslået, at grænsen for hvornår en virksomhed er omfattet at lovens regler 
om plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag ændres fra 10 ha matrikulært 
areal til 10 ha dyrket areal. Plantedirektoratet ønsker en afklaring af de 
nærmere miljømæssige konsekvenser, med særligt henblik på kvælstoftabets 
størrelse af dette forslag. 

Hvis forslaget vedtages vil færre virksomheder end tidligere være omfattet 
af lovens regler om plantedække og dyrkningsmæssige tiltag. Det vil sige 
reglerne om efterafgrøder, jordbearbejdningen i visse perioder, samt be-
grænsning af perioden for hvornår fodergræs må omlægges.   

Til brug for DJF’s vurdering har Plantedirektoratet, på baggrund af data 
fra enkeltbetalingsordningen 2009 udleveret af FERV, udpeget de virksom-
heder, der hvis forslaget gennemføres, ikke længere vil være omfattet af lo-
vens regler. Der er i alt tale om 4.449 virksomheder blandt ansøgerne til en-
keltbetalingsordningen i 2009. 

DJF bedes dels på baggrund af denne population, dels på baggrund af fag-
ligt skøn at vurdere hvor store de miljømæssige konsekvenser af forslaget vil 
være. Herunder tabet af kvælstof til vandmiljøet.  

Til brug for DJFs vurdering har PD endvidere fået udarbejdet en analyse af, 
hvor stort et dyrket areal, der med den foreslåede ændring, vil være undta-
get fra reglerne – samt disse arealers fordeling på afgrødekoder. 

DJF bedes være opmærksom på, at nogle af de dyrkede arealer ikke indgår i 
efterafgrødegrundarealet og ligeledes være opmærksom på minimums-
grænsen på 0,8 de/ha, som er omtalt i gødskningsbekendtgørelsen.  

 
Kommentarer fra Plantedirektoratet modtaget d. 15/9 2009 
 
Plantedirektoratet har 3 kommentarer til jeres beregninger nedenfor om 
effekten ved at gå fra matrikulært areal til dyrket areal for så vidt angår 
undergrænsen på 10 hektar. 
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1) Det ser ud til at der er en banal regnefejl i besvarelsen, idet 1 pct. af 
en effekt på 230 tons er opgjort til 23 tons, hvilket vel bør være 2,3 
tons. 

2)  For så vidt angår efterafgrøder har I regnet på effekten ved hen-
holdsvis 10 og 14 pct. efterafgrødekrav. Når der tages hensyn til det 
nye efterafgrødekrav på 140.000 hektar i V1 og V2 områder vil det 
gennemsnitlige procentkrav komme op på 19,6 pct. Vi vil derfor bede 
om en beregning ved et pct. krav på 19,6. 

3)  I beregningerne har I forudsat et efterafgrødegrundareal på 9800 
hektar. På baggrund af en bagatelgrænse for hvornår efterafgrøder 
skal udlægges har Plantedirektoratet ud fra oplysninger fra enkelt-
betalingsordningen beregnet, at efterafgrødegrundarealet, der skal 
beregnes effekt af, skal være 8000 hektar. Bagatelgrænsen er at en 
jordbrugsvirksomhed ikke skal udlægge efterafgrøder, hvis kravet 
udgør mindre end 0,8 hektar. 

 
Svar, hvor besvarelse af kommentarer fra PD er markeret med blå 
skrift: 
 
På baggrund af medsendt datamateriale fra FERV kan en afgrødefordeling 
som vist i tabellen nedenfor beregnes. Det fremgår her, at hvis grænsen for 
hvornår en bedrift er omfattet af reglerne om plantedække og dyrkningsrela-
terede tiltag ændres fra 10 ha matrikulært areal til 10 ha dyrket areal, vil ca. 
40.000 ha, hvoraf ca. 28.000 ha er dyrkede arealer, blive berørt. 

I kommentarerne til Plantedirektoratets lovforslag til Gødskningsloven er det 
vurderet, at den miljømæssige effekt af de to foreslåede tiltag ((1)ingen jord-
bearbejdning før vårsåede afgrøder og (2) begrænsning af perioden for pløj-
ning af fodergræs) vil medføre en reduktion af kvælstofudvaskningen til 
vandmiljøet på henholdsvis ca. 840 og ca. 230 tons kvælstof. Da de ca. 
28.000 ha, som bliver berørt af forslaget om at grænsen ændres fra 10 ha ma-
trikulært areal til 10 ha dyrket areal, udgør ca. 1 % af det samlede dyrkede 
areal, så vurderes det at den udvaskningsreducerende effekt af disse to tiltag 
ligeledes reduceres med 1 %; altså henholdsvis ca. 8 og 23 ca. 2 tons kvælstof. 

Mht. efterafgrøder, så fremgår det af nedenstående oversigt, at efterafgrø-
degrundarealet i de berørte arealer udgør ca. 9.800 ha. I flg. kommentar 3) 
ovenfor skal efterafgrødegrundarealet dog reduceres til ca. 8.000 ha.  Afhæn-
gig af belægningsgrad skal der udlægges 10 eller 14 % af efterafgrødegrunda-
realet med efterafgrøder. Tages der hensyn til det nye efterafgrødekrav på 
140.000 ha vil det gennemsnitlige krav komme op på ca. 20%, jvf. kommen-
tar 2).  Idet der regnes med at 1 ha med efterafgrøder reducerer udvaskningen 
fra rodzonen med ca. 25 kg N/ha, vil efterafgrøder i 10 eller 14 % af efteraf-
grødegrundarealet på 8.000 ha reducere udvaskningen fra rodzonen med 25-
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34 20-28 tons, svarende til en udvaskning til vandmiljøet i størrelsesordenen 
10-15 tons kvælstof. Med det nye efterafgrødekrav på ca. 20 % bliver redukti-
onen i udvaskning fra rodzonen ca. 40 tons N svarende til en udvaskning til 
vandmiljøet på ca. 20 tons N.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvs., at hvis forslaget om hvornår en virksomhed er omfattet at lovens regler 
om plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag ændres fra 10 ha matrikulært 
areal til 10 ha dyrket areal, og det gennemsnitlige efterafgrødekrav samtidig 
øges til ca. 20 %, vil reduktionen i kvælstofudvaskningen til vandmiljøet blive 
(8 + 23 + (10 til 15)) eller i alt 40-50 tons ca. 8 + 2 + 20 = 30 tons lavere i for-
hold til de ca. 4.500 tons, som anslået i kommentarerne til lovforslaget.    

Afgrøder i Efterafgrødegrundareal ha
Vårbyg 3715
Vårhvede 86
Havre 518
Andre kornarter 30
Majs til modenhed 54
Vårsået korn+bælgsæd 23
Vinterbyg 602
Vinterhvede 2528
Rug og triticale 741
Raps mm 389
Kartofler og roer 155
Silomajs 244
Helsæd 440
Grønkorn 281
I alt 9807

Græsafgrøder
Græs i omdrift

Frøgræs mm 66
Græs til fabrik 92
Kløvergræs 3853
Græs uden kløver 1851
Græs/kløvergræs 838
Græs uden norm 609
I alt 7309

Permanent græs
MVJ-græs 1840
Permanent græs 9426
I alt 11266

Andet
Vildtagre 166
Udyrket mark 2403
Skovtilplantning 3203
Udtagning 1568
Grøntsager, træer, 3364
Andre afgrøder 50
Natur- og naturlignende areale 1014
I alt 11767

I alt 40149

Arealer og afgrødefordeling på de 4.449 virksomheder, der bliver omfattet, hvis 
grænsen for hvornår en virksomhed er omfattet at lovens regler om plantedække 
og dyrkningsrelaterede tiltag ændres fra 10 ha matrikulært areal til 10 ha dyrket 
areal. Kilde: FERV 2009.


