
 

 

 

 
DCA - Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug 

Aarhus Universitet  

Blichers Allé 20 

8830 Tjele 

Tlf .: 8715 6000 

Fax: 8715 6076 

E-mail:  dca@au.dk  

http://dca.au.dk/  

 

DCA - Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug 

 

Karl Tolstrup 

 

Specialkonsulent  

 

Dato:02. juni 2014 

 
 

Direkte tlf. :  87151265 

Mobiltlf .:  22172062 

Fax: 8715 6076 

E-mail:  

karl. tolstrup@agrsci.dk  

Sagsnummer:  

Afs.  CVR-nr.:  31119103 

Reference: ktp 

 
 

Side 1/2 

AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen. 

Høring: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god 

landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) j. nr. 14-8025-000089 

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug modtog d. 19. maj link til ovenstå-

ende forslag til ændringsbekendtgørelse, der er i høring.  

DCA har følgende kommentarer til forslaget: 

I § 8. står:  

”I perioden fra høst til 15. februar det følgende år må der ikke foretages vendende 

jordbearbejdning (pløjning) af sammenhængende landbrugsarealer over 5000 m2, 

der:” 

1) har en hældning på minimum 12 grader, 

2) har høj risiko for jorderosion ved vandafstrømning og 

3) er beliggende i markblok, jf. Fødevareministeriets Internet Markkort.” 

 

Kommentar: 

I teksten er der alene tale om forbud mod pløjning af de sammenhængende land-

brugsarealer over 5000 m2. I vejledningen til bekendtgørelsen (udsendt i høring d. 

22.maj 2014) har NaturErhvervstyrelsen præciseret et krav til mængden af afgrødere-

ster på jordoverfalden efter bearbejdning. Såfremt det ikke i selve bekendtgørelses-

teksten anføres, at der kun må foretages en let/overfladisk jordbearbejdning forinden 

såning, subsidiært direkte såning, åbnes der op for en dyb og gentagen bearbejdning 

med fx stubharve eller fræser til større dybde. Denne jordbearbejdning vil have sam-

me indflydelse på risikoen for forekomst af vanderosion som pløjning. 
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Høringssvaret er udarbejdet af akademisk medarbejder Preben Olsen og seniorfor-
sker Goswin Heckrath, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 
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