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 NaturErhvervstyrelsen 

Notat om tilbagerulning af tre generelle krav, Normreduktion, Obligato-
riske efterafgrøder og Forbud mod jordbearbejdning i efteråret 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) bad den 26. maj 2015 DCA - Nationalt Center for Fø-
devarer og Jordbrug (DCA) om en effektberegning på kvælstofudvaskning ved tilba-
gerulning af de tre generelle virkemidler: Normreduktion, Obligatoriske efterafgrøder 
og Forbud mod jordbearbejdning i efteråret. 
 
NAER og DCA har herefter været i løbende dialog om opgavens indhold, hvilket bl.a. 
har medført ønsker fra NAER om uddybning af flere dele af bestillingen af 26. maj 
2015. NAER har på den baggrund fremsendt to supplerende bestillinger modtaget 
hhv. den 9. september 2015 (om den ændrede vurdering af marginaludvaskning med-
fører behov for ændringer af Virkemiddelkataloget fra december 2014) og den 11. sep-
tember 2015 (uddybning af baggrunden for NLES3 vs. NLES4). 
 
Vedlagte ”Notat om tilbagerulning af tre generelle krav, Normreduktion, Obligatori-
ske efterafgrøder og Forbud mod jordbearbejdning i efteråret” af 11. november 2015 
adresserer alle tre bestillinger og skal således ses som en samlet besvarelse på disse. 
 
Notatet er en sammenskrivning og tilretning af to tidligere fremsendte notater, leve-
ret til NAER som besvarelser på de nævnte tre bestillinger. De to notater, der erstat-
tes med det her vedlagte notat af 11. november 2015 er: 
 

1) Notat vedrørende effekt på kvælstofudvaskning ved tilbagerulning af Norm-
reduktion, Obligatoriske efterafgrøder og Forbud mod jordbearbejdning i ef-
teråret, fremsendt til NAER den 9. september 2015 

2) Opfølgning på notat om tilbagerulning af tre generelle krav, Normreduktion, 
Obligatoriske efterafgrøder og Forbud mod jordbearbejdning, fremsendt til 
NAER den 30. september 2015.  

 
I notatet af 11. november 2015 tages desuden højde for en rettelse af data i det regne-
ark, der ledsagede notatet af 30. september 2015 (regneark fremsendt til NAER den 
9. oktober 2015). Vedlagte notat er således konsekventrettet på baggrund af data i 
regneark fremsendt til NAER den 23. oktober 2015.      
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Vedlagte notat af 11. november 2015 er udarbejdet i samarbejde med DCE – Nationalt 
Center for Miljø og Energi af seniorforsker Christen Duus Børgesen1), seniorforsker 
Ingrid K. Thomsen1), seniorforsker Elly Møller Hansen1), videnskabelig medarbejder 
Inge T. Kristensen1), seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen2), videnskabelig assistent 
Jonas Rolighed2), chefkonsulent Poul Nordemann Jensen3), professor Jørgen E. Ole-
sen1) og professor Jørgen Eriksen1). 

1) Institut for Agroøkologi, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.  
2) Institut for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 
3) DCE Centerenhed, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 

 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018”. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Flinterup 
Specialkonsulent,  
Koordinator for myndighedsrådgivning. 
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