
Ny husdyrregulering: Fra 
miljøgodkendelse af arealerne til 

generelle regler

• vvm+habitatdirektiv

• brug af afskæringskriterier

• fastholde beskyttelsesniveau

• neutralisere merudvaskning/påvirkning fra 
husdyrgødning. 
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Ny regulering af arealer ift. 
husdyrproduktion 

Landmand

Tidligere regulering via kommunale afgørelser Ny regulering via Gødningsregnskabet og 

husdyrgødningsbekendtgørelsen

Harmonikrav: 1,4-2,3 DE/ha

§

Kvælstof-norm: 170-230 kg N/ha

Fosforloft: f.eks.30-45 kg P/ha

Nitratklasser → vilkår om ekstra 

efterafgrøder

Indsatsbehov i vandplanerne →

supplerende efterafgrødekrav

Stigning i husdyrtryk → Krav om 

udvaskning svarende til planteavl

Stigning i anv af organisk gødning→

supp. efterafgrødekrav fordelt i 

oplandet

NFI → særlige vilkår/krav om max 50 

mg nitrat/l ud af rodzonen  eller ingen 

stigning

NFI → kommunale indsatsplaner

fosforklasser (inkl analyse) → krav ift. 

beregnet fosforoverskud

skærpet fosforloft i oplande til store 

søer. 

§

Individuelle  supplerende vilkår om 

udbringning ift. risiko for p-erosion

Generelle regler om udbringning i fht. 

risiko for overfladeafstrømning

Individuelle vilkår om udbringning ift. 

ammoniakfølsom natur

§

Generelle regler om udbringning ift. 

ammoniakfølsom natur

§

§

§

§



KVÆLSTOF 
Omtrent samme beskyttelsesniveau som i den 

nuværende regulering

Det nuværende og det fremskrevne beskyttelsesniveau, hvis alle 
husdyrbrug blev omfattet af en godkendelse, er omregnet til etablering af 
efterafgrøder

Omtrent samme beskyttelsesniveau betyder =>
• Ca. 21.000 ha efterafgrøder i 2017
• Ca. 34.000 ha i 2021 ved fuld indfasning (indfases gradvist)

I 2017 kun efterafgrøder til kompensation for stigningen i anvendelsen af 
organisk gødning i oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 
2000-oplande

Fra 2018 også efterafgrøder fordelt efter indsatsbehov i 
vandområdeplaner
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Kvælstof 

Regulering via en ”efterafgrødemodel”

• Stigning i anvendt organisk gødning i oplande til 
nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-
områder

• Kystvandoplande med indsatsbehov i henhold til 
vandområdeplanerne

• Ingen målretning i forhold til NFI-områder. Evt. behov 
skal håndteres i indsatsplanerne

Efterafgrøder kan veksles til alternativer
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MiljøGis: Oplande, habitatnaturtyper og efterafgrødekrav 2017
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017



Efterafgrøder målrettet kystvandoplande
med indsatsbehov i henhold til 
vandområdeplanerne

• Fra 2018 målrettes efterafgrøder også til 
kystvandoplande med indsatsbehov i henhold til 
vandområdeplanerne

• Skal bidrage til at nå målsætningerne i 
vandområdeplanerne

• Fordeles efter vandområdernes relative indsatsbehov
- Tager højde for kystvandoplandets indsatsbehov pr. ha 

landbrugsareal og mængden af uudnyttet organisk gødning
- http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017

/ Miljøstyrelsen6



Beskyttelse af drikkevand i NFI via 
indsatsplanerne

• Ingen NFI-målretning af efterafgrøder

• 5500 ha i gammel ordning– konkret vurdering

• 52.000 ha nødvendig til fuld udligning uden beregning

• Udvande anden grundvandsbeskyttelse

• Den målrettede beskyttelse overgår til de kommunale 
indsatsplaner efter vandforsyningsloven

• Indsatsplaner udarbejdes for indsatsområder inden for 
nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hvor 
kommunerne vurderer, at der er et målrettet behov 

/ Miljøstyrelsen / Ny husdyrregulering og beskyttelsen af grundvand7



MFVM vil understøtte kommunernes vurdering af 
behovet for beskyttelsen af drikkevand i NFI

• Landsdækkende vejledende kort, der viser den lokale 
anvendelse af organisk gødning til brug for kommunernes 
vurdering af, om der er behov for en indsats som følge af 
påvirkning fra organisk gødning

• Revision og uddybning af den nuværende Vejledning om 
indsatsplaner ift. vurderingen af en eventuel påvirkning 
fra organisk gødning inden for indsatsområdet
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Vejledende kort over anvendelsen af organisk gødning

• Baseret på data om gødningsanvendelsen på 
bedriftsniveau fra LBST’s Gødningsregister

• Viser udbragt uudnyttet kg N pr. ha harmoniareal fra 
organisk gødning i celler af 1 km2

• Gennemsnit over en 5-årig periode med forventet årlig 
opdatering 

• Information om afgrøder, jordtyper mv. inddrages ikke -
ikke en udvaskningsberegning

MiljøGIS med Statslig grundvandskortlægning: 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand

!
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Fosforlofter

• Omlægning af harmonireglerne til 170/230 kg 
N/ha.

• ”Fosfor-lofter” tilknyttet forskellige 
organiske gødninger og handelsgødning

• Skærpede fosforlofter i ca. en fjerdedel af 
landet. De skærpede fosforlofter indføres fra 
2018 i oplande til store fosforfølsomme søer.
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2016 2017

(skærpet 2018)

2020(2019) 2022 2025

Harmoni-

krav i 

dag

Gns.

Generelt 

[76 % af 

landet]

Skærpet 

[24% 

oplandene

store søer]

Generelt

[76 % af 

landet]

Skærpet [24 

% 

oplandene

store søer]

Gener

elt

(X%)

Skær

pet

(Y%)

Generelt 

(W %)

Skærp

et (Z%)

Fjerkræ/mink 45-55/43 43 30 35 30

Slagtesvin 33,5 39 30 35 30

Søer og smågrise 34/37 35 30 35 30

Kvæg/får/geder 27 kvæg 30 30 30 30

Undtagelsesbrug 36 35 35 35 35

Overført organisk 

gødning og 

lagerforskydninge

r

(1,4 DE) Gennem-

snitsloft

30 Gennem-

snitsloft

30

Gennemsnit af 

lofterne for 

husdyrgødning

326 [35,2] [30,7] [33,5]

(35,1 i 2019)

[30,7]

Gennemsnitligt 

beskyttelses-

niveau for 

husdyrgødning

Inkl. P-

klasser

32,2

[34,7 kg P/ha] (fra 

2018)

[33,2 kg P/ha]

(34,5 i 2019)

32-33 kg P/ha 30-31 kg P/ha

Organisk affald og 

handelsgødning
30 30 30 30 30
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Der udregnes et gennemsnitsloft af de fosforlofter 
fra de forskellige gødningsfraktioners, der skal 
spredes på bedriftens jorde

Derefter udregnes et gennemsnitsloft afhængigt 
af, om der er arealer indenfor områder med 
skærpede krav

Fosforloftet kan øges ved lavt Pt

Fosforloftet omregnes til et arealkrav

Fosforkravet på den enkelte bedrift
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