
Ny kvælstofregulering
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3 faser:

- Noget der sker allerede i 2016

- Noget der kommer til at ske i 2017

- Noget der kommer til at ske i 2018
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Fødevare- og Landbrugspakken 
indeholder en række initiativer



Det sker i 2016:
• Gødningsnormerne forhøjes, 
• Krav om randzoner ophører, 
• Krav om ekstra 60.000 ha efterafgrøder gennemføres ikke, og
• Undtagelser for forbud mod jordbearbejdning udvides. 
• Kompenserende miljøtiltag.
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Fødevare- og Landbrugspakken 
indeholder en række initiativer



Det sker i 2017:
• Harmonikrav for slagtesvin hæves fra 1,4 til 1,7 DE/ha
• Ny husdyrarealregulering. 
• Kompenserende miljøtiltag – ”forpagtningsordning” og kollektive 

virkemidler. 

Det sker i 2018:
• Ny målrettet regulering indføres.
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Fødevare- og Landbrugspakken 
indeholder en række initiativer



Det sker i 2016 
Nye gødningsnormer

Gødningsnormerne forhøjes

• Planperiode 2015/2016 =  ca. 14 %
• Planperiode 2016/2017 = ca.    7 %
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Proces og tidsplan for udfasningen 
af de reducerede kvælstofnormer

Planperioden 2015/2016
• Høring af Strategisk Miljøvurdering ( frem til 17/2)
• Høring af bekendtgørelse (frem til 17/2) 
• Lovændring og efterfølgende bekendtgørelse.
• Forhøjelsen af gødningsnormerne med ca. 14 %.

Planperioden 2016/2017
• 1. juli ny bekendtgørelse med en forhøjelse af normerne. 
• Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. august 2016.
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Eksempler på nye gødningsnormer
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Uvandet grovsand Lerjord

I dag Ultimo 
februar 
2016

August 
2016

I dag Ultimo 
februar 2016

August 
2016

Vårbyg 118 138 148 133 155 167

Vinterhvede 141 165 177 168 196 211

Vinterraps 162 189 203 179 209 225

Majs 141 165 177 146 170 183

NB: Der er taget udgangspunkt i de nuværende økonomiske normer



Det sker i 2016 
Krav om randzoner og ekstra 
efterafgrøder forsvinder

• Krav om randzoner forsvinder.

• Krav om ekstra 60.000 ha efterafgrøder gennemføres ikke.
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Det sker i 2016 
Undtagelser for forbud mod 
jordbearbejdning justeres

Undtagelsen justeres for arealer:
- Hvor der etableres roer
- Hvor der er tung lerjord, og
- Ved høst af majs på sandjord

• Bekendtgørelsen, udstedes 1. juli og træder i kraft 1. august 2016.
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Det sker i 2016 
Kompenserende miljøtiltag

• Nye regler betyder, at du ikke længere kan anvende:
- brak, 
- lavskov og 
- randzoner 

som både miljøfokusarealer og alternativer til pligtige efterafgrøder. 

• Selve MFO-reglerne er uændrede. 

10



Det sker i 2016 
Kompenserende miljøtiltag

• De nye regler vil først gælde fra næste planperiode (2016/2017). 

• Derfor har det ikke betydning for arealer indberettet i 2015. 

• Har du allerede udarbejdet din markplan for 2016, skal du være 
opmærksom på, om de nye regler vil give anledning til justeringer.
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Det sker i 2016 
Kompenserende miljøtiltag -
fortsat

• MFO-efterafgrøder kan fortsat bruges til at opfylde både kravet om 
fem procent miljøfokusområder og kravet om pligtige efterafgrøder. 

• Stadig muligt at benytte braklagte arealer og energiafgrøder som 
alternativer til pligtige efterafgrøder, så længe de ikke samtidig 
benyttes til opfyldelsen af MFO. 

• Braklagte arealer langs vandløb og søer skal placeres uden på 
eventuelle to meter-bræmmer og kan placeres uden på de frivillige 
MFO-randzoner indtil en samlet bredde på 20 meter fra kanten af 
vandløb eller søer. 
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Det sker i 2016
Opsummering

Det sker i 2016:
• Gødningsnormerne forhøjes, 
• Krav om randzoner ophører,
• Krav om ekstra 60.000 ha efterafgrøder gennemføres ikke,
• Undtagelser for forbud mod jordbearbejdning udvides. 
• Der gennemføres kompenserende miljøtiltag.
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Spørgsmål ?


