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1. Introduktion 

 

Landbrugsstyrelsen introducerer en pilotprojektordning i 2018, hvor op til 20 landmænd skal 

være med til at udvikle præcisionslandbrug som en dyrkningsform, der på sigt kan give en 

positiv miljøeffekt og blive et virkemiddel i den målrettede regulering. 

 

Det er tanken, at pilotprojektet skal opnå erfaringer med at dokumentere anvendelsen af tek-

nologier og administrationen heraf, samt indsamle dokumentation for de enkelte teknologiers 

og metoders miljøeffekt.  

 

Pilotprojektordningen giver dig som landmand mulighed for at anvende teknologier inden for 

præcisionslandbrug til at opnå en bedre fastlæggelse af kvælstofbehovet inden for marken 

og at anvende teknologier til at tildele gødningen mere præcist på marken. En bedre behovs-

fastsættelse og efterfølgende mere præcis kvælstoftildeling, har potentiale til at forbedre din 

økonomi og på samme tid gavne miljøet i form af reduceret udvaskning af kvælstof. 

 

Producerer du korn eller raps og har du udstyr med sektionskontrol, kilespredning eller positi-

onsbestemt variabel tildeling af handelsgødning, kan du ansøge om at anvende præcisions-

landbrug til helt eller delvis at opfylde dit efterafgrødekrav for planperioderne 2018/2019 og 

2019/2020. 

 

Hvis du ønsker at deltage i pilotprojektordningen om præcisionslandbrug, skal du kunne do-

kumentere, at du opfylder ordningens tiltag. Du kan læse mere om kravene til dokumentation 

og ordningens tiltag i kapitel 5. 

 

Herunder finder du vejledningen til pilotprojektordningen og de skemaer, som skal anvendes 

i forbindelse med indberetning og dokumentation af tiltagene i pilotprojektordningen. 
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2. Tidsfrister 

2.1 Oversigt over tidsfrister 
 
I nedenstående oversigt finder du de tidsfrister, som er relevante for ansøgere og deltagere i 
pilotprojektordningen. Oversigten er tænkt som en hjælp for dig til at få overblik over de vig-
tigste tidsfrister. 

 

TABEL 2.1. Tidsfrister 

Tidsfrist Beskrivelse 

1. januar 2018 Pilotprojektordningen træder i kraft og ansøgningsrunden åbner 

8. februar 2018 Frist for indsendelse af ansøgning 

21. februar 2018 Svar til ansøgerne om tilsagn eller afslag på deres ansøgning 

1. juli 2018 Startdato for indberetning af dokumentation for udførelse af ordningens til-
tag 

31. juli 2018 Frist for indberetning af dokumentation for udførelse af ordningens tiltag 

15. august 2018 Svar til deltagerne på om de har udført tiltagene 

1. oktober 2018 Frist for indberetning af udbytter i korn og raps og proteinindhold i korn på 
markniveau 

1. juli 2019 Startdato for indberetning af dokumentation for udførelse af ordningens til-
tag 

31. juli 2019 Frist for indberetning af dokumentation for udførelse af ordningens tiltag  

15. august 2019 Svar til deltagerne på om de har udført tiltagene 

1. oktober 2019 Frist for indberetning af udbytter i korn og raps og proteinindhold i korn på 
markniveau 

 

 

 

3. Ansøgningsproces 

3.1 Sådan søger du 
 
Hvis du ønsker at deltage i pilotprojektordningen skal du indsende en ansøgning til Land-
brugsstyrelsen. Du skal udfylde et ansøgningsskema, der kan downloades fra Landbrugssty-
relsens hjemmeside - http://lbst.dk/index.php?id=11802. Du skal vedhæfte det udfyldte og un-
derskrevne ansøgningsskema til en mail, som du sender til PPO@lbst.dk senest d. 8. februar 
2018. For at komme i betragtning skal alle felterne i ansøgningsskemaet udfyldes.  
 
I ansøgningsskemaet skal du oplyse følgende: 

 Navn, adresse, tlf. og e-mail. 

 CVR-nr. 

http://lbst.dk/index.php?id=11802
mailto:PPO@lbst.dk
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 Bedriftstype. Har du planteavl, husdyrproduktion, blandet eller andet.  

 Størrelsen af bedriftens samlede dyrkede areal, dyrkede areal med korn og dyrkede areal 
med raps for hhv. 2017 og 2018. 

 Husdyrtype. Producerer du svin, kvæg, fjerkræ eller andet. 

 Husdyrgødningstype. Anvender du gylle, fast gødning eller dybstrøelse. 

 Bedriftens samlede anvendelse af kvælstof i husdyrgødningen (kg). 

 Bedriftens anvendte antal af beholdere til opbevaring af husdyrgødning. 

 Jordbundsforhold. Du skal angive om du har dokumentation for arealernes variation i 
jordbundsforholdene ved EM38-metoden, positionsbestemte jordbundsanalyser eller an-
den metode. 

 Anvendt system/program/metode til individuel beregning af markens kvælstofbehov 

 Mærke og model for det udstyr du anvender til spredning af handelsgødning. Du skal 
også angive hvilken mulighed udstyret har for sektionskontrol, kilestyring og positionsbe-
stemt variabel tildeling af handelsgødning. 

 Anvendt system/program/software til positionsbestemt tildeling af kvælstof (eks. plante-
sensor eller satellit). 

 Du skal angive om du har mulighed for at udarbejde elektroniske udbyttekort? 

 Anvender du RTK på tildelingsudstyret? 

 Får du en maskinstation til at udbringe din husdyrgødning? 
 

Udover ansøgningsskemaet skal du udfylde og indsende skema A fra fællesskemaet (gød-

ningsplanlægningen) for planperioden 2016/2017, hvis dette ikke er indberettet elektronisk. 

Dette skema A skal også sendes pr. mail til PPO@lbst.dk. 

 

3.2 Sådan udvælges deltagerne 
 
Ud af de indkomne ansøgninger udvælger Landbrugsstyrelsen maksimalt 20 virksomheder, 
som godkendes til at deltage i pilotprojektordningen. Godkendelsen gælder for både planpe-
rioden 2017/2018 og 2018/2019. Godkendelsen omfatter alle virksomhedens arealer, som 
har en kvælstofnorm. Deltagerne vælges ud fra følgende prioriteringskriterier:  
 

1. Bedriftens afgrødesammensætning i planperioderne 2014/2015 og 2015/2016, hvor 
korn og raps prioriteres højere end andre afgrødetyper. 

2. Bedrifternes rådighed over teknologisk udstyr til at udføre positionsbestemt spredning 
af handelsgødning samt udstyr til sektionskontrol af handelsgødning. 

3. For virksomheder der udbringer husdyrgødning og anden organisk gødning svarende 
til 80 kg kvælstof eller der over pr. hektar harmoniareal, prioriteres virksomhederne 
ud fra deres sammensætning af forskellige typer husdyrgødning og anden organisk 
gødning på baggrund af gødningsregnskaber i planperioderne 2014/2015 og 
2015/2016.  

 
Herudover vil der endvidere blive prioriteret ud fra kriterierne geografisk placering, jordbunds-
forhold og bedriftsstørrelse med henblik på at opnå størst mulig variation blandt de delta-
gende virksomheder. 

 

3.3 Sådan får du svar på din ansøgning 
 

Senest den 21. februar 2018 får virksomhederne svar på om de kan deltage i pilotprojektord-

ningen. Svaret sendes til den angivne e-mailadresse i ansøgningsskemaet. 

 

 

 

mailto:PPO@lbst.dk


 

 Landbrugsstyrelsen / Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug   7 

4. Beskrivelse af ordningens tiltag 

Når du deltager i pilotprojektordningen, forpligtiger du dig til at udføre nedenstående tiltag. 

Hvis du ikke udbringer husdyrgødning, skal du ikke udføre tiltag 2. 

 

 

4.1 Tiltag 1: Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark efter 
anerkendt metode 

 

Du skal fastsætte afgrødernes kvælstofbehov ud fra dyrkningshistorie, forfrugt, tilførsel af 

husdyrgødning og efterafgrøder året før samt det forventede udbytte for marken. 

 

Hvis du anvender MarkOnline, skal følgende opfyldes: 

 Dyrkningshistorien er indberettet på markniveau. 

 Gødningsplanen for foregående planperiode er i overensstemmelse med de reelle gød-

ningstilførsler i marken. 

 Det forventede udbytte er fastsat ud fra en individuel vurdering for marken. Det kan eksem-

pelvis bygge på udbytteregistreringer fra minimum de tre seneste planperioder. 

 Proteinprisen er afstemt efter anvendelse af kornet (0 kr. ved salg til grovvare uden protein-

korrektion, fremavl, maltbyg; 3,50 kr. ved opfodring på svinebedrifter; 2,65 kr. ved opfodring 

på kvægbedrifter). 

 Du skal fortsat korrigere for kvælstofprognosen. 

 

Hvis fastsættelse af kvælstofbehovet sker med andre elektroniske systemer eller manuelt, 

skal det dokumenteres at: 

 Udgangspunktet er den norm, der fremgår af gødningsbekendtgørelsen for den respektive 

jordtype. 

 Dyrkningshistorien indgår i beregning af kvælstofbehovet (jf. tabel 4.1). 

 På markniveau korrigeres der med 3 pct. af totalkvælstof tilført i organiske gødninger den 

forudgående planperiode. 

 Forfrugtsværdien indregnes som angivet i vejledning om gødsknings- og harmoniregler for 

hhv. planperioden 2017/2018 og 2018/2019. 

 Det forventede udbytte er fastsat ud fra en individuel vurdering for marken. Det kan eksem-

pelvis bygge på udbytteregistreringer fra minimum de tre seneste planperioder. 

 Udbyttekorrektionen fastsættes med den faktor for afgrøden, der fremgår af vejledning om 

gødsknings- og harmoniregler for hhv. planperioden 2017/2018 og 2018/2019 og med den 

udbytteforskel, der er mellem det forventede udbytte og normudbyttet for den respektive 

jordtype. 

 Korrektionen for protein foretages ud fra den forventede anvendelse af kornet (- 20 kg 

kvælstof pr. ha ved salg til grovvare uden proteinkorrektion, fremavl, maltbyg; + 10 kg kvæl-

stof pr. ha ved opfodring på svinebedrifter; 0 kg kvælstof pr. ha ved opfodring på kvægbe-

drifter). 

 Du skal fortsat korrigere for kvælstofprognosen. 
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TABEL 4.1. Korrektion af kvælstofbehov i forhold til norm som følge af forskellig langsigtet 

dyrkningshistorie forud for forfrugtet. 

Dyrkningshistorie Kvælstof-
frigivelse 

Korrektion af  
kvælstof behov ift. 

norm (kg N/ha) 

Totalkvælstof  
i jord (pct.) 

Dyrkningshistorie 

Korn: ingen husdyr-
gødning 

Meget lav +10 <0,11 
Korn: ingen hus-
dyrgødning 

Overvejende korn: 
lidt husdyrgødning 

Lav 0 0,11 - 0,14 
Overvejende korn: 
lidt husdyrgødning 

Vekselafgrøder: 
jævnlig husdyrgød-
ning 

Middel -10 0,15 - 0,17 
Vekselafgrøder: 
jævnlig husdyrgød-
ning 

Kløvergræs af og 
til: ofte husdyrgød-
ning 

Høj -20 0,18 - 0,22 
Kløvergræs af og 
til: ofte husdyrgød-
ning 

Kløvergræs hyppig: 
meget husdyrgød-
ning 

Meget høj -40 >0,22 
Kløvergræs hyppig: 
meget husdyrgød-
ning 

 
 

4.2 Tiltag 2: Bestemmelse af indhold af kvælstof i husdyrgødning og anden 
organisk gødning 

 

Kvælstofindholdet i flydende husdyrgødning samt anden organisk flydende gødning skal be-

stemmes ved laboratorieanalyser af en eller flere prøver udtaget af alle lagertanke før ud-

bringning. Prøverne udtages i en omrørt beholder. Prøverne skal analyseres af et akkredite-

ret laboratorium, der normalt udfører husdyrgødningsanalyser. Analyseresultaterne skal an-

vendes ved beregning af markeffekten af husdyrgødning. Hvis du bruger afgasset biomasse 

fra biogasfællesanlæg kan du anvende analyser foretaget af biogasanlægget af den leverede 

biomasse i forårsperioden.  

 

Mængden af udbragt husdyrgødning bestemmes ud fra kalibreret flowmeter på gyllevogn el-

ler ud fra antallet af vognlæs husdyrgødning udbragt. Ved sidstnævnte metode skal et eller 

flere læs vejes. 

 

Den samlede effekt af husdyrgødning indregnes som:  

 

Indhold af totalkvælstof pr. ton x udbragt ton pr. ha x markeffekt.  

 

Markeffekten er den udnyttelse af totalkvælstof i tilført husdyrgødning, der kan forventes ved 

den anvendte udbringningsteknik, tidspunkt og afgrøde. I MarkOnline angives udbringnings-

teknik og udbringningstidspunkt, og markeffekten beregnes herudfra automatisk. Ved brug af 

andre værktøjer i gødningsplanlægningen skal markeffekten af totalkvælstof i husdyrgødning 

fastsættes med udgangspunkt i SEGES dyrkningsvejledning ”Markeffekt af kvælstof i husdyr-

gødning”. 

 

Det skal bemærkes, at der til gødningsregnskabet skal indberettes mængden af totalkvælstof 

i husdyrgødning, som er beregnet i henhold til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 

for planperioden 2017/2018. Det betyder, at analyser ikke kan anvendes i denne beregning. 
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4.3 Tiltag 3: Spredning af handelsgødning med udstyr der har 
sektionskontrol og kantspredningsudstyr 

 

Til spredning af handelsgødning skal der anvendes udstyr med sektionskontrol, som kan ud-

sprede gødning positionsbestemt og kan registrere det faktiske tildelingskort. Formålet er at 

mindske overlap af gødning spredt ved foragre og i kiler. Dertil skal anvendes kantspred-

ningsudstyr, så der ikke spredes gødning udover skel. Dette kan ske ved anvendelse af fast 

handelsgødning spredt med centrifugalspredere eller bomspredere med sektionskontrol. Det 

kan også ske ved udbringning af flydende gødning med marksprøjter, der har sektionskon-

trol.  Det er et krav, at sektionskontrollen også kan regulere udspredning af gødning i kiler 

mv. for at undgå overlap. 

 

 

4.4 Tiltag 4: Positionsbestemt tildeling af handelsgødning inden for 
markerne med korn og raps 

 

Ved positionsbestemt tildeling af kvælstof gradueres tildelingen indenfor marken efter variati-

onen i kvælstofbehovet. Gradueringen af kvælstof skal ske ud fra variationer i biomasse 

og/eller variationer i jordtype inden for marken, eller ud fra praktisk erfaring. Graduering ud 

fra biomasse kan f.eks. ske ud fra Yara-N-Sensor, CropSAT, GreenSeeker eller lignende. 

Graduering ud fra forskelle i jordbundstype kan f.eks. ske ud fra EM38 metoden, positionsbe-

stemte jordbundsanalyser eller andre systemer der kan forklare jordbundsvariationen inden 

for marken. Kendskab til markernes individuelle variation i udbyttepotentiale kan også indgå i 

positionsbestemt tildeling af handelsgødning. 

 

Følgende principper skal følges ved graduering af kvælstof til vintersæd: 

 Graduering af kvælstoftilførslen skal som minimum ske ved gradueret tilførsel af 30-50 kg 

kvælstof st. 32-45. Indtil dette tidspunkt skal marken være tildelt 30-50 kg kvælstof mindre 

end det samlede beregnede kvælstofbehov i gødningsplanen. 

 Beregningsmetoden for tildeling (algoritmen systemet anvender) skal omfordele kvælstof 

fra områder med høj biomasse til områder med lav biomasse. Der kan anvendes en mini-

mum og en maksimumtildeling. Den anvendte beregningsmetode skal dokumenteres af le-

verandøren af algoritmen overfor Landbrugsstyrelsen. 

 Hvis der er områder i marken med et betydeligt lavere udbyttepotentiale end i resten af 

marken, skal dette område tildeles mindre kvælstof. Udbyttekorrektionen for afgrøden, som 

fremgår af vejledning om gødsknings- og harmoniregler for hhv. planperioden 2017/2018 

og 2018/2019, skal anvendes til denne korrektion. 

 Ved graduering af kvælstof ud fra EM 38 kort beregnes først variationen i udbytte på mar-

ken, og herefter beregnes variationen i kvælstofbehov ud fra udbyttekorrektionen for afgrø-

den, der fremgår af vejledning om gødsknings- og harmoniregler for hhv. planperioden 

2017/2018 og 2018/2019.  

 

I vinterraps gradueres kvælstofmængden ud fra målinger af biomasse i oktober – november 

måned det forudgående efterår. Der skal anvendes en beregningsmetode, der omfordeler 

kvælstof fra områder med stor biomasse til områder med lav biomasse. 

 

I vårsæd kan kvælstoftildelingen gradueres ud fra variation i jordtype, udbytter eller biomasse 

fra tidligere år. På JB 2 og 4-11 kan hele kvælstoftildelingen ske før såning. På JB 1-3 deles 

kvælstofmængden således at maksimalt 70 pct. af kvælstoftildelingen sker før såning, og re-

sten udbringes ultimo maj. Anden tildeling kan ske positionsbestemt ud fra variationen i bio-

masse.  

 



 

 10   Landbrugsstyrelsen / Vejledning til pilotprojektordning om præcisionslandbrug  

Du skal være opmærksom på, at virksomhedens samlede kvælstofkvote ikke må over-

skrides. 

 

 

 

5. Dokumentationskrav og 
indberetning 

For at dokumentere at du har fulgt ordningens tiltag, som er beskrevet i kapitel 4, skal du fo-

retage nogle indberetninger til Landbrugsstyrelsen ved at udfylde skema 2 (fastsættelse af 

kvælstofbehov for hver enkelt mark) og skema 3 (Indberetning af anvendt udstyr og syste-

mer), som du finder her - http://lbst.dk/index.php?id=11802. De udfyldte skemaer og eventu-

elle andre udskrifter og lignende skal vedhæftes en e-mail og sendes til PPO@lbst.dk senest 

d. 31. juli i hhv. 2018 og 2019. 

 

De indberettede data vil danne udgangspunkt for et opdateret vidensgrundlag, som skal bru-

ges til det videre arbejde med at kvalificere præcisionslandbrug som virkemiddel i den mål-

rettede regulering. De indberettede data vil derfor ikke få konsekvens for omregningsfaktoren 

i pilotprojektordningen. 

 

Nedenfor beskrives dokumentationskravet for hvert af de fire tiltag i pilotprojektordningen. 

 

 

5.1 Dokumentation af tiltag 1: Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt 
mark efter anerkendt metode 

 

Du dokumenterer tiltag 1 ved at udfylde skema 2 (fastsættelse af kvælstofbehov for hver en-

kelt mark), som kan downloades fra Landbrugsstyrelsens hjemmeside - 

http://lbst.dk/index.php?id=11802.  

 

Hvis du anvender et andet system end MarkOnline, skal du i din beregning til dyrkningshisto-

rie anvende de værdier, som er angivet i tabel 1. Derudover skal du indsende dokumentation 

for dine beregninger i form af udskrift/screenshot fra det system du har anvendt til beregnin-

gen. Hvis du bruger andre elektroniske gødningsplanssystemer skal du anvende en ud-

skrift/skærmbillede, der indeholder oplysninger svarende til skema 2. 

 

Du skal vedhæfte det udfyldte skema 2 eller udskrift/screenshot til en e-mail, som du sender 

til PPO@lbst.dk senest d. 31. juli i henholdsvis 2018 og 2019. 

 

 

5.2 Dokumentation af tiltag 2: Bestemmelse af indhold af kvælstof i 
husdyrgødning og anden organisk gødning 

 

Du dokumenterer tiltag 2 ved at udfylde skema 2, hvor du angiver markeffekten af husdyr-

gødning samt anden organisk gødning på baggrund af analyser foretaget af den lagertank, 

der er udbragt fra.  

 

http://lbst.dk/index.php?id=11802
mailto:PPO@lbst.dk
http://lbst.dk/index.php?id=11802
mailto:PPO@lbst.dk
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Du skal også indsende udskrift af laboratorieanalyserne for kvælstofindhold i hver lagertank 

af husdyrgødning samt anden organisk gødning. Prøverne skal være analyseret af et akkre-

diteret laboratorium. 

 

Du skal vedhæfte det udfyldte skema 2 og laboratorieanalyserne til en e-mail, som du sender 

til PPO@lbst.dk senest d. 31. juli i henholdsvis 2018 og 2019. 

 

Du skal være opmærksom på, at der til gødningsregnskabet skal indberettes mængden af 

kvælstof i husdyrgødning, der er beregnet i henhold til vejledning om gødsknings- og harmo-

niregler for hhv. planperioden 2017/2018 og 2018/2019. Det vil sige, at analyser ikke kan an-

vendes i gødningsregnskabet. 

 

 

5.3 Dokumentation af tiltag 3: Spredning af handelsgødning med udstyr der 
har sektionskontrol og kantspredningsudstyr 

 

Du dokumenterer tiltag 3 ved at udfylde skema 3 (anvendt udstyr og systemer), hvor du angi-

ver hvilket udstyr med sektionskontrol og kilespredning, mærke og model, du har anvendt til 

udspredning af gødning. Du skal angive alt udstyr du har anvendt til udspredning f.eks. cen-

trifugalspreder, bomspredere med sektionskontrol og evt. udstyr til udbringning af flydende 

gødning.  

 

Du skal også indsende det faktiske tildelingskort eller tildelingsfiler. 

 

Du skal vedhæfte det udfyldte skema 3 og tildelingskortene til en e-mail, som du sender til 

PPO@lbst.dk senest d. 31. juli i henholdsvis 2018 og 2019. 

 

 

5.4 Dokumentation af tiltag 4: Positionsbestemt tildeling af handelsgødning 
inden for markerne med korn og raps 

 

Du dokumenterer tiltag 4 ved at udfylde skema 3, hvor du angiver hvilket system og hvilket 

udstyr du har anvendt til beregning af omfordeling af kvælstof og til den positionsbestemte 

gødskning. 

 

Derudover skal den anvendte beregningsmetode for omfordeling af kvælstof i vintersæd do-

kumenteres fra leverandøren af algoritmen, og indsendes til Landbrugsstyrelsen sammen 

med skema 3. Det skal tydeligt fremgå, hvilke principper beregningen/algoritmen er baseret 

på.  

 

Du skal også indsende målinger/beregninger f.eks. af biomasse eller EM 38 kort, som ligger 

til grund for omfordeling af kvælstof for hver enkelt mark samt logfiler for tildelingen.  

 

Du skal vedhæfte det udfyldte skema 3, dokumentation for anvendt beregningsmetode og 

målinger/beregninger for omfordelingen af kvælstof til en e-mail, som du sender til 

PPO@lbst.dk senest d. 31. juli i henholdsvis 2018 og 2019. 

 

 

Du skal indsende udbytter for korn og raps og proteinindhold i korn på markniveau. Udbyt-

terne skal vedhæftes en e-mail og sendes til PPO@lbst.dk. Senest d. 1. oktober i henholds-

vis 2018 og 2019. 

 

 

mailto:PPO@lbst.dk
mailto:PPO@lbst.dk
mailto:PPO@lbst.dk
mailto:PPO@lbst.dk
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6. Omregning til pligtige 
efterafgrøder 

Når du deltager i pilotprojektordningen får du mulighed for at anvende præcisionslandbrug 

som alternativ til kravet om pligtige efterafgrøder i planperioderne 2018/2019 og 2019/2020. 

Hvis du opfylder pilotprojektordningens kriterier og har fået tilsagn om at deltage i pilotpro-

jektordningen, tildeles du en kvælstofeffekt, hvor 10 hektar med præcisionslandbrug erstatter 

1 hektar pligtige efterafgrøder for virksomheder med tilførsel af under 80 kg. totalkvælstof i 

husdyrgødning pr. hektar i organisk gødning. For virksomheder med tilførsel af over 80 kg. 

totalkvælstof i husdyrgødning pr. hektar i organisk gødning, erstatter 8 hektar med præcisi-

onslandbrug 1 hektar pligtige efterafgrøder.  

 

Du skal indsende indberetninger og dokumentation for, at du har udført ordningens tiltag be-

skrevet i kapitel 4 senest d. 31. juli. På baggrund af dine indsendte oplysninger foretager 

Landbrugsstyrelsen en administrativ kontrol ift. om du har opfyldt betingelserne og udført 

ordningens tiltag.  

 

 

 

 

7. Generelle oplysninger 

7.1 Lovgivning og bekendtgørelser 
 

Denne vejledning er udarbejdet på grundlag af: 

 Bekendtgørelse nr. 1649 af 18. december 2017 om plantedække og om dyrkningsrelate-

rede tiltag 

 

 

7.2 Oplysning om virksomheds- og personoplysninger 
 

Hvis du henvender dig til os, kan du få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om din 

virksomhed. Vi retter forkerte oplysninger og giver besked til andre, der har modtaget for-

kerte oplysninger, i det omfang det er muligt. Hvis vi ikke selv kan rette oplysningerne, vejle-

der vi om, hvordan du kan få oplysningerne rettet. 
 

De fleste oplysninger får vi, når vi modtager pligtige indberetninger, ansøgninger om tilsagn, 

autorisationer, godkendelser m.m.  

 

7.3 Hvad bruger Landbrugsstyrelsen oplysningerne til? 
 

Landbrugsstyrelsen indsamler oplysninger om din virksomhed til brug for kontrol og admini-

stration i forhold til om pilotprojektordningens betingelser overholdes.  

 

Dine indberetninger og data vil også anvendes til at foretage effektberegninger af pilotpro-

jektordningens tiltag.  
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Dine oplysninger vil også blive delt med 3. part, i dette tilfælde udviklingsprojektet Future 

Cropping, hvis du udvælges til at deltage i pilotprojektordningen og har givet samtykke til ud-

veksling af oplysninger med 3. part i forbindelse med dit tilsagn.  

 

7.4 Klagemuligheder 
 

Du har mulighed for at klage over vores behandling af oplysningerne til Landbrugsstyrelsen, 

Nyropsgade 30, 1780 København V, mail@lbst.dk eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 

1300 København K, dt@datatilsynet.dk. 

 

mailto:mail@lfst.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
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