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Med ny husdyrregulering kan landbrug, der anvender husdyrgødning og anden organisk gødning,
blive pålagt at etablere husdyrefterafgrøder.
De eksisterende vilkår i miljøgodkendelserne om husdyrbrugs udbringningsarealer bortfalder med virkning
fra 1. august 2017 og erstattes af nye generelle regler.
Det medfører blandt andet nye regler om etablering af
husdyrefterafgrøder.
Kort om husdyrefterafgrøder i 2017
Husdyrefterafgrøderne skal erstatte de hidtidige vilkår
om efterafgrøder og alternativer fastsat i miljøgodkendelserne. De har til formål at kompensere for merudvaskningen af kvælstof fra husdyrgødning og anden organisk gødning og vil blive målrettet særlige områder,
hvor der er sket en stigning i anvendelsen af organisk
gødning. Kravet vil gælde for virksomheder med arealer
i disse områder, der anvender en vis mængde organisk
gødning, uanset om virksomheden er omfattet af en
miljøgodkendelse eller ej.
Hvem skal udlægge husdyrefterafgrøder?
Du skal i 2017 udlægge husdyrefterafgrøder, hvis du:

har over 10 ha efterafgrødegrundareal,

i planperioden 2015/2016 har udbragt 30 kg N
eller derover fra organisk gødning pr. ha harmoniareal og

har arealer i oplande med stigende anvendelse af organisk gødning, der afvander til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000områder.
Udbringer du under 30 kg N fra organisk gødning pr. ha
harmoniareal vil du ikke få et krav om etablering af hus
dyrefterafgrøder.

Samme regler som for de pligtige efterafgrøder
Der vil gælde de samme regler for husdyrefterafgrøder
som for de pligtige efterafgrøder og de vil blive administreret som et samlet krav. Efterafgrødebanken og de
samme alternativer kan derfor anvendes til at opfylde
kravet til husdyrefterafgrøder. Du kan også vælge at
indgå aftale om overdragelse af efterafgrøder fra en anden virksomhed for at dække dit husdyrefterafgrødekrav.
Hvis du ikke dækker dit husdyrefterafgrødekrav ved efterafgrøder eller alternativer, vil der ske en nedskrivning
af din virksomheds samlede kvælstofkvote på samme
måde som for de pligtige efterafgrøder.
Overlap med andre efterafgrødeordninger
Husdyrefterafgrøderne må gerne overlappe med MFOefterafgrøder. Det vil sige, at et areal, der anvendes til
opfyldelse af MFO-kravet, samtidig kan anvendes til at
opfylde husdyrefterafgrødekravet. Derudover kan husdyreftergrøderne udlagt som græsudlæg også anvendes til opfyldelse af betingelserne for undtagelsesbrug.
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Husdyrefterafgrøderne må ikke overlappe med de pligtige efterafgrøder og de målrettede efterafgrøder.
Hvor kan jeg se mit krav?
Du kan se det procentvise krav for de enkelte oplande
på www.naturerhverv.dk. På hjemmesiden finder du
nærmere informationer om reglerne, og der er adgang
til et beregningsværktøj du kan anvende til at beregne
dit specifikke husdyrefterafgrødekrav. Dit endelige pligtige- og husdyrefterafgrødekrav opgøres i Gødningskvote- og efterafgrødeskemaet med baggrund i markplanen for planperioden 2017/2018.

Kortet viser fordelingen af husdyrefterafgrødekravet for planperioden 2017/2018. Husdyrefterafgrødekravet opgøres årligt og tilpasses udviklingen i de enkelte oplande. Fra planperioden 2018/2019 forventes der også at ske
en målretning til kystvandoplande med indsatsbehov i vandområdeplanerne

Følg med på vores hjemmeside www.lfst.dk, hvor der kommer til at ligge mere information samt en vejledning
om husdyrefterafgrøderne.
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