
Vandplaner gennemført gennem 

gødningsloven
4600 tons N af de 9000 tons N4600 tons N af de 9000 tons N

Total kvTotal kvæælstofmlstofmæængde (kg hangde (kg ha--

78001) 78001) 

8000 8000 

9000 9000 

10000 10000 

11000 11000 

12000 12000 

127002) 127002) 

1)Ligev1)Ligevæægtstilstand for plantebrug. 2)Ligevgtstilstand for plantebrug. 2)Ligevæægtstilstand for kvgtstilstand for kvæægbruggbrug



Areal, ha Reduktion 
ton N

Arealrelaterede tiltag:

* Randzoner 50.000 2.600

* Skovrejsning + øget natur 300

* Økologi 500

Reduktion under transportvejen

* Våde enge 10.000 1.100

* Udtagning i ådale + mindre vandløbsvedl. 3.000

Gødningsrelaterede tiltag:

* Teknisk omlægning af normsystemet 1.000

* Ekstra areal med pligtige efterafgrøder 50.000 700

* 140.000 ha målrettede efterafgrøder 140.000 2.000

* Forbud mod jordbearbejdning før vårsæd 230.000 700

* Forbud mod ompløjning af fodergræs 1/6-1/2 10.000 200

Omsættelige kvælstofkvoter eller andet: 10.000

I alt 19.000



Ekstra areal med efterafgrøder

Allerede iværksat i gødningsåret 2010/11

4% efterafgrøder + 100% grønne 
marker� 14% efterafgrøder

Nyt med konverteringsmuligheder:
1 ha efterafgrøde = 85 kg N på kvoten
1 ha efterafgrøde = 2 ha mellemafgrøde



2010/2011

5 alternativer til efterafgrøder
1. Overførsel til andre ejendomme

2. Mellemafgrøder

3. Reduktion af normen

4. Etablering af flerårige energiafgrøder

5. Gylleseparering + afbrænding af fiber

6. Alternativerne skal tilmeldes i Fællesskema senest

den 27. april 2011 med oplysninger om

• Antal ha efterafgrøder der skal erstattes

• Hvilke af de 5 alternativer, som du ønsker at erstatte

efterafgrøder med

Framelding/ændringer før den 20. august 2011



Ekstra målrettede 

efterafgrøder

• Indføres sandsynligvis i gødningsåret 2012/13 

(skal ligge i efteråret 2013)

• Målrettet = nedstrøms søerne, hvor der er lille 

nitratreduktion fra mark til fjord.

• Ekstra vil være fra 3%-20% ud over de 14% og 

ud over ekstra efterafgrøder i en 

Miljøgodkendelse.



Teknisk omlægning

af normsystemet

Indført i gødningsåret 2010/11

Tidligere blev gødningskvoten på arealer taget ud til 

vej- og byudvikling overført til resten af de dyrkede 

arealer.

Nu inddrages denne kvote



Autoriserede økologer

Vintersæd eller andre 

overvintrende afgrøder

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner

Jordbearbejdning fra 1. 

november

Pligtige efterafgrøder Forårssåede afgrøder næste forår

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder

JB 1-4 JB 5-11

- kartofler + kartofler

Jordbearbejdning

fra 1. februar

Jordbearbejdning

fra 1. november

Forårssåede 

afgrøder næste forår. 

Må pløjes fra  

20. oktober / 

1. marts for majs.



Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder

Planperioden 2010/11 Planperioden 2011/12Hvad må jeg?

Aug. 2010 Aug. 2011 Jan. 2012

Høst               1. nov. 

1. nov.

1. nov.

Jordbearbejdning  

(JB nr. 5-11)

Kemisk nedvisning

Efter kartoffeldyrkning

Før kartoffeldyrkning *

Autoriserede økologiske bedrifter er undtaget for reglerne!

Gyllenedfældning på udlægsgræs efter korn eller helsæd, er ikke at betragte som jordbearbejdning.

Grøn: tilladt 

Rød: ikke tilladt

Jordbearbejdning 

(JB nr. 1-4)
Høst                                           1. febr. 

*Gælder for autoriserede læggekartoffelavlere 

og producenter af spisekartofler

1. okt. 



Typiske spørgsmål
Spørgsmål Svar

Må glyphosat bruges før høst? Ja

Er let harvning lige efter høst tilladt? Nej

Må der jævnes muldvarpeskud? Ja

Må der jævnes kørespor? ?

Må der drænes? Ja

Hvad er sanktionen? ?

Er der KO? Nej

Er grubning tilladt? Nej



Forbud mod omlægning 

af fodergræs

• Indføres til gødningsåret 2011/12

• Forbudsperioden bliver 1. juni til 1. februar

- dermed kan der ikke sås vintersæd efter    

græsmarker.



Danmarkskortet

Ekstra efterafgrøder



Ekstra efterafgrøder Samsø



Konsekvens af 

vandplaner

• Konkret ejendom 

– eksempel 

• Konsekvensen af gødningsrelaterede tiltag



21,65 ha med krav om 20% ekstra 

efterafgrøder



Efterafgrødekrav Jørgen 

Øster Sildeballe



Kartoffel/løg/solbær/jordbær 

Brdr Madsen

Areal alt: 198,76 ha

Afgrødegrundareal: 109, 75 ha

Efterafgrødekrav 2010 10,97 ha

Areal tidlige kartofler 18,58 ha

Areal med efterafgrøder 15,58 ha





Skema C

ModtagerModtager

AfgiverAfgiver



Aftale om etablering af 

pligtige efterafgrøder i 

efteråret 2011

Gældende når:

Modtager af pligtige efterafgrøder etablerer disse 

Krydsoverensstemmelse

Omfattet af krydsoverensstemmelseskrav 1.21. 

Afgivers landbrugsstøtte kan reduceres efter reglerne om krydsoverensstemmelse på

baggrund af en begivenhed, handling eller undladelse vedrørende de omhandlede 

efterafgrøder, der ikke direkte eller indirekte kan tilskrives Afgivers forhold, godtgør Modtager 

Afgiver for tabet. Dette gælder tillige hvor en eventuel bøde pålægges vedrørende samme 

forhold. 


