
	 	

Nyt fra bagkontoret nr. 1 
januar 2017               Af Majbritt Christensen og Peter Gradischnig   
	 	 	 	 						
	

 
Peter Slettegaard Gradischnig Majbritt Christensen 
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Udbetalinger fra NaturErhvervstyrelsen 
Stort set alle AgroPros kunder har nu modtaget deres støttebeløb fra NaturErhvervstyrelsen. Desværre er 
der i år, ligesom det er tilfældet hvert år, stadig enkelte sager, der hænger fast i systemet. Vi sørger for, at 
NaturErhvervstyrelsen bliver holdt på tæerne og rykker dem kontinuerligt, så også disse få kunder, 
forhåbentligt snart ser støttekronerne på kontoen.   

Nye målrettede efterafgrøder 
Ifølge NaturErhvervstyrelsen, går den nye ordning ud på, at udlægge efterafgrøder, som reducerer 
mængden af kvælstof, der siver ned i grundvand og vandmiljø. Der ydes et tilskud på 700 kr. pr. ha.  
Det er et krav, at du udlægger målrettede efterafgrøder, der hvor du har søgt. Du kan se, hvor der er størst 
effekt på et særligt kort, som du finder på naturerhverv.dk, eller du kan se behovet på netop din bedrift, på 
landmand.dk (log ind med din landmands kode. Klik på ”boksen” og se om dine marker ligger i et område, 
hvor du er ”tvunget” til at udlægge ”frivillige” målrettede efterafgrøder). 

 
Målrettede efterafgrøder skal sikre en ekstra kvælstofreducerende effekt i 2017 og 2018, og er altså kun 
for en to-årig periode. De supplerer MFO-efterafgrøder og pligtige efterafgrøder. De målrettede 
efterafgrøder må altså ikke overlappe med øvrige efterafgrøder.  
 
Hvis den tilskudsberettigede indsats ikke giver den nødvendige effekt på grund af for få eller ikke-optimalt 
placerede efterafgrøder, vil der blive indført et obligatorisk krav om udlæg af efterafgrøder allerede fra 
2017. Det obligatoriske krav vil gælde områder, hvor der fortsat er et indsatsbehov. Der ydes ikke tilskud til 
det eventuelle obligatoriske krav.  
Hvis du ikke ønsker at udlægge obligatoriske efterafgrøder, kan du alternativt vælge at få nedsat din 
individuelle kvælstofkvote.  
Et eventuelt obligatorisk krav meldes ud i begyndelsen af maj 2017.  
 
I forhold til grundvand kan et eventuelt obligatorisk krav ikke blive højere end det indsatsbehov, der er vist 
på kortet. I forhold til kystvand kan et eventuelt obligatorisk krav godt blive højere end vist på kortet, hvis 
mange efterafgrøder i den tilskudsberettigede ordning bliver placeret på områder, der er med i runde tre 
(områder med høj retention). Et eventuelt obligatorisk krav afhænger bl.a. af landmændenes søgning på 
den tilskudsberettigede ordning. Under alle omstændigheder kan et eventuelt obligatorisk krav ikke 
overstige, hvad der svarer til en kvotereduktion på 20 procent.  
 
Hvem kan søge?  
Landmænd, der har bedrifter dér, hvor der er et kyst-vandopland med et beregnet behov, kan søge.  
Økologiske bedrifter er ikke omfattet af ordningen.  
Bedrifter under 10 ha kan søge i den tilskudsberettigede ordning, men vil ikke være omfattet af den 
obligatoriske.  
 
Hvornår kan jeg søge?  
Ansøgningen kommer til at foregå i tre runder, hvor landmænd i områder med det største indsatsbehov kan 
søge først:  
1. Områder med grundvandindsatsbehov åbner 1. februar  
2. Områder med lav og gennemsnitlig retention (evne til at tilbageholde kvælstof) åbner 1. marts  
3. De resterende områder i kystvandoplande med et indsatsbehov åbner 22. marts.  
 
Du kan se på kortet, hvor der åbnes i de tre runder.  
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Ordningen kommer til at fungere efter først-til-mølle-princippet, og når du ansøger, får du straks svar på, 
om du kan få tilskud til at så efterafgrøder. 
 
Hvordan søger jeg?  
Du søger i Fællesskemaet 2017.  
 
Hvad sker der, hvis jeg ikke får udlagt de tilskuds-berettigede efterafgrøder?  
Du skal informere NaturErhvervstyrelsen om ændringer til ansøgningen ved at opdatere Fællesskemaet. 
Hvis du trækker ansøgningen tilbage efter 21. april, mister du støtten. Hvis den manglende udlægning 
konstateres ved kontrollen, beregnes der en yderligere støttesanktion i støtten til resterende målrettede 
efterafgrøder. Ud over støttetrækket vil du få en kvotereduktion, der svarer til effekten af de manglende 
efterafgrøder, ligesom du vil få en kvotereduktion, hvis efterafgrøderne ikke er placeret, der hvor de er 
ansøgt. Nedsættelse af kvoten er nødvendigt for at sikre, at den aftalte effekt med EU-kommissionen 
leveres.  
 
Hvad sker der, hvis jeg ikke lever op til et eventuelt obligatorisk efterafgrødekrav?  
Hvis du ikke udlægger efterafgrøder nok til at dække et eventuelt obligatorisk krav om målrettede 
efterafgrøder, vil bedriftens kvælstofkvote blive nedskrevet på samme måde, som hvis du ikke udlægger 
dine pligtige efterafgrøder.  
 


