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Ordningen målrettet kvælstofregulering
2020 skal begrænse udledningen af kvælstof til de kystnære farvande og dermed
hjælpe med at forbedre vandmiljøet. Du
kan her læse om ordningen og centrale
ændringer siden sidste år.
Målrettet regulering overgår til EU’s Landdistriktsprogram
Fra 2020 overgår målrettet kvælstofregulering til EU’s Landdistriktsprogram. Hvor målrettet regulering tidligere skulle kompensere
for lempelserne i Fødevare- og Landbrugspakken, skal ordningen fremadrettet forbedre
vandmiljøet. Det indebærer en række ændringer, blandt andet er indsatsbehovet fordelt på kystvandsniveau og ikke som hidtil på
ID15-områdeniveau.
Målrettet kvælstofregulering skal i år hente et
indsatsbehov på ca. 3.500 tons kvælstof,
svarende til ca. 380.000 ha efterafgrøder.
Tilskud finansieres med EU-midler
Som noget nyt bliver tilskuddet til målrettet
kvælstofregulering givet som støtte under
EU’s Landdistriktsprogram. Det betyder, at
der ikke længere er tale om de minimis-støtte
og derfor ikke vil være et økonomisk støtteloft
for, hvor meget du kan søge over en treårig
periode. Tilskudssatsen er i år 500 kr. pr. ha
efterafgrøder. Som ved andre landdistriktsordninger vil der være kontrol hos 5 pct. af
ansøgerne.

Hvem kan deltage i ordningen?
Du kan søge om tilskud til etablering af efterafgrøder og alternativer i målrettet kvælstofregulering, hvis du har et efterafgrødegrundareal over 10 ha og har marker i et område
med indsatsbehov. Indsatsbehovet på 3.500
tons kvælstof er fordelt på hovedparten af de
90 kystvandoplande. Du vil kunne se flere
detaljer om indsatsbehovet i netop dit område i Internet Markkort eller MiljøGIS, når
kortet snarest muligt bliver offentliggjort.
Ansøgning
Du søger om tilskud til målrettet kvælstofregulering i fællesskemaet. Ansøgningsrunden
åbner samtidig med åbningen af fællesskemaet februar 2020.
Prioritering sker ud fra effekt
Fra i år prioriteres ansøgere ikke længere efter først-til-mølle princippet. Derimod prioriterer vi ansøgninger efter ansøgningsfristen.
Prioriteringen sker inden for hvert kystvandopland, og der prioriteres efter:
1. Markens retention, hvor lav retention
går forud for høj retention
2. Markstørrelse, hvor en større mark
går forud for en mindre

Da vi prioriterer efter ansøgningsfristen, er
der i år kun én ansøgningsrunde. Du vil i Tast
selv-service modtage et tilsagnsbrev, hvor du
kan se, hvilke marker du har fået prioriteret. I
brevet kan du også se, hvilke marker der evt.
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har fået afslag og hvorfor. Prioriteringen sikrer, at indsatsen bliver gennemført i de områder, hvor den har størst effekt, og reducerer
samtidig et eventuelt obligatorisk krav.
Etabler frivillige efterafgrøder og undgå et
obligatorisk krav
Som tidligere vil du fortsat kunne modregne
din frivillige indsats i et eventuelt obligatorisk
efterafgrødekrav. Et obligatorisk krav vil blive
meldt ud i de kystvandoplande, hvor der efter
den frivillige ansøgningsrunde fortsat er behov for at reducere udledningen af kvælstof.
Alternative virkemidler med tilskud
Du kan få tilskud til etablering af efterafgrøder samt alternative virkemidler, som reducerer kvælstof. Du kan i år få tilskud til følgende
alternativer:
•
•
•
•
•

Mellemafgrøder
Flerårige energiafgrøder
Braklagte arealer
Braklagte arealer langs vandløb og søer
Tidlig såning af visse vinterafgrøder

Da alternativerne ikke har samme effekt som
efterafgrøder, har vi omregnet deres effekt,
så du kan se, hvor meget du kan veksle dine
alternativer til. Du kan se omregningsfaktorerne for de enkelte alternativer i faktaark om
alternativer til efterafgrøder.
Braklagte arealer langs vandløb og søer er et
nyt virkemiddel i 2020. Det er ikke længere
muligt at anvende afbrænding af fiberfraktion
som alternativ.
Ubrugt gødningskvote
Udover de nævnte alternativer har du mulighed for at indmelde din ubrugte kvælstofkvote i din frivillige indsats. Du kan ikke som

tidligere få tilskud til kvotereduktion, men har
du ubrugt gødningskvote fra planåret
2019/2020, kan du indmelde den ved ansøgningsrunden i 2020. Dette vil du kunne modregne i et eventuelt obligatorisk krav. Bemærk, at et eventuelt obligatorisk krav kan
opfyldes med en kvotereduktion for planperioden 2020/2021.
Du indmelder en kvotereduktion på ansøgningssiden til ordningen i fællesskemaet.
Hvis du ændrer placering af dine efterafgrøder og alternativer
Frem til 10. september kan du ændre valget
af alternative virkemidler og flytte dine efterafgrøder og alternativer inden for det ansøgte
ID15-område. Herefter er din ansøgning bindende, og du har ikke længere mulighed for
at flytte rundt på dine målrettede efterafgrøder eller alternativer. Du vil heller ikke kunne
udpege andre marker ved en fysisk kontrol.
Hvis du flytter efterafgrøderne eller vælger
andre alternativer, end du søgte, skal du indberette det på ansøgningssiden i fællesskemaet. Hvis din ændring betyder, at du nedskriver det areal, du har fået tilsagn til inden
for et ID15-område, vil det medføre en reduktion af din kvælstofkvote, svarende til det antal ha efterafgrøder, du har nedskrevet dit tilsagn med.
Særligt om kvægundtagelsesbrug
Kvægundtagelsesbrug kan ikke bruge de
samme arealer til at indfri 80 %-kravet og det
målrettede efterafgrødekrav. Dine arealer
med græs og foderroer indgår dog ikke i efterafgrødegrundarealet og dermed i efterafgrødekravet.
Mere information
Find mere information om målrettet regulering på www.lbst.dk.
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