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1. Indledning 

1.1 Baggrund og mål med rapporten 

Som led i forberedelsen af Vandmiljøplan III er der nedsat en arbejdsgruppe under Fødevareministeriet, 
som skal vurdere generelle landsdækkende virkemidler til regulering af kvælstof- og fosforbelastningen. 
Arbejdsgruppen skal afdække, beskrive og analysere egnede modeller og instrumenter til regulering af 
den samlede miljøpåvirkning med næringsstoffer fra landbruget. Der er yderligere nedsat to 
arbejdsgrupper i forbindelse med forberedelsen af vandmiljøplan III. En arbejdsgruppe skal udarbejde 
en strategi for regulering af landbrugets fosforforbrug, og en anden arbejdsgruppe skal beskrive 
virkemidler, der fokuserer på regionalt baseret beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstof og fosfor. 

Under de tre nævnte arbejdsgrupper skal en række undergrupper gennemføre en række analyser. Under 
Skatteministeriet er forankret en arbejdsgruppe om økonomiske virkemidler. Arbejdsgruppen skal 
vurdere afgifts- og kvotemodeller til regulering af landbrugets udledning af kvælstof og af fosfor. Denne 
underarbejdsgruppe er under arbejdsgruppen, som skal vurdere generelle landsdækkende virkemidler til 
regulering af kvælstof- og fosforbelastningen. 

Denne rapport er afrapporteringen fra Underarbejdsgruppen om økonomiske virkemidler. Økonomiske 
virkemidler er beskrevet generelt samt vurderet i forhold til en afgift på kvælstof. Økonomiske 
virkemidler til regulering af fosfor er vurderet i en særskilt rapport. Som udgangspunkt kan rapporten 
læses selvstændigt, men ønskes yderlig viden om kvælstof henvises til afrapporteringer fra andre 
undergrupper.  

1.2 Arbejdsgruppens formål 

Formålet med Arbejdsgruppen for økonomiske virkemidler er at beskrive de fordele og ulemper, der er 
forbundet med anvendelse af økonomiske modeller til regulering af landbrugets udledning af fosfor og 
kvælstof. Afgiftsmodeller – herunder pantmodeller – og kvotemodeller skal vurderes. For reguleringen 
af fosfor henvises til særskilt afrapportering. 

I arbejdet skal bl.a. indgå en vurdering af, om der med det pågældende virkemiddel bliver tale om 
effektiv regulering, som reelt giver en forenkling af den eksisterende regulering. 

Forskellige afgiftsgrundlag og modeller (afgift på tilførsel, afgift på overskuddet af kvælstof og kvoter) 
for regulering af udledningen af kvælstof er blevet undersøgt.  

Følgende indgår i vurderingen: 

• Reguleringen af overskuddet (udvaskning og fordampning) af kvælstof, herunder virkningerne 
på det regionale niveau . Hvilke miljøeffekter kan opnås ved det enkelte virkemiddel. 
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• Påvirkning af den enkelte landmands adfærd. Vil virkemidlet give landmanden incitament til at 
ændre adfærd. 

• Eventuelle uønskede sideeffekter. Kan virkemidlet give anledning til eksempelvis 
uhensigtsmæssige omlægninger af driften eller andre uønskede effekter. 

• Økonomiske konsekvenser (samfundsøkonomiske, erhvervsøkonomiske og statsfinansielle). 
• Opgørelse af reguleringens administrative konsekvenser/omkostninger for berørte virksomheder 

og for det offentlige.  
• Overensstemmelse med EU-retten herunder EU’s markedsordninger.  

På baggrund af en vurdering og sammenligning af ovenstående punkter er én model meldt ud til yderlig 
analyse. Der kan som følge af tidspresset ikke gennemføres yderligere for alle 9 modeller. For den 
udvalgte model henvises til arbejdet i F6 (Økonomimodelgruppen), hvor der er foretaget en alternativ 
modelberegning på ESMERALDA..  

I alle modellerne er provenuet forudsat tilbageført til landbruget, hvilket sikrer overensstemmelse med 
regeringens skattestop. Et provenu kan evt. tilbageføres ved reduktion af jordskatterne – i 
overensstemmelse med regerings grundlaget. 

1.3 Arbejdsgruppens sammensætning 

Arbejdsgruppen for økonomiske virkemidler har haft følgende sammensætning: 

• Hans J. Larsen, Skatteministeriets Departement (formand) 
• John Fuhrmann, Skatteministeriets Departement 
• Jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriets Departement 
• Marie Louise Hede, Skatteministeriets Departement (indtil 24. marts 2003) 
• Morten Grønholt Jørgensen, Skatteministeriets Departement (indtil 1. oktober 2003) 
• Anne Kirstine V. Krog, Skatteministeriets Departement (sekretær) 
• Annette Høegh, Told- og Skattestyrelsen 
• Søren Søgaard, ToldSkat Nordsjælland-Bornholm, Region Hillerød 
• Brian Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut 
• Tove Christensen, Fødevareøkonomisk Institut 
• Jørgen Schou, Miljøstyrelsen 
• Lars Bach Jørgensen, Fødevareministeriets Departement 
• Nanna Vestereng, Fødevareministeriets Departement 
• Sune Impgaard Schou, Finansministeriets Departement 
• Mikael Skou Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser 
• Villy Jørgensen, Danmarks JordbrugsForskning 
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1.4 Rapportens indhold. 

Rapporten er opdelt i 5 kapitler og 2 bilag. I nærværende kapitel beskrives den stillede opgave og 
arbejdsgruppens konklusioner. I kapitel 2 beskrives kort anvendelsen af kvælstof i landbruget og 
eventuelle miljøproblemer forbundet med anvendelsen. Kvælstofbalancen for landbruget beskrives. 
Afsnittet medvirker til, at denne rapport kan læses selvstændigt, og ønskes der yderlig viden om 
kvælstof henvises til afrapportering fra de andre arbejdsgrupper. 

I kapitel 3 beskrives den gældende regulering for kvælstof og fosfor. Særligt kvælstof er i dag omfattet 
af en gennemgribende regulering. Dele af denne regulering er som følge af EU krav. Bl.a. er følgende 
beskrevet i kapitel 3: gældende EU-regulering (markedsordninger, vandrammedirektivet og 
nitratdirektivet), den gældende afgift på kvælstof, spildevandsafgiften, slambekendtgørelsen og 
gødningsregnskaberne. Ved indførelse af økonomiske virkemidler for regulering af kvælstof skal 
virkemidlet vurderes i forhold til den gældende EU-regulering. 

I kapitel 4 beskrives den økonomiske teori for økonomiske virkemidler samt den gældende regulering 
for kvælstof og fosfor i Holland. Økonomiske virkemidler sammenlignes med andre former for 
regulering. Fordele og ulemper ved direkte og indirekte afgifter og symmetriske og asymmetriske 
afgifter vises. 

I kapitel 5 beskrives 9 forskellige afgiftsmodeller til regulering af landbrugets anvendelse af kvælstof. 
Hovedsigtet er at skabe et overblik over sammenhænge og forskelle mellem modellerne. Endelig 
beskrives en model med omsættelige kvoter, hvor kvotegrundlaget kan varieres på samme måde som i 
afgiftsmodellerne. Modellerne er sammensat af forskellige elementer og en beskrivelse af et element 
genbruges i de andre modeller. Der tages udgangspunkt i en simpel model, som så udbygges med 
forskellige elementer, som neutraliserer utilsigtede virkninger af den simple model. Modellerne kan 
opdeles i tre afgifter, som beskatter tilførslen af kvælstof til landbruget. Der er to afgifter, hvor 
beskatningen af tilgangen reduceres i forhold til en norm for kvælstof forbrug eller efter gennemsnitlig 
kvælstofoptagelse i planterne. Endelig er der tre forskellige balancemodeller, hvorefter 
kvælstofoverskuddet er afgiftsgrundlaget. 

 I bilaget beskrives forudsætninger og antagelser i forbindelse med beregningerne i kapitel 5. Endvidere 
er forudsætningerne for skønnet over administrative byrder vedlagt i bilag 2.  

1.5 Arbejdsgruppens konklusioner og indstillinger 

Hovedkonklusionerne fra kapitel 4 er følgende: 

• Ved en afgift kendes prisvirkningen – men mængdevirkningen er usikker. 
• Ved en kvote kendes miljøvirkningen – men prisvirkningen er usikker. 
• Ved korrekt fastsættelse af kvoten eller afgiften er virkningen af de to systemer ens. 
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Der kan som udgangspunkt opnås lavere samfundsøkonomiske omkostninger ved afgiftsregulering frem 
for generel regulering. Regional regulering kan være billigere end økonomiske virkemidler, hvis der er 
ganske stor variationen i skadeseffekterne (geografisk bestemte eller punkt specifikke). En 
afgiftsregulering kan suppleres med regionale virkemidler, som tager hensyn til særligt følsomme 
områder. 

I kapitel 5 vurderes 9 forskellige økonomiske virkemidler til regulering af landbrugets anvendelse af 
kvælstof.  Udgangspunktet er en simpel model, som efterfølgende udvides. Det vises, at omkostningerne 
til reduktion af kvælstofoverskuddet reduceres med modellernes udvidelse, samtidig reduceres  også 
kvælstofoverskuddet. Omkostningerne dækker landbrugets tilpasningsomkostninger, hvilket bl.a. er tabt 
dækningsbidrag som følge af omlægning af afgrødesammensætning, omkostninger ved øget udnyttelse 
af husdyrgødning. Disse omkostninger må ikke forveksles med landbrugets administrative 
omkostninger. 

Tilpasningsomkostninger ved den nuværende regulering er ikke bestemt, men ifølge den økonomiske 
teori vil disse overstige tilpasningsomkostninger ved en afgift på handelsgødning, som er den afgift, der 
minder mest om den gældende regulering. 

De forskellige modellers effekt på miljøbelastningen måles i reduktionen i kvælstofoverskuddet – en 
potentiel miljøbelastning. Denne antagelse er ikke nødvendigvis korrekt, da skadeseffekten for kvælstof 
er afhængig af en lang række andre faktorer bl.a. kvælstoffets tilstandsform (nitrat eller ammoniak), 
stedets sårbarhed over for kvælstofstab, jordbund m.m. Det er ikke muligt at bestemme om en afgift 
regulerer for lidt eller for  meget i et givet område. 

Beregningerne for de forskellige afgifters virkning er baseret på en teoretisk økonomisk model, som 
bl.a. bygger på imperisk bestemte udbyttefunktioner baseret på Landsforsøgene. 

En grundlæggende forudsætning i den økonomiske model er, at de forskellige agenter handler rationel, 
altså søger at maksimere overskud eller nytte. For at kunne et foretage et rationelt valg kræves kendskab 
til fysiske sammenhænge mellem produktion og anvendelse af råvarer – produktionsfunktionen – samt 
kendskab til priser.  

I praksis gælder vidt forskellige produktionsfunktioner, og modellen fjernes sig fra den konkrete 
virkelighed et givet sted og en given tid ved at generalisere produktionsfunktionerne mv. udfra 
gennemsnitsbetragtninger. Selvom der går information tabt ved en generalisering af den komplekse 
virkelighed, vil der dog fortsat gælde, at ingen på marginalen vil afholde større omkostninger til at 
reducere afgiftsgrundlaget end afgiftssatsen. Ved at bruge en formaliseret model frem for mere ad hoc 
eksempler, undgår man vurderinger, der ikke kan være konsistente. 

Modellens forudsigelser for virkningerne for en given hvedemark et givet sted et givet år vil ikke 
nødvendigvis vise sig at holde, men der er ikke grund til at formode, at der er større chancer for, at 
virkningerne er større end for at formode, at virkningerne er mindre. Om afgifternes virkning er særlig 
store eller små i særlig følsomme områder kan derfor ikke afgøres på forhånd. 
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Der hersker givetvis betydelig usikkerhed om de kvantitative virkninger, der virker gennem følgende 
kanaler: 

• Ved højere priser på kvælstof vil det være økonomisk optimalt at reducere kvælstoftilførselen. 
• Ved højere priser på kvælstof vil det bedre kunne betale sig at udnytte en større del af kvælstof i 

affald og i husdyrgødning. 
• Ved skift i dækningsbidrag mellem forskellige afgrøder vil de kulturer, der får mindst fald i 

dækningsbidraget fremmes og omvendt. 
• Ved en højere værdi af husdyrgødning vil det bedre kunne betale sig at øge husdyrproduktionen. 
• Ved en højere værdi af husdyrgødning vil billigt foder, der har en begrænset værdi med hensyn 

til animalsk produktion, men giver meget gødning, blive mere fordelagtig at anvende. 

Der kan ikke herske tvivl om fortegnet på disse effekter. Derimod hersker der usikkerhed om 
størrelsesordenen af sammenhængene.  

Modellen har dog en vis usikkerhed som følge af, at det er antaget, at prisen på kvælstof i 
husdyrgødning - målt i handelsgødningsækvivalenter – er antaget at følge prisen på handelsgødning i 
forholdet 1:1. Særligt ved høje afgifter vil prisen på kvælstof i husdyrgødning ikke stige i samme 
forhold som handelsgødning. Antagelsen kan medføre overvurdering af mængden af kvælstof fra 
husdyrgødning, som erstatter handelsgødning. Endvidere er modellen baseret på kortsigtede 
udbyttefunktioner, hvilket kan medføre overvurdering af miljøeffekten.  

Den mest simple model (model 1) er en afgift på handelsgødning og andre varer, der markedsføres som 
kvælstofholdig gødning. Afgiften omfatter dog ikke almindelig husdyrgødning. Der er tale om en 
indirekte afgift, som opkræves hos importører og producenter. Fordelen ved afgiften er, at den opkræves 
hos et begrænset antal store virksomheder i modsætning til en afgift, som skal opkræves hos den enkelte 
forbruger.  

Afgiften væltes over i højere priser på handelsgødning. Dette vil trække prisen op for alternativ 
kvælstoftilførsel. Det drejer sig om husdyrgødning og kvælstoffikserende planter. En 
handelsgødningsafgift må derfor forventes at medføre en ensartet stigning i værdisættelsen af 
gødningsværdien i husdyrgødning. Der vil således blive udvist større bestræbelser for korrekt 
opbevaring og udbringning af husdyrgødning med henblik på at få en bedre udnyttelse af den. Der vil 
ligeledes blive et incitament til en bedre udnyttelse af kvælstof fra kvælstoffikserende planter. 

Problemerne med en handelsgødningsafgift er, at den har nogle uheldige fordelingsmæssige virkninger, 
idet den vil medføre en merbelastning af den vegetabilske produktion og en gevinst for den animalske 
produktion. Den vil videre medføre utilsigtede incitamenter til øget husdyrbestand, større 
gødningsproduktion ved mere intensiv fodring med protein, større arealer med kvælstoffikserende 
planter og omlægning af afgrøder mod afgrøder med mindre kvælstofforbrug men ikke nødvendigvis 
mindre kvælstofoverskud. 
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Nogle af ulemperne ved handelsgødningsafgiften vil kunne neutraliseres med en afgift på 
husdyrgødning (model 2). Man vil kunne neutralisere husdyrproduktionens fordele ved at anvende en 
lavere sats end for handelsgødning. Et bidrag fra husdyrproduktionen vil kunne indrettes på forskellige 
måder. Den mest hensigtsmæssige måde vil være, at der som supplement til handelsgødningsafgiften 
opkræves et bidrag fra husdyr (beregnet kvælstofmængde korrigeret for udnyttelsesprocent), som 
opgøres af slagterier og mejerier samt ved eksport for alle betydende husdyr, og kødmængden, som 
omregnes efter standarder til den kombinerede gødningsproduktion ved denne kødproduktion. Afgiften 
ville kunne indrettes som en almindelig punktafgift, og afgiftsgrundlaget vil være det samme, som det 
der ligger til grund for afregningen mellem forarbejdningsindustrien og landmanden. Selvom man ved 
en sådan afgift vil kunne ramme nogenlunde præcist på makroniveau, vil husdyrbidraget dog være 
baseret på en tilnærmet metode, og upræcisionen vil i individuelle tilfælde kunne give anledning til 
uhensigtsmæssige virkninger. 

Andre ulemper ved en handelsgødningsafgift og et husdyrbidrag vil kunne neutraliseres ved en afgift på 
kvælstoffikserende planter (model 3). Afgiften af kvælstoftilførslen vil skulle angives af landmanden 
ved at denne angiver arealet og den omregnede kvælstofmængde, der skal beskattes. Fastsættelsen af 
kvælstoffikseringens omfang må ske ved hjælp af standarder. Afgiftssatsen skal fastsættes således, at 
virkningen af handelsgødningsafgiften på arealerne med kvælstoffikserende planter neutraliseres. 
Afgiften kan alene blive en grov tilnærmelse til kvælstoftilførslen ad denne kanal. Administrationen 
kunne formentlig indrettes således, at den kombineres med administrationen af hektarstøtteordningen, 
hvor der kunne gives en særskilt indberetning af de arealer, hvor der dyrkes kvælstoffikserende planter, 
og kontrollen kunne i givet fald gennemføres af Plantedirektoratet. Uanset at kvælstoffikseringen 
opgjort ved summariske standarder kan ramme en del forkert, vil det ikke være holdbart administrativt 
at forsøge at tilnærme kvælstoffikseringen mere præcist. 

En af ulemperne ved modellerne 1-3 er, at der blev givet en tilskyndelse til skift i 
afgrødesammensætningen til planter med et mindre kvælstofbehov. Denne effekt søges neutraliseret i 
model 4, ved at der indføres en reduktion i afgiften svarende til afgiften af det kvælstofindhold, der i 
gennemsnit er optaget i planterne. En tilbageføring, der er differentieret efter arealernes anvendelse, vil 
forudsætte en angivelse fra den enkelte landmand. For en landmand, der har et udbytte, der svarer til 
landsgennemsnittet, vil afgiften af tilførslen af kvælstof til marken fratrukket godtgørelsen efter 
planternes kvælstofindhold svare til en afgift af det samlede kvælstofoverskud. 

Modellerne 2-4 forudsætter anvendelse af en række standardantagelser og omregningsfaktorer, som vil 
være forkerte, når de faktiske forhold afviger fra standarderne eller gennemsnittet. Disse kilder til 
upræcision vil kunne elimineres, hvis man i stedet anvender en balancemodel, som er nærmere 
beskrevet under model 6-8. Endvidere vil der være en del administrative og kontrolmæssige 
vanskeligheder med enkelte af afgiftselementerne i modellerne 2-4.  

Model 5 tager udgangspunkt i de nuværende gødningsregnskaber. Disse regnskabers hovedidé er, at de i 
alle tilfælde skal kunne anvendes i landbruget til gødningsplanlægningen. Der kan derfor tages en række 
individuelle hensyn, hvorved gødningsregnskaberne kommer til at indeholde mange forskellige 
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elementer herunder elementer af skønsmæssig karakter (f.eks. konsulenterklæringer og 
jordtypeerklæringer). For afgifter gælder det jf. grundloven, at afgiftsgrundlag og -sats skal være 
entydigt beskrevet i lovform. Principielt skal skattemyndighederne ikke kunne ændre afgifternes 
størrelse ved skøn. Afgifternes størrelse skal kunne beregnes direkte ud fra de bestemmelser, der står i 
love fastsat af Folketinget. I det nuværende gødningsregnskab kan man i praksis tillade en vis form for 
overskridelse af normerne, før overskridelserne sanktioneres med bøde. De nuværende 
gødningsregnskaber kan således ikke direkte omsættes til en afgiftslov. Hvis gødningsregnskabet skulle 
tilpasses, således at det kunne opfylde kravene til en afgiftslov ville blive tale om et tungt system med 
mange særregler, som vil medføre besværligheder for såvel landmanden som for kontrolmyndighederne. 
Hertil kommer at afgiften er født som en model, der skal opgøres og indbetales af hver enkelt landmand. 
Dette vil også gøre administrationen meget tung at have med at gøre sammenlignet med de gældende 
punktafgifter.  

Modellerne 6-8 er baseret på en opgørelse af kvælstofoverskuddet. For den enkelte landmand er de 
centrale elementer i opgørelsen af kvælstofbalancen indkøb af foder, såsæd, handelsgødning samt 
kvælstoffangst i kvælstoffikserende planter fratrukket solgt foder og andre vegetabilske og animalske 
produkter og solgt husdyrgødning. Denne balanceopgørelse indeholder de samme elementer, som er 
beskrevet i Balancegruppens (F1) rapport. Det er også de elementer der indgår i model 8. Opgørelsen 
forudsætter en opgørelse på gårdniveau, og den forudsætter en opgørelse af køb og salg mellem de 
enkelte landbrug. 

Det vil imidlertid være lettere at opgøre kvælstofoverskuddet, hvis man kunne udelukke køb og salg 
mellem de enkelte landbrug i afgiftsgrundlaget og alene se på køb og salg til og fra landbrugssektoren. 
Man opnår en indirekte opgørelse af afgiftsgrundlaget ved at beskatte tilgangen af kvælstof (foderstoffer 
og handelsgødning) hos dem, der sælger til landbruget, og lade disse vælte afgiften over og give 
godtgørelse til dem, der køber fra landbruget, og lade dem vælte godtgørelsen tilbage til landbruget. Der 
opnås afgørende administrative fordele ved at flytte afgiftsopkrævningen og godtgørelsen af afgifterne 
væk fra det primære landbrug uden at der tilsvarende er en ringere miljøeffekt. Denne indirekte afgift 
bør imidlertid suppleres med en afgift på kvælstoffikserende planter. En sådan afgift forudsætter en 
opgørelse og indbetaling fra den enkelte landmand, idet det ikke vil være muligt at opkræve en sådan 
afgift på en indirekte måde. Man kunne givetvis håndtere det administrative og kontrolmæssige problem 
på en enkel og hensigtsmæssig måde, hvis kontrollen kunne kombineres med kontrollen af 
hektarstøtteordningen og i givet fald foretages af Plantedirektoratet. Dette er hovedelementerne i model 
7. 

Man kunne yderligere forenkle opgørelsen af kvælstofoverskuddet ved at udelukke interne handler i 
Danmark med animalske og vegetabilske varer ved at lade afgiftsgrundlaget opgøre ved import og 
eksport. Importørerne og eksportørerne ville på samme måde som i model 7 overvælte og tilbagevælte 
afgifterne og godtgørelserne til landmændene, som vil ændre adfærd på grund af prisvirkningen af 
afgiften, svarende til den tilpasning de i øvrigt foretager, når der sker ændringer i afsætningspriserne. 
Modellen skulle i givet fald suppleres med en afgift på kvælstoffikserende planter. Herved ville man 
yderligere fange kvælstofoverskuddet i byerhvervene. Dette er hovedelementerne i model 6. 
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Model 6, der er den enkleste at administrere og kontrollere, vil sandsynligvis være i strid med EU’s 
markedsordninger og modellen er derfor ikke analyseret nærmere. 

Model 8 er administrativ tung at håndtere, uden at den kan påvise bedre miljøeffekter, som kan 
begrunde de væsentlige større administrative byrder i forhold til model 7. Synligheden af en afgift efter 
henholdsvis model 7 og 8 er den samme, idet oplysningerne i model 7 og 8 – bortset fra intern handel – 
er baseret på oplysninger fra bondemandens leverandører og aftagere. Antallet af registrerede 
virksomheder – og dermed indbetalere, og virksomheder, som skal kontrolleres – er langt højere i model 
8 end i model 7.  

Model 7 sikrer således en mere præcis opgørelse af kvælstofoverskuddet end model 4 og undgår 
uheldige fordelingsmæssige problemer. Hertil kommer at den er enklere at administrere end model 8. 
Gennemførelse af model 7 kræver dog en nærmere vurdering i forhold til EU-retten. 

Model 9 beskriver en reguleringsordning baseret på omsættelige kvoter, der fordeles gratis. Kvoterne vil 
have samme virkning som afgifter, hvis tilladelserne fordeles på samme måde som bruttotilbageføringen 
af eller fradraget i afgiften, og tilladelserne giver ret til at erhverve de forskellige grundlag, der 
alternativt  var afgift på. Fordelingen af kvoter kræver imidlertid det samme informationsniveau som en 
tilbageføring af et afgiftsprovenu og vil have samme fordelingsmæssige konsekvenser for landbruget. 

I kvotemodellen beskrives, hvorledes man i stedet for at føre en pengesum tilbage til landbruget kunne 
føre omsættelige kvotebeviser tilbage til landbruget eller til de virksomheder, der aftager landbrugets 
produkter. Kvotebeviserne vil så skulle afleveres af landmanden ved køb af kvælstofholdige produkter 
og udleveres til landbruget, når de leverer produkter til deres aftagere. Kvoterne, der vil kunne 
omsættes, vil kunne sættes i cirkulation gennem en fordeling på grundlag af historiske data over 
landmændenes  tilførsler af kvælstofholdige produkter eller kvælstofbalance (overskud), eventuelt 
reduceret til et politisk acceptabelt niveau. Aftagerne af landbrugets produkter vil få tildelt kvoter på 
grundlag af indkøbte varer fra landbruget. Ved fordelingen af kvoterne vil landmændene kunne sikres en 
ejendomsret til de pågældende kvoter, ligesom der vil kunne tages hensyn til individuelle forhold og 
særlige lokale eller regionale miljøforhold ved uddelingen, hvilket dog ikke hindrer, at der kan blive 
udbragt mere kvælstof end angivet af kvoten i særligt følsomme områder.  Det vil også i denne model 
blive landbrugets leverandører af kvælstofholdige varer og deres aftagere, som skal føre regnskab over 
udlevering af varer eller køb af varer og kvotebeholdningerne på samme måde, som de skulle holde 
regnskab med afgifterne i afgiftsmodellen. Told og Skat vil derfor kunne administrere et kvotesystem, 
medens andre myndigheder bedst vil kunne fordele kvoterne til de enkelte landmænd. Anvendelse af 
kvoter frem for en afgift efter model 7 kan muligvis reducere problemerne med EU-retten, men 
afklaring heraf vil kræve en nærmere drøftelse med Kommissionen. 
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2. Miljøbelastningen af kvælstof 

2.1 Indledning 

Kvælstof er et nødvendigt næringsstof for vækst, og er det næringsstof, som indgår med størst mængde i 
landbrugsproduktionen. Men en forøget tilførsel af kvælstof til søer og kystvande ændrer de økologiske 
forhold. En øget mængde kvælstof medfører øget mængde alger, og en øget forekomst af alger har 
følgende konsekvenser i søer og marine områder: 

• Vandet bliver grumset og uklart 
• Den naturlige plantevækst får ikke tilstrækkeligt med lys 
• Øget iltforbrug til nedbrydning af alger ved bunden 
• Fiskebestanden ændres 
• Forekomst af generende og evt. giftige blågrønalger 
• Forekomst af iltsvind, hvilket medfører døde fisk og bunddyr 

I vandløbene har øget indhold kvælstof ikke medført væsentlige ændringer, men vandløbene 
transporterer den øgede mængde kvælstof videre til hav og sø. 

Kvælstoffet påvirker også kvaliteten af grundvandet. Landbrugets udledning til grundvandet sker 
hovedsageligt via udvaskning af nitrat fra landbrugsarealernes rodzone. Jordtypen er afgørende for, om 
den udvaskede kvælstof siver mod grundvandet eller afledes via dræn. Risikoen for nitritdannelse, som 
kan ske ved unormale pH-forhold i maven og i babymaver, kan påvirke blodets evne til iltoptagelse. 
Indtagelse af nitrat med drikkevandet er endvidere mistænkt for at øge risikoen for mavecancer. 

Kvælstof kan indgå i flere forbindelser, nogle forbindelser er skadelig i nogle sammenhæng, andre er uskadelige. 

Kvælstof: Grundstof. Kemisk betegnelse for nitrogen, N. Forekommer som luftart, N2, og udgør størstedelen af 
atmosfærisk luft. N2 er ikke skadelig. Visse jordbakterier er i stand til at binde kvælstof fra atmosfæren. Kvælstof bliver 
derved tilgængeligt for planter. Kvælstof indgår i salte som f.eks. nitrat eller ammoniumssalte og findes i proteiner i alle 
levende organismer. 

Lattergas: Kvælstoftveilte N2O. Lattergas bruges til bedøvelse, men udvikles også ved en række processer, f.eks. 
forbrænding. Forøgelse af atmosfærens indhold af lattergas kan medvirke til forøgelse drivhuseffekten. 

Denitrifikation: Bakteriel omdannelse af nitrat, NO3
-, til kvælstoffilter eller frit kvælstof, NO, N2

-, henholdsvis NO2, 
normalt under iltfrie forhold og under samtidig iltning af organisk stof. Bakterierne kaldes denitrificerende bakterier, og 
disse er i stand til at tage ilten fra, d.v.s. reducere nitrat, hvorved kvælstof frigøres. Den modsatte proces, nitrifikation, 
er iltkrævende. 

Nitrit: Kvælstofforbindelse, kemisk formel NO2-. Udgør et mellemled i nitrifikationsprocessen. 
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2.2 Miljøbelastningens afhængighed af driftsform og gødningspraksis 

Kvælstofoverskuddet er afhængig af gødningspraksis, husdyrholdets størrelse, afgrødevalg og 
høstudbytte. Derudover afhænger tabet af naturgivne forhold som jordtype og klima. Den mængde 
kvælstof, der udvaskes til vandmiljøet varierer fra år til år, og er bl.a. afhængig af nedbørsmængden. 
Følgende påvirker kvælstofmiljøbelastning: 

• Udbringningsmetode. Ved udbringning af flydende husdyrgødning og nedfældning reduceres 
fordampningen af ammoniak. 

• Tidspunktet for udbringning. Ved udbringning, når planterne påbegynder deres vækstsæson 
(typisk om foråret), reduceres udledningen af kvælstof. 

• Efterafgrøder. Efterafgrøder opsamler kvælstof efter tidligt høstede afgrøder, og fastholder 
kvælstoffet til næste forår, hvor efterafgrøder nedmuldes. Forsøg viser, at udvaskningen kan 
reduceres med ca. 25 kg kvælstof pr. hektar. 

• Vintergrønne marker. Ved såning af næste års afgrøder i efteråret kan udvaskningen reduceres. 
Effekten menes dog nu at være ganske lille.  

• Bedre foderudnyttelse. Bedre udnyttelse af fodret medfører mindre kvælstof i husdyrgødningen, 
hovedsageligt mindre kvælstof i urinen/ajlen.  

• Økologisk jordbrug. I økologisk jordbrug anvendes ikke handelsgødning. Undersøgelserne viser, 
at kvælstofoverskuddet er mindre for økologisk landbrug end for konventionelt landbrug.  

• Vådområder. I vådområder sker en øget denitrifikation, og således en mindre udvaskning. 
• Skovrejsning. Fra skove er der mindre kvælstofudvaskning end fra landbrugsarealer. 

Flere af ovenstående punkter indgår som tiltag i VMP II, jf. kapitel 3. 

2.3 Omfanget af miljøbelastningen fra landbrugets kvælstofforbrug 

I 1980’erne var vurderingen, at den danske udledning af kvælstof til vandmiljøet var på 290.000 ton 
årligt (30.000 ton fra slam, fra landbruget: 230.000 ton i markbidrag og 30.000 ton i gårdbidrag). 
Vandmiljøplan I og Vandmiljøplan II tager udgangspunkt i denne vurdering. Målet med Vandmiljøplan 
I var en reduktion i kvælstofudledningen på 145.000 ton, svarende til 50 pct. af den samlede udledning. 
Målet for landbrugets vedkommende var en reduktion af markbidraget på 100.000 ton og en reduktion 
af gårdbidraget på 27.000 ton. Det viste sig efterfølgende, at tiltagene i Vandmiljøplan I ikke var 
tilstrækkelige til at reducere markbidraget med 100.000 ton, og Vandmiljøplan II indeholder således 
yderligere tiltag til reduktion af landbrugets kvælstofudledning. Det blev vurderet, at gårdbidraget var 
reduceret med de ønskede 27.000 ton. 

Senere beregninger (2002) fra Danmarks Jordbrugsforskning (DJF) og Danmarks Miljøundersøgelse 
(DMU) viser imidlertid, at en udledning på 260.000 ton årligt fra landbruget er undervurderet, og at der 
nærmere blev udvasket 310.000 – 320.000 ton i midten af 1980’erne. 

I de følgende afsnit redegøres for omfanget og formen af udledningen af kvælstof. 
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Ved udarbejdelse af et evt. afgiftsgrundlag skal det vurderes, hvor tæt afgiftsgrundlaget kan lægges på 
miljøbelastningen. 

2.4 Skadeligheden af udledning af kvælstof 

Der er stor variation i udvaskningen fra rodzonen, hvor udvaskningen bl.a. afhænger af jordtypen (sand 
eller ler). Endvidere findes der grundvandsmagasiner, hvor kun ca. 10 pct. af vandet er dannet efter 
vandmiljøplanernes ikrafttræden, hvilket medfører at reduktion af udledningen først kan måles med en 
vis forsinkelse. På lerjord strømmer en stor del af vandet, der forlader rodzonen, direkte og hurtigt til 
vandløb. Derfor vil en reduktion i kvælstofindholdet på lerjorde hurtigt kunne mærkes i vandløbene. I 
sandjord siver en stor del af vandet fra rodzonen ned i grundvandet, og det vil generelt tage flere år, 
inden det når ud i et vandløb. Undervejs gennem grundvandsmagasinerne sker der en denitrifikation af 
nitraten til frit kvælstof, således at indholdet af nitratkvælstof er reduceret kraftigt, når det strømmer ud i 
vandløbet. . 

En begrænsning af udvaskningen af kvælstof har størst betydning for algeproduktionen i de fjorde, hvor 
en stor del af vandtilførslen kommer fra oplandet. I større havområder vil kvælstof også stamme fra 
andre lande, og en effekt af vandmiljøplanerne er sværere at se i disse områder.  

I landovervågningsoplandene er der i 2001 fundet en gennemsnitlig udvaskning fra dyrkede arealer på 
105 kg N/ ha år fra sandjorde, 53 kg N/ha år fra lerjorde1 og 10 kg N/ha år fra naturarealer, omvendt er 
kvælstoftransporten i vandløb størst for lerjordsoplandene (22 kg N/ha) mod transporten i 
sandjordsoplandene (11 kg N/ha) og naturarealerne (2 kg N/ha). 

Der er store variationer fra år til år i udvaskningen afhængig af de klimatiske forhold. Kvælstof fra 
dyrkede arealer er den største kilde til udvaskning til de ferske vande. Bidraget fra luften er det største 
bidrag til de marine områder, men bidraget fra luften har mindre betydning i de indre danske farvande, 
hvor bidraget fra ferskvandstilløb og spildevand har en langt større betydning.  

Der findes ikke umiddelbart opgørelser over skadesomkostningerne ved udvaskning eller fordampning 
af kvælstof. 

Tilførsel og fraførsel af kvælstof  

Figur 1 viser landbrugets kvælstofkredsløb. Overskuddet af kvælstof i landbruget beregnes ved 
mængden af tilført kvælstof fraregnet mængden af fraført kvælstof. Det beregnede overskud omfatter 
summen af alle former for tab til omgivelserne og en eventuel ændring i jordens indhold af kvælstof 
samt summen af fejl og usikkerheder på beregningerne.  

                                                   

1 Kilde: Vandmiljø 2002, faglig rapport fra DMU, nr. 423 
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Tilførslen af kvælstof til landbruget sker hovedsagelig med handelsgødning, indkøbt foder, biologisk 
kvælstofbinding (bl.a. bælgplanter, som binder kvælstof fra atmosfæren), fra atmosfæren (regn og 
nedfald) og fra udbringelse af affaldsprodukter. Fraførslen sker ved salg af vegetabilske og animalske 
produkter (afgrøder, kød, æg, mælk mv.).  

Der sker også en udveksling af kvælstof mellem stald og mark. Marken modtager husdyrgødning fra 
stalden eller direkte fra dyr på marken, og stalden modtager foderafgrøder fra marken. Dyrene udnytter 
ca. 25–30 pct. af foderets indhold af kvælstof. Resten af kvælstoffet udskilles med urinen og den faste 
gødning. Tilførslen og fraførsel af kvælstof til og fra den samlede balance kan opgøres med væsentlig 
større sikkerhed end udvekslingen mellem stald og mark. Tilførslen og fraførslen kan opgøres ved hjælp 
af indberetninger til bl.a. Landbrugsstatistikken. Den største post baseret på skøn er fikseringen af 
kvælstof. Opgørelsen af udvekslingen mellem stald og mark hviler bl.a. på skønsmæssige 
indberetninger. 

Figur 1 Kvælstofkredsløb 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Mark- og staldbalance 

Kvælstofoverskuddet omfatter tab ved ammoniakfordampning fra stalden, i forbindelse med lagring 
eller ved udbringning på markerne, udvaskning, denitrifikation (biologisk eller kemisk omdannelse af 
nitrat til frit kvælstof) og afbrænding samt ændringer i landbrugsjordens pulje af bundet kvælstof.  

Ved en opdeling i kvælstofbalancer på mark- og staldniveau kræves beregninger af den interne 
omsætning af kvælstof mellem stald og mark. Ved beregning af nedenstående tal er anvendt 
bruttotilførslen fra atmosfæren. Dette bevirker, at summen af mark- og staldbalancen ikke er lig 
totalbalancen. Nedenstående giver et billede af tilførslen, fraførslen, udvekslingen og udledningen af 
kvælstof fordelt på henholdsvis stald og mark. 
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Tabel 1 Markbalance 

År 1984/85 1996/97 1997/98 1998/99

 1.000 ton kvælstof 

Tilførsel      

Handelsgødning 405,5 285,8 282,6 278,2 

Udbragt husdyrgødning 265,3 232,8 234,4 231,6 

Tilførsel i øvrigt 106,5 102,3 107,4 104,7 

Total 777,3 620,9 624,4 614,5 

Fraførsel  

Korn og frøafgrøder 171,3 165,0 175,4 175,2 

Sukkerroer og kartoffel 11,1 11,5 11,9 11,9 

Grovfoderafgrøder 160,9 120,1 125,8 130,0 

Total 343,3 296,6 313,1 317,1 

Overskud 434,0 324,3 311,3 297,4 

Kilde Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer DJF og DMU 2000 

Det ses af Tabel 1, at tilførslen af kvælstof med handelsgødning er faldet væsentligt siden 1984/85 
(405.500 ton til 278.200 ton i 1998/99). Mængden af udført husdyrgødning er også faldet med ca. 
30.000 fra 1984/85 til 1998/99. I andre tilførsler er der sammenlignet hermed kun sket små ændringer. 

Tilførslen af kvælstof til marken kan ske ved bl.a. tilførsel af handels- eller husdyrgødning. Tilførsel i 
øvrigt dækker over kvælstoffiksering, nedfald fra atmosfæren, udbringning af affald, udsæd og 
fodersvind.  

Fraførsel af kvælstof fra markerne er sket ved fraførsel af korn og foderafgrøder (korn, industrifrø, 
bælgfrø og frø til udsæd), sukkerroer og kartofler og grovfoderafgrøder (græs og grønfoder, roer, halm 
og grønsager). Fraførslen af korn og frøafgrøder har ligget i intervallet 165.000 ton kvælstof til 176.000 
ton kvælstof fra 1984/85 til 1998/99. For grovfoderafgrøder er der sket et fald fra 160.900 ton i 1984/85 
til 130.000 ton i 1998/99, som følge af ændringer i husdyrsammensætningen. De seneste 2 år er 
fraførslen steget. 
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Tabel 2 Fordeling af kvælstofoverskud fra mark 

År 1984/85 1996/97 1997/98 1998/99

Fordeling 1.000 ton kvælstof 

Ammoniaktab fra 
mark 63,8 40,1 39,9 38,4 
Udvask 277,0 199,0 198,0 196,0 
Denitrifikation 40,0 40,0 40,0 40,0 
N-pulje 25,0 25,0 25,0 25,0 
Rest 28,2 20,2 8,4 -1,9 

Total 434,0 324,3 311,3 297,5 
Kilde: Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer DJF og DMU 2000 

Kvælstofoverskuddet fra markerne fordeles på flere udledningskilder: fordampning ved udbringning, 
udvaskning, denitrifikation, binding i jorden samt en uforklaret rest.  

Udvaskningen er reduceret fra 277.000 ton N i 1984/85 til 196.000 ton N i 1998/99. Ammoniaktabet 
ved udbringning er reduceret fra 64.000 ton N i 1984/85 til 38.000 ton N i 1998/1999. Denitrifikationen 
antages at være konstant i perioden. 

Kvælstofoverskuddet er reduceret fra 434.000 ton i 1984/85 til 297.400 ton i 1998/99. Årsagen til faldet 
er bl.a. bedre udnyttelse af husdyrgødningen, og dermed et mindre behov for handelsgødning. 
Høstudbyttets størrelse har stor betydning for størrelsen og kan medføre, at overskuddet varierer fra år 
til år. 

Tilførslen af kvælstof til stalden kommer fra grovfoder (græs, grønfoder, roer, kartofler og halm), 
kraftfoder (oliekager, korn, bælgsæd, klid, andre vegetabilske produkter, kød- og fiskemel og 
mælkepulver) og kemisk foder. 

Tilførslen af grovfoder er faldet med ca. 30.000 ton fra 1984/85 til 1998/99. Forbruget var endnu lavere 
i 1996/97 og 1997/98 som følge af et lavt udbytte i disse år. Tilførslen af kvælstof med kraftfoder er 
steget i perioden 1984/85 til 1998/1999. Faldet i tilførslen af grovfoder og stigningen i tilførslen af 
kraftfoder afspejler et fald i kvægholdet og en stigning i svine- og fjerkræholdet. 

Hovedparten af fraførslen fra stalden sker ved fraførsel af gødning fra dyrene og ved fraførsel af 
animalske produkter (æg, mælk og slagtedyr). Fraførslen af kvælstof i animalske produkter er steget. 
Fraførslen af kvælstof i husdyrgødning er også faldet – på trods af stigningen i mængden af animalske 
produkter -  hvilket skyldes en forbedret foderudnyttelse.  
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Tabel 3 Staldbalance 

År 1984/85 1996/97 1997/98 1998/99 

 1.000 ton kvælstof 

Tilførsel     

Grovfoder 150,5 110,9 117,0 121,1 

Kraftfoder 262,5 300,7 307,6 326,4 

Kemisk foder 10,1 7,1 6,3 5,4 

Total 423,1 418,7 430,9 452,9 

Fraførsel     

Animalsk 85,4 102,7 107,9 111,0 

Fodersvind 8,7 4,9 5,2 4,9 
Udbragt 
husdyrgødning  265,3 232,8 234,4 231,6 

Total 359,4 340,4 347,5 347,5 

Overskud 63,7 78,3 83,4 105,4 
Kilde: Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer DJF og DMU 2000 

Det største kvælstofstab fra stalden sker ved fordampning. Tabet (amnoniaktab fra stald, denitrifikation 
stald og nedsivning) af kvælstof fra stalden er reduceret fra 53.800 ton kvælstof i 1984/85 til 47.000 ton 
kvælstof i 1998/99. Overskuddet fra stald er i samme periode steget fra 63.700 ton til 105.500 ton (heraf 
en uforklarlig rest).  

Tabel 4 Fordeling af kvælstofoverskud fra stald 

 1984/85 1996/97 1997/98 1998/99 

Fordeling 1.000 ton kvælstof 

Ammoniaktab 42,0 37,5 38,6 38,0 

Denitrifikatiom 6,6 4,4 4,5 4,5 

Nedsivning, mink 5,2 4,3 4,7 4,5 

Konservering 7,3 4,7 4,3 3,6 

Rest 2,7 27,4 31,4 54,9 

Total 63,8 78,3 83,4 105,5 

Kilde: Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer DJF og DMU 2000 
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2.6 Samlet overskud og udvaskning – målsætningerne fra VMP-II 

Sammenlignes Tabel 2 og Tabel 4 ses det, at det største overskud findes i markbalancen, at overskuddet 
i markbalancen er aftagende, hvorimod overskuddet i staldbalancen er stigende. Markbalancen og 
staldbalancen skal ses i sammenhæng, da fraktioner, som er anført som fraført i staldbalancen, er opført 
som tilført i markbalancen og omvendt. Samlet er overskuddet reduceret fra ca. 500.000 ton kvælstof i 
1984/85 til ca. 400.000 ton i 1998/99 (her anvendt en bruttotilførsel fra atmosfæren, så det faktiske 
overskud vil være lidt lavere, jf. Tabel 5). 

Tabel 5 Samlede overskud af kvælstof 

År 
Kvælstofoverskud 
(gennemsnit 3 år) 

 1000 ton N 
1985/86 482
1990/91 460
1995/96 413
1997/98 386
1998/99 379
1999/00 367
2000/01 355
2001/02 333
2002/03 312
Kilde: Oplysninger fra Arne Kyllingsbæk, DJF 

Tabel 6 Målsætningen for VMP I (1985-tal) 

 Udledning af 
kvælstof til 
vandmiljøet ifølge 
Npo-redegørelsen 
1984 

Reduktionsmålsætning Reduktion i procent 

 1.000 t kvælstof Pct. 
Markbidrag 230.000 100.000 43 
Gårdbidrag 30.000 27.000 90 
Kommunale-
rensningsanlæg 

25.000 15.000 60 

Særskilte industri-
udledninger 

5.000 3.000 60 

I alt 290.000 145.000 50 
Kilde: Vandmiljøplan II - baggrund og udvikling 2002 DMU og DJF 
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Tabel 7 Prognose for udledning og reduktion af udledning i 2003 

 Udledning af kvælstof til 
vandmiljøet i midt 80’erne, 
seneste tal 

Prognose for reduktion i 
2003 

Procent 

 1.000 ton kvælstof  
Mark- og gårdbidrag 310-320 138-148 45-46 
Kilde: Effekten af virkemidlerne i Vandmiljøplan I og II set i relation til en ny vurdering af kvælstofudvaskningen i 
midten af 1980’erne, 2002 DJF og DMU. 

Udgangspunktet for Vandmiljøplan I var, at den samlede udledning (industri og landbrug) af kvælstof 
skulle reduceres med 50 pct. fra 290.000 ton til 145.000 ton, jf. Tabel 6. Målet skulle nås ved en 
reduktion på bl.a. 100.000 ton kvælstof fra markbidraget, svarende til 43 pct. af det samlede 
markbidrag. Senere beregninger2, viser, at det faktiske markbidrag var på ca. 310.000 –320.000 ton 
kvælstof (uden og med gårdbidrag)3i midt 80’erne. Det skønnes, at Vandmiljøplan I har reduceret 
kvælstofudledningen med ca. 100.000 ton pr. år (90.000 ton uden gårdbidrag), og det skønnes, at 
Vandmiljøplan II yderligere vil reducere udvaskningen med ca. 48.000 ton kvælstof i 2003, således at 
den samlede udledning fra landbruget er reduceret med 138.000-148.000 ton kvælstof i 2003. 

Samlet vurderes tabet af kvælstof ved fordampning af ammoniak af være faldet fra omkring 111.000 ton 
i midten af 1980’erne til 82.000 ton kvælstof i 1999-2001. Heraf kommer ca. 25.000 ton fra reduktion 
ved udbring af husdyrgødning. 

                                                   

2 jf. Kvælstofbalancer i dansk landbrug, Mark- og Staldbalancer (side 52).  

3 Effekten af virkemidlerne i Vandmiljøplan I og II set i relation til en ny vurdering af kvælstofudvaskningen i midten 
af 1980’erne. DJF og DMU vurderer at den årlige udvaskning med stor sikkerhed har ligget i intervallet 280.000-
380.000 ton). 
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Kapitel 3. Nuværende regulering af kvælstof- og fosfor 

3.1. EU-retten herunder fællesskabets miljøhandlingsprogrammer, 
vandrammedirektivet og nitratdirektivet 

Den fiskale kompetence ligger som udgangspunkt hos de enkelte medlemslande i EU. Alligevel er 
Danmark gennem medlemskabet af EU forpligtet til at overholde en række regler, der påvirker det 
danske skatte- og afgiftssystem. Det er Skatteministeriets rolle at sikre overholdelsen af og hensynet til 
disse regler inden for ministeriets område. I forbindelse med overvejelser om lovgivningsinitiativer skal 
forholdet til EU-reglerne derfor altid vurderes.  

Rammerne defineres af traktaten, afledt fællesskabsret (forordninger, direktiver mv.), retspraksis samt 
de afgørelser, Kommissionen har truffet for at føre alt dette ud i praksis4. 

EU-reglerne skal hovedsageligt sikre det indre marked, således at medlemslandene ikke forvrider 
konkurrencen ved at diskriminere varer fra andre medlemslande. Reglerne, for hvornår der er tale om 
diskriminering, er imidlertid ganske komplicerede.  

Medlemsstaterne har også visse forpligtigelser i forhold til miljøet. I artikel 6 i Amsterdamtraktaten 
fremgår ”Miljøbeskyttelseskrav skal integreres i udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets 
politikker og aktioner ----, især med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling”. 

Fællesskabets femte miljøhandlingsprogram5 og revisionen heraf6  opfordrer begge medlemsstaterne til 
at tage et bredere udvalg af instrumenter i brug, herunder miljøafgifter. I 5. miljøhandlingsprogram 
hedder det således: ”For at få prisfastsættelsen korrekt og skabe markedsbaserede tilskyndelser til 
miljøvenlig økonomisk adfærd må økonomiske og skatte- og afgiftsmæssige instrumenter blive en 
stadig vigtigere del i den overordnede politik”. 

I Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram7 er det fastsat, at programmet skal sikre, at 
miljømålsætningerne opfyldes med de mest effektive og hensigtsmæssige til rådighed værende midler. 
Det er endvidere fastsat at: ” Fremme af bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre ved en effektiv 
gennemførelse af ---- principper med henblik på at internalisere såvel negative som positive 

                                                   

4 Miljøafgifter i det indre marked, afsnit I, 7, Meddelelse fra Kommissionen, 26. marts 1997 

5 EFT nr. C 138 af 17.5.1993 

6 KOM(95) 647 af 24.01.1996 

7 Meddelelse nr. 1600/2002/EF 
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miljøvirkninger gennem en blanding af virkemidler, herunder markedsbaserede og økonomiske 
virkemidler. Dette kræver bl.a.:---- 

- analyse af miljøeffektiviteten af omsættelige miljøtilladelser som et generisk instrument og af handel 
med emissionsrettigheder med henblik på at fremme og implementere brugen heraf, hvor dette er muligt 
- fremme af og tilskyndelse til brugen af fiskale foranstaltninger som f.eks. miljørelaterede afgifter og 
incitamenter på det relevante, nationale plan eller på fællesskabsplan” 

Kommissionens meddelelse ”Miljøafgifter i det indre marked”8  søger at klargøre den retlige ramme for 
indførelse af miljøafgifter. Rammen defineres af traktaten, afledt fællesskabsret, Domstolens retspraksis 
samt de afgørelser og retlige skridt, Kommissionen har taget for at føre dette ud i praksis. 
Kommissionen understreger dog også at andre elementer kan komme i betragtning, når nationale 
miljøafgifter skal vurderes. Der henvises endvidere til konklusioner fra topmøderne i december 1995 i 
Madrid og i Florens i juni 1996 der begge opfordrer til at man i højere grad anvender markedsrelaterede 
instrumenter.  

For landbrugets vedkommende fremgår det af ”Agenda 2000, bind I Styrkelse og udvidelse af Unionen” 
under politiske mål for den fælles landbrugspolitik: 

”Integrering af miljømål i den fælles landbrugspolitik og udfyldelse af den rolle, landbrugerne kan og 
bør spille med hensyn til forvaltning af naturressourcerne og bevarelse af landskabet, er også et stadigt 
vigtigere mål for den fælles landbrugspolitik.” 

3.1.1 Forbudet mod afgifter med tilsvarende virkning som told 

EF-traktatens artikel 23 og 25 skal sikre den frie varebevægelse i EU. EF-Domstolen har anlagt en bred 
fortolkning mod toldlignende afgifter. Hvis en afgift alene rammer importerede produkter, fordi der ikke 
findes en indenlandsk produktion, følger det af Domstolens faste praksis, at en afgift accepteres, hvis 
den indgår som led i en generel intern afgiftsordning. I den forbindelse har Domstolen også gjort det 
klart, at det kan være nødvendigt at se på anvendelsen af indtægterne  fra afgiften - en afgift kan have 
samme virkning som en told, hvis provenuet fuldstændigt kompenserer indenlandske producenter af 
afgiftspligtige varer. I så fald skal afgiften eventuelt til lige vurderes efter statsstøtte reglerne9.  

                                                   

8 KOM(97) 9 af 26.03.1997 

9Miljøafgifter i det indre marked, afsnit III, 15 og 16, Meddelelse fra Kommissionen, 26. marts 1997 
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3.1.2 Forbudet mod diskriminerende eller protektionistiske interne afgifter 

Artikel 90 skal sikre, at interne afgifter ikke forskelsbehandler importerede varer fra andre 
medlemslande i forhold til nationalt producerede varer10.  

Domstolen har påpeget, at en afgift ikke kan kaldes diskriminerende, blot fordi det kun er andre 
medlemsstaters varer, der bliver pålagt de største afgifter, hvis dette skyldes anvendelsen af objektive og 
ikke-forskelsbehandlende kriterier.  

Hvis varer fra andre medlemsstater på grundlag af tilfældige og/eller forskelsbehandlende bestemmelser 
på forhånd og/eller ved definition udelukkes fra at nyde godt af en lavere afgift, udgør dette et brud på 
artikel 90. Det er således ikke muligt at fritage en vare for afgift ud fra det kriterium, at varen er 
produceret under specielt miljøvenlige forhold, hvis disse forhold ikke kan gøres gældende ved import 
af tilsvarende varer11. 

Traktaten fastslår også i artikel 91, at en medlemsstat ikke ved eksport af en vare kan godtgøre afgifter 
udover det beløb, der direkte eller indirekte har været pålagt denne vare. Forbrugsafgifter og andre 
indirekte skatter kan således godtgøres ved eksport, men kun i det omfang de faktisk og utvivlsomt har 
været pålagt den konkrete vare. 

Uanset at en afgift ikke er i strid med artikel 90, er det i EF-Domstolens praksis gjort klart, at det ikke 
accepteres, at den frie varebevægelighed bringes i fare på grund af en afgifts størrelse, jf. artikel 28. 

Hvis artikel 28 gælder for den nationale foranstaltning erkendes miljøbeskyttelse som et "obligatorisk 
krav", som kan berettige foranstaltningen selv om den hindrer varernes frie bevægelighed. Følgende 
betingelser skal, i henhold til retspraksis, opfyldes hvis foranstaltningen skal berettiges med henvisning 
til miljøbeskyttelse: 

• der må ikke være tale om forskelsbehandling, dvs. at foranstaltningen skal gælde for både 
indenlandske varer og varer fra andre medlemsstater 

• det skal kunne bevises, blandt andet på videnskabeligt grundlag, at den er nødvendig for at opnå 
miljømålsætningen 

• den byrde, som foranstaltningen pålægger skal stå i forhold til det mål, i form af 
miljøbeskyttelse, der skal opnås, hvilket indebærer, at foranstaltningen ikke må skabe flere 
handelshindringer end nødvendigt for at opfylde miljømålsætningen, og at der ikke er nogen 
anden foranstaltning til rådighed, som er mindre restriktiv for handelen12.  

                                                   

10Miljøafgifter i det indre marked, afsnit II, 17, Meddelelse fra Kommissionen, 26. marts 1997 
11Miljøafgifter i det indre marked, afsnit I, 18, Meddelelse fra Kommissionen, 26. marts 1997 
12Miljøafgifter i det indre marked, afsnit III, 41, Meddelelse fra Kommissionen, 26. marts 1997   
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Traktatens bestemmelser medfører således, at det hverken er tilladt at indføre særskatter - told - på andre 
landes varer eller at yde eksportstøtte til egne varer. Varernes fri bevægelighed må ikke indskrænkes. 

Modsætningsvis er det tilladt at indføre interne afgifter, der rammer importerede og indenlandske varer 
på samme måde. En afgift er tilladt, hvis den indgår som led i en generel intern afgiftsordning, der ikke 
diskriminerer, men anvendes efter systematiske og objektive kriterier. 

3.1.3 Statsstøtte 

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab regulerer medlemsstaternes brug af 
foranstaltninger, der medfører støtte, som kan fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse 
virksomheder og påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne.  

Statsstøttereglerne udgør en del af EU’s konkurrenceregler. Reglerne for statsstøtte fremgår af 
Traktatens artikler 87-89. Reglerne medfører i princippet et forbud mod at medlemsstaterne yder 
statsstøtte. 

Det er muligt at indføre en generel afgift, uden at der vil være tale om statsstøtte. Hvis der anvendes 
differentierede afgiftssatser, som ikke er en del af afgiftens natur, eller provenuet helt eller delvist 
tilbageføres, skal afgiften vurderes i forhold til statsstøttereglerne. 

Kriterier for statsstøtte 

Der er 4 kriterier, der skal opfyldes for, at der er tale om statsstøtte: 

• Der skal være tale om en støtteforanstaltning 
• Støtten skal ydes ved hjælp af statsmidler 
• Støtten skal kun ydes til visse virksomheder eller produktioner 
• Støtten skal forvride eller true med at forvride konkurrencen og påvirke samhandlen 

Undtagelser for statsstøtte 

Traktatens forbud mod statsstøtte er dog ikke absolut, og der åbnes mulighed for, at Kommissionen 
under visse omstændigheder kan godkende statsstøtte. Former for statsstøtte, der kan godkendes, er 
typisk støtte af hensyn til miljø, beskæftigelse og regionale forhold. Kommissionen har i en række 
tilfælde udfyldt Traktatens bestemmelser om lovlig statsstøtte ved såkaldte rammebestemmelser for 
statsstøtten på forskellige områder. Normalt kan et støtteelement, som indgår i afgiftsordning ikke 
godkendes af Kommissionen, hvis andre bestemmelser i traktaten overskrides. 
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I fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse13, gør Kommissionen rede for sin 
fremgangsmåde ved vurderingen i henhold til traktaten af statsstøtte til miljøformål. Det følger heraf, at 
Kommissionen i forbindelse med miljøskattelempelser kan gøre undtagelser fra forbudet mod 
driftsstøtte. Midlertidig fritagelse for nye miljøskatter kan således tillades, hvor det er nødvendigt for at 
opveje nedsat, navnlig international, konkurrenceevne. Kommissionen lægger vægt på, at 
støtteintensiteten er faldende i støtteperioden eller, at der ydes en modydelse af de støttede virksomheder 
enten i form af en aftale eller en vis signifikant afgiftsbetaling, der ligger ud over fællesskabsniveauet.  

Kommissionen har ligeledes lavet særlige rammebestemmelser for statsstøtte til SMV14 (små og 
mellemstore virksomheder), beskæftigelse15, forskning og udvikling16, regionalstøtte17, garantier18 og 
uddannelse19. 

Kommissionen anvender den såkaldte de minimis regel20, som en bagatelgrænse for, hvornår statsstøtte 
skal godkendes. En virksomhed kan således over 3 år modtage op til i alt 100.000 Euro i støtte uden 
forudgående anmeldelse af støtten til Kommissionen. Udgangspunktet for de minimis støtten er, at en 
støtte på højst 100.000 Euro over 3 år generelt ikke har en størrelse, der påvirker samhandlen mellem 
medlemsstaterne eller fordrejer konkurrencevilkårene, jf. traktatens artikel 87, stk. 1. 

De minimis reglen omfatter både små og store virksomheder. Derimod har Kommissionen undtaget en 
række sektorer, der har været præget af intens konkurrence og/eller overkapacitet, hvor selv mindre 
støttebeløb principielt ville kunne påvirke samhandelsvilkårene, fra reglens anvendelsesområde. De 
minimis reglen finder derfor ikke anvendelse i kul- og stålindustrien, landbrugs- og fiskerisektoren samt 
transportsektoren. Virksomheder i disse sektorer kan dermed ikke modtage de minimis støtte. 

Endelig gælder der særlige regler for statsstøtte på stålområdet21, landbrugsområdet22og 
transportområdet23. 

                                                   

13Jf. Kommissionens meddelelse af 10. marts 1994 (EFT C 72)   
14Jf. Kommissionens rammebestemmelser af 23. juli 1996 (EFT C213)   
15Jf. Kommissionens meddelelse af 3. januar 1997 (EFT C1)   
16. Jf. Kommissionens rammebestemmelser af 17. februar 1996 (EFT C45)   
17 Jf. Kommissionens rammebestemmelser af 7. april 1998 (EFT C107) 
18Jf. Kommissionens meddelelse af 11. marts 2000 (EFT C71)   
19Jf. Kommissionens rammebestemmelser af 11. november 1998 (EFT C343)   
20Jf. Kommissionens meddelelse af 6. marts 1996 (EFT C68)   
21Kul- og stålindustrien er omfattet af en særskilt traktat, EKSF-traktaten, og kan derfor ikke omfattes af en forordning udstedt i medfør af EF-
traktaten.   
22Artikel 36 (tidligere 42) Bestemmelserne i kapitlet om konkurrenceregler finder kun anvendelse på produktionen af og handelen med 
landbrugsvarer i det omfang, Rådet beslutter dette inden for rammerne af de bestemmelser og i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er 
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Anmeldelse af statsstøtte 

I tilfælde, hvor der påtænkes indført en støtteordning, skal Danmark, før støtteordningen sættes i kraft, 
have opnået Kommissionens godkendelse af, at støtten er lovlig. En vurdering af, om en støtteordning 
kan anses for lovlig, skal gennemføres før et lovgivningsinitiativ omsættes i konkret lovgivning, og helst 
så tidligt i processen som muligt. Vurderingen kan ske på baggrund af ovennævnte 
rammebestemmelser, og evt. i kontakt med Kommissionen. 

Træffes der beslutning om, at gennemføre en støtteordning, der skal godkendes af Kommissionen, skal 
ordningen anmeldes i henhold til reglerne for anmeldelse af de forskellige støtteformer. Anmeldelsen 
bør ske hurtigst muligt af hensyn til en hurtig godkendelse.  

Statsstøtte, der udbetales uden at være godkendt af Kommissionen, er ulovlig, og Kommissionen vil, 
hvor støtten ikke efterfølgende kan godkendes, kunne kræve, at medlemsstaterne kræver støtten 
tilbagebetalt fra virksomhederne24. 

3.1.4 EU og landbruget 

Traktaten 

Afsnit II (artikel 32 –38) omhandler landbruget: 
• Artikel 32: Anvendelse af Fællesmarkedet på landbrug og fiskeri 
• Artikel 33: Den fælles landbrugspolitik 
• Artikel 34: Fælles markedsordninger for landbrugsvarer 
• Artikel 35: Foranstaltninger inden for rammer af en fælles landbrugspolitik 
• Artikel 36: Anvendelse af konkurrenceregler og statsstøtte 
• Artikel 37: Fastlæggelse af retningslinier og vedtagelse af retsakter 
• Artikel 38: Udligningsafgifter 

Artikel 33 opremser formålene for den fælles politik på landbrug og fiskeri, samt hvilke hensyn der skal 
tages. Formålene er: 

• At forøge landbrugets produktivitet for herigennem at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig 
levestandard 

• At stabilisere markederne 
• At sikre forsyningerne 

                                                                                                                                                                         

fastsat i artikel 37, stk. 2 og 3, samt under hensyntagen til den i artikel 33 angivne målsætning. En sådan beslutning blev truffet af Rådet i 1962 (Rfo 
26/62). EF-rammebestemmelser for statsstøtte i landbrugssektoren (2000/C 28/02). 
23Artikel 73 (tidligere art 77): Støtteforanstaltninger, som modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller som udgør godtgørelse for 
visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, er forenelige med denne traktat.   
24Kilder til afsnittet om statsstøtte: Kirsten Borgsmidt "Skatter og afgifter i det indre marked", Jurist og økonomiforbundetsforlag 1993, Miljøafgifter 
i det indre marked, Meddelelse fra Kommissionen, 26. marts 1997og EF-rammebestemmelser for statsstøttet til miljøbeskyttelse (20017 C 37/03).   
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• At sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer 

Midlerne til at opnå formålene er angivet i artikel 34, hvor stk. 1 angiver formerne for 
markedsordningerne. Artikel 34, stk. 2 udelukker ”enhver form for forskelsbehandling af Fællesskabets 
producenter eller forbrugere. Domstolen har fastslået, at art. 34, stk. 2 blot er et særlig udtryk for et 
generelt lighedsprincip. Artikel 34, stk. 2 bliver håndhævet strengt, hvis forskelsbehandlingen gælder 
for producenter af samme varer, dvs. at det er i disse tilfælde vil være vanskeligt at begrunde 
forskelsbehandling objektivt. Udgangspunktet er, at markedsordninger ikke hindrer nationale regler, 
bare de nationale regler ikke er i strid med en markedsordning. Domstolen har i undtagelsestilfælde 
fundet markedsordninger udtømmende, hvilket hindrer nationale regler for området. 

I artikel 35 er det anført, at målene i artikel 33, også kan nås ved en bl.a. effektiv samordning for 
uddannelse, forskning mv.  

Bestemmelserne, der hindrer de frie varebevægelser mellem medlemslandene (navnlig art. 25, 28, 29 og 
90) anvendes også på landbrugsvarer. Regler om konkurrence og statsstøtte finder kun anvendelse på 
landbrugsvarer i det omfang Rådet beslutter det, jf. art. 36. Rådet har besluttet, at konkurrencereglerne 
som hovedregel finder anvendelse for landbrugsprodukterne, jf. Rfo 26/62. Samme generelle beslutning 
findes ikke for statsstøtte, men oftest gælder statsstøttereglerne også for landbrugsprodukterne, jf. Rfo 
26/62.  

Efter artikel 37 er det Rådet, der på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet 
udsteder de fornødne retsakter for at realisere traktatens formål på landbrugsområdet. 

Efter artikel 38 skal prisen på en vare udlignes, hvis prisen er påvirket af en national markedsordning og 
påvirker produktionen i en anden medlemsstat. 

3.1.5 Markedsordninger 

Traditionelt har markedsordningerne for de enkelte vareområder været anvendt som middel til at 
realisere landbrugspolitikken, jf. art. 33. Markedsordningerne er komplekse og omfattende regelsæt. 
Hovedproduktområderne er reguleret hver for sig (korn, vin, mælk, oksekød osv.) ved 
markedsordninger. I 2001 var der 20 produktspecifikke markedsordninger. Markedsordningerne bruger 
mange og forskelligartede midler til at opnå deres mål, ofte i kombination.  

Elementer i markedsordningerne: 

Elementerne i markedsordningerne varierer efter hvilken form for markedsordning, der er tale om. I det 
følgende beskrives de almindelige reguleringsmekanismer. 

 

1. Prispolitikken 
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De mest indgribende markedsordninger er dem, hvor der gives beskyttelse over for tredjelandsvarer via 
importafgifter og eksportrestitutioner (eksporttilskud med henblik på udligning af prisforskellen mellem 
verdensmarkedspriser og EU-priser), og hvor der fastlægges et mindsteprisniveau (interventionspris). 
For f.eks. korn, smør, skummetmælkspulver og oksekød er der interventionsordninger med mulighed for 
offentlig interventionsopkøb, når prisen falder under et vist niveau (interventionsprisen), mens der for 
andre produkter, f.eks. svinekød og fårekød kan ydes støtte til privat oplagring under særlige 
betingelser. 

2. Direkte støtte 

I takt med at der for en række områder er gennemført reformer, hvor interventionsprisniveauet er blevet 
sænket, er der for visse ordninger indført en direkte støtte til producenterne. Det gælder bl.a. for en 
række markafgrøder (hektarstøtteordningen), okse- og fårekød (dyrepræmier) – samt fra 2005/06 også 
direkte præmier til mælkeproducenter.  

Der ydes således i dag en støtte pr. hektar/pr. dyr direkte til landmændene på en række nærmere fastsatte 
betingelser. Det er en forudsætning, at det fulde støttebeløb udbetales til støttemodtageren (”full 
payment clause”). 

3. Produktionsbegrænsninger 

Med henblik på produktionsbegrænsning er der indført forskellige reguleringsmekanismer. Den mest 
traditionelle er produktionskvoter på enten nationalt, regionalt eller bedriftsniveau. Dette gælder f.eks. 
for mælkeproduktion og sukker. 

En eventuel afgift på kvælstof og fosfor skal vurderes i forhold til EU-reglerne. Det skal vurderes, 
hvorvidt en afgift kan være i strid med EU-reglerne for det indre marked eller i strid med en eller flere 
markedsordninger. En eventuel afgift kan præsenteres for Kommissionen med henblik på at opnå en 
accept af modellen. En afgift vil dog stadig skulle godkendes officielt (notifikation efter 
informationsproceduredirektivet og evt. efter statsstøttereglerne).  

Tilbageførsel af provenuet 

En eventuel tilbageførselsordning af provenuet fra en afgift på kvælstof og fosfor skal vurderes i forhold 
til EU-retten. Tilbageførslen skal godkendes af EU i forhold til statsstøttereglerne for landbrug, og det 
skal vurderes i hvilket omfang, varer fra udenlandske varer er pålagt afgiften, og om tilbageførsel af 
afgiftsprovenuet kan medføre konkurrenceforvridning. Som udgangspunkt må det forventes, at det er 
danske landbrug, som bliver pålagt afgiften, dog kan der ved import af specielle varer (dyr til 
landbruget, gødning mv. – ikke dyr til slagtning) være nødvendigt med en dækningsafgift. Dette vil 
afhænge af den valgte afgiftsmodel. En tilbageførsel af provenuet skal også vurderes i forhold til andre 
støtteordninger til landbruget herunder markedsordningerne. 
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3.1.6 Nitratdirektivet 

Forpligtelser fastsat i medfør af nitratdirektivet 

Artikel 1 

Formålet med nitratdirektivet af 12. december 199125 er at nedbringe vandforurening forårsaget eller 
fremkaldt af nitrater, der stammer fra landbruget, og at forebygge yderligere forurening af denne art. Af 
direktivet fremgår, at medlemslandene skal udpege såkaldte sårbare zoner dvs. områder der bidrager til 
forureningen, og hvorfra der er afstrømning til vand som er særligt følsomme over for nitratforurening. 
Det skal bemærkes, at hele Danmark er udpeget som sårbar zone. 

Virkemidlerne til at nedbringe nitratudledninger er indeholdt i krav, som medlemslandene skal opfylde: 

Artikel 4, stk. 1, punkt a) 

Med henblik på at skab et generelt beskyttelsesniveau skal der udarbejdes et kodeks for godt 
landmandsskab, som (på frivillig basis) skal følges af alle landbrug i det enkelte medlemsland uanset om 
landbruget ligger indenfor eller udenfor et sårbart område.  

Bilag II, A 

A. Kodeks for godt landmandskab skal som minimum omfatte: 

1) perioder, hvor tilførsel af gødning til jorden er uhensigtsmæssig, 
2) tilførsel af gødning på stejle skråninger, 
3) tilførsel af gødning til vandmættede, oversvømmede frosne eller snedækkede jorder, 
4) betingelser for tilførsel af gødning til jorden vær vandløb, 
5) kapacitet af opbevaringsanlæg for husdyrgødning, 
6) fremgangsmåder for tilførsel af både handelsgødning og husdyrgødning, herunder hyppighed og 

ensartethed i forbindelse med spredning. 

Bilag II, B  

B. Endvidere kan kodeks for godt landmandskab også indeholde bestemmelser om følgende: 

7) planlægning af jordens anvendelse, herunder anvendelse af sædskifte og fastlæggelse af, hvilken 
del af arealet der skal anvendes til hhv. vedvarende afgrøder og enårige afgrøder, 

8) opretholdelse af et minimum af grønne marker, 

                                                   

25 Rådets Direktiv af 12. december 1991om beskyttelse af vand mod forurening af nitrater, der stammer fra landbruget 
(91/676/EØF) 
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9) udarbejdelse af gødningsplaner for hver enkelt bedrift og løbende optegnelser om anvendelse af 
gødning (gødningsregnskab), 

10) forhindring af vandforurening i forbindelse med kunstvandingssystemer. 

Artikel 5 stk. 1 og 4 

Med henblik på at opfylde direktivets formål skal medlemslandene udarbejde et handlingsprogram for 
de udpegede sårbare zoner. Danmark skal således udarbejde et handlingsprogram for hele landet. 
Handlingsprogrammet skal bestå af følgende bindende foranstaltninger:  

 Bilag III, 1 

1. Foranstaltninger der skal omfatte regler vedrørende: 

1) perioder, hvor tilførslen af visse typer af gødning til jorden er forbudt, 
2) opbevaringskapacitet for husdyrgødning, der er større end den, der er påkrævet til opbevaring i 

den længste periode, hvor tilførsel til jorden i den sårbare zone er forbudt, 
3) en begrænsning af tilførsel af gødning til jorden, der er i overensstemmelse med godt 

landmandsskab, og som især tager hensyn til: 

a) jordbundsforholdene, jordtypen og arealets hældning, 
b) klimatiske forhold, nedbør og kunstvanding, 
c) jordens anvendelse og dyrkningsmetoder, herunder sædskifte, 

og begrænsningen af tilførslen af gødning til jorden skal bygge på ligevægt mellem: 

i) afgrødens forventede kvælstofbehov, og 
ii) kvælstoftilførslen til afgrøden fra jorden og fra gødskningen svarende til: 

- mængden af kvælstof i jorden på det tidspunkt, hvor afgrødens behov herfor stiger 
væsentligt 

- kvælstoftilførslen via nettomineralisering af jordens reserver af organisk kvælstof, 
- tilførsel af kvælstof fra husdyrgødning, 
- tilførsel af kvælstof fra handelsgødning og anden gødning. 

Bilag III, 2 

2. Foranstaltninger der skal sikre, at den mængde husdyrgødning, som tilføres jorden hvert år, 
herunder fra dyrene selv, ikke overstiger en vis mængde husdyrgødning pr. hektar for hver bedrift 
eller hvert husdyrbrug (harmonikravet). 

Den fastsatte mængde pr. hektar skal være den mængde husdyrgødning, som indeholder 170 kg 
kvælstof. Mængden af kvælstof i husdyrgødningen kan beregnes på grundlag af antallet af dyr. 
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Artikel 5, stk. 4, punkt b) 

3. De foranstaltninger, som medlemslandene har foreskrevet i kodeks for godt landmandskab, som 
ikke er overflødiggjort af ovennævnte foranstaltninger. Idet hele Danmark er udpeget som sårbar 
zone, er ovennævnte kodeks for godt landmandsskab ikke frivilligt men bindende for alle landbrug.  

Artikel stk. 5 

4. Udover ovennævnte bindende foranstaltninger skal medlemslandene træffe supplerende 
foranstaltninger eller skærpede foranstaltninger, som de anser for nødvendige hvis det viser sig at de 
nævnte foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at nå direktivets målsætning. 

Artikel 6 og 10 

Medlemslandene er desuden forpligtet til at gennemføre et overvågningsprogram for at vurdere effekten 
af handlingsprogrammet. Endvidere skal medlemslandene mindst hvert fjerde år foretage en ny 
gennemgang af og om fornødent revidere deres handlingsprogram, samt underrette Kommissionen. 

Nitratdirektivet er implementeret via vandmiljøplanerne  

Danmark informerede ved skrivelse af 20. december 1996 EU-Kommissionen om det danske 
handlingsprogram til gennemførelse af nitratdirektivet. Heraf fremgår, at VMP I med efterfølgende 
modifikationer var den rammeplan, som skulle sikre dansk gennemførelse af direktivet. Den danske 
regering meddelte Kommissionen, at det ville blive nødvendigt at reducere nitratudvaskningen fra de 
dyrkede arealers rodzone med 100.000 tons for at opfylde nitratdirektivets målsætninger. I VMP I var 
indeholdt virkemidler, der samlet set ville nå en reduktion på ca. 63.000 tons N, hvorfor der manglede 
virkemidler til reduktion af de resterende ca. 37.000 tons N for at nå reduktionsmålet.  

Ved en åbningsskrivelse af 14. november 1997 oplyste EU-Kommissionen, at man ikke fandt det danske 
handlingsprogram for implementering af nitratdirektivet tilstrækkeligt. 

Med indgåelse af aftale om VMP II blev der truffet beslutning om at gennemføre supplerende tiltag til 
en yderligere reduktion på ca. 37.000 tons N. Forudsætningen for aftalen om Vandmiljøplan II var, at 
parterne var enige om, at målet om en reduktion af tabet af nitrat fra de dyrkede arealer med 100.000 
tons kvælstof var et afgørende led i Danmarks implementering af nitratdirektivet. 

Ved skrivelse af 2. marts 1998 til EU-Kommissionen om gennemførsel i dansk ret af nitratdirektivet 
meddelte den danske regering, at målet med VMP II er at sikre en reduktion af tabet af nitrat fra de 
dyrkede arealer med i alt 100.000 tons kvælstof i forhold til udvaskningen midt i 80'erne, og at det 
samlet set er den danske regerings opfattelse, at med de nye yderligere initiativer i VMP II er den 
danske indsats over for landbrugets nitratforurening i overensstemmelse med nitratdirektivets krav. 
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EU-Kommissionen oplyste ved et pressemøde i København den 25. november 1998, at 
åbningsskrivelsen blev frafaldet, og at EU-Kommissionen fandt det danske handlingsprogram for 
implementering af nitratdirektivet i overensstemmelse med direktivets mål. Af materiale omdelt ved 
pressemødet fremgik, at: 

"Kommissionen konkluderer: 

• at Danmark har svaret fyldestgørende på alle de rejste spørgsmål [i åbningsskrivelsen], 
• at de yderligere foranstaltninger, som Danmark har truffet med vedtagelse af lovgivning til 

gennemførelse af VMP II, er tilstrækkelige til at opfylde nitratdirektivets krav." 

Samt at: "Såvel Danmark som Kommissionen er opmærksom på, at der kan blive behov for yderligere 
stramninger, hvis det viser sig at beregninger og forudsætninger ikke holder stik med de virkelige 
forhold." 

Gennemførsel af aftalerne om VMP I og VMP II i dansk ret udgør det handlingsprogram, som skal sikre 
dansk implementering af nitratdirektivet. 

3.1.7 Vandrammedirektivet 

Vandrammedirektivet af 22. december 2000 opstiller forskellige krav til, hvorledes vandmiljøet skal 
beskyttes. Direktivet opstiller krav om, at der skal fastsættes mål for vandmiljøet, og at der skal opstilles 
planer for, hvorledes disse mål kan nås. Planerne skal dække alle typer af menneskeskabte påvirkninger 
af vandmiljøet og ikke kun fx påvirkning fra kvælstof og fosfor. Det overordnede mål er, at vandmiljøet 
kun i meget begrænset omfang må være påvirket af ikke-naturlige forhold. 

Direktivet indebærer, at Danmark skal inddeles i såkaldte vandområdedistrikter, og indenfor hvert 
distrikt skal der udarbejdes en vandområdeplan. 

Ifølge vandrammedirektivet skal de nødvendige lovjusteringer i medlemslandene være opfyldt inden 22. 
december 2003. 

3.1.8 Sammenfatning 

EU-reglerne, som kan påvirke indførelse af økonomiske virkemidler til regulering af kvælstof samt 
eventuel tilbageførsel af provenuet, er således mange. Medlemsstaterne har også visse forpligtigelser til 
også at overveje økonomiske virkemidler i forbindelse med miljøregulering. Overensstemmelse mellem 
indførelse af økonomiske virkemidler til regulering af kvælstof kan således komme til at afhænge af 
udfaldet af politiske drøftelser med Kommissionen. 
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3.2. Vandmiljøplan II 

Baggrunden for Vandmiljøplan II var, at målsætningen for nedbringelse af kvælstofudvaskning ikke 
kunne opnås med de virkemidler som indgik i Vandmiljøplan I.  

Målsætningen i Vandmiljøplan II fra 1998 er, at kvælstofudvaskningen fra de dyrkede arealer 
(markbidraget) skulle reduceres med 100.000 tons kvælstof inden udgangen af 2003 set i forhold til 
udvaskningen på 230.000 tons i midt 1980’erne. I midtvejsevalueringen fremgår, at 
kvælstofudvaskningen er blevet reduceret med 92.600 tons kvælstof, således at der mangler ca. 7.000 
tons i at nå målet. Det vil kræve en yderligere reduktion i forbruget af handelsgødning på 20.000-25.000 
tons kvælstof. 

Dertil kommer, at der i midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II26 er blevet foretaget nye beregninger, 
som viser, at udledningen af kvælstof i midt 1980’erne var væsentligt højere end hidtil antaget. Således 
var udledningen af kvælstof fra landbruget ikke 260.000 tons, men derimod 310.000-320.000 tons. Med 
den nye beregning forventes vandmiljøplanerne samlet at vil give en reduktion i udvaskningen på 
138.000-148.000 svarende til 45-46 pct.27. 

Vandmiljøplan II indeholder følgende virkemidler: 

1. Reducerede N-normer 

En gang om året foretages en opgørelse af de økonomisk optimale kvælstofnormer ud fra udbytte, 
indkøbspris på gødning og salgsprisen på afgrøderne. Indtil 1998 var de lovbestemte kvælstofnormer lig 
med de økonomisk optimale kvælstofnormer. Med vandmiljøplan II blev de lovbestemte 
kvælstofnormer reduceret med 10 pct. i forhold til de økonomisk optimale normer. 

Det blev forventet, at de nedsatte kvælstofnormer ville reducere den totale kvælstofkvote med ca. 
40.000 tons i forhold til 1998. Ved midtvejsevalueringen er det blevet konstateret, at kvoten er reduceret 
med 20.000 tons svarende til en reduktion i udvaskningen på 5.200 tons kvælstof pr. år. 

2. Højere krav til udnyttelse af husdyrgødning 

Udnyttelse af husdyrgødning angiver hvor stor en procentdel af husdyrgødningen, der skal regnes som 
effektivt kvælstof i gødningsregnskabet. Fra 2003 skal kvælstofindholdet i svine- og kvæggylle udnyttes 
med i alt hhv. 75 pct. og 70 pct. Udnyttelseskravet til den faste gødning er noget mindre. 

                                                   

26 Vandmiljøplan II – Midtvejsevaluering, Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser, december 2000 

27 Vandmiljøplan II – baggrund og udvikling, DMU 2002 
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Ved midtvejsevalueringen af vandmiljøplan II forventedes forbruget af handelsgødning at ville falde 
med 30.500 tons kvælstof pr. år og den beregnede udvaskning forventes reduceret med 7.600 tons 
kvælstof pr. år. 

3. Stramning af harmonikravet 

Som nævnt er harmonikravet fastsat i Nitratdirektivet til 170 kg kvælstof pr. hektar i form af 
husdyrgødning. Stramning af harmonikravet i vandmiljøplan II er en direkte konsekvens af 
implementeringen af Nitratdirektivet. 

Effekten af de skærpede krav betyder ikke, at den samlede produktion af husdyrgødning reduceres, og 
effekten på udvaskningen vil således være minimal. 

Danmark har opnået en undtagelse fra nitratdirektiv på kvægbrug, hvor mere end 70 pct. af arealet 
dyrkes med grovfoder (roer, græs og efterafgrøder), således er grænsen i Danmark 230 kg kvælstof pr. 
hektar. For anden kvægbrug er grænsen 170 kg, for svinebrug er grænsen 140 kg og for andre husdyr er 
grænsen ligeledes 140 kg. 

4. Krav om 6 pct. efterafgrøder 

I forbindelse med vandmiljøplan II blev der indført et krav om 6 pct. efterafgrøder. I forvejen var der et 
krav om 65 pct. vintergrønne marker. Efterafgrøderne skal opsamle kvælstof efter tidligt høstede 
afgrøder fx korn og fastholde kvælstoffet til næste forår, hvor efterafgrøderne skal nedmuldes. 

Areal med efterafgrøder skal medtages i gødningsregnskaberne. 

Det er et krav, at landmændene skal have efterafgrøder på 6 pct. af det areal der dyrkes med en række 
en-årige afgrøder. 

Forskellen mellem 6 pct. afgrøder og vintergrønne marker er, at vintergrønne marker ofte er næste års 
afgrøde, sået om efteråret. 6 pct. afgrøder skal nedmuldes og efterfølges af en afgrøde, som sås i foråret. 

Samlet set forventes det i midtvejsevalueringen, at udvaskningen reduceres med 3.000 tons pr. år som 
følge af kravet om 6 pct. efterafgrøder. 

5. Bedre foderudnyttelse 

Bedre udnyttelse af foderet og dermed reducerede indhold af kvælstof i husdyrgødningen har medført, at 
der i midtvejsevalueringen forventes en reduktion i kvælstofudvaskningen ved 3.100 tons pr. år frem til 
2003. 
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6. Fremme af økologisk jordbrug 

Det forventes, at omlægningen i økologisk drift samlet vil medføre en reduktion på 10.900 tons kvælstof 
pr. år ved et fald i forbruget af handelsgødning. Dette vurderes i midtvejsevalueringen at medføre en 
reduktion i udvaskningen på 1.600 tons kvælstof pr. år. 

7. Særlig Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) 

Amterne udpeger hvilke områder, som er SFL-områder. I disse områder kan der gives tilskud til 
miljøvenlig drift (fx mindre tilførsel af kvælstof, braklægning, sprøjtefri randzoner mv.). Der indgås 
hovedsageligt 20-årige aftaler mellem landmænd og amt og Direktoratet for FødevareErhverv om 
miljøvenlig drift. 

I midtvejsevalueringen af vandmiljøplan II er det vurderet, at forbruget af handelsgødning reduceres 
med 2.800 tons kvælstof svarende til en reduktion i udvaskningen på 900 tons kvælstof pr. år. 

8. Reetablering af vådområder 

Vådområder kan fjerne kvælstof fra det gennemstrømmende vand ved denitrifikation (forsvinder op i 
luften). Nitrat NO3 omdannes til frit kvælstof N2. I vandmiljøplan II er der afsat midler til reetablering af 
vådområder. I midtvejsevalueringen forventes en kvælstoffjernelse på 2.100 tons kvælstof pr. år. 

9. Skovrejsning 

Der er mindre kvælstofudvaskning fra skovarealer end fra landbrugsarealer. Ved vandmiljøplan II blev 
der indført en tilskudsordning til skovrejsning. I midtvejsevalueringen vurderes den øgede skovrejsning 
at reducere kvælstofudvaskningen med 2.100 tons kvælstof pr. år. 

Tabel 1. Forventet reduktion i kvælstofudvaskning ved Vandmiljøplan II 

Virkemiddel Forventet reduktion i udvaskning, tons pr. år 
1. Reducerede N-normer 5.200 
2. Højere krav til udnyttelse af husdyrgødning 7.600 
3. Stramning af harmonikravet 0 
4. Krav om 6 pct. efterafgrøder 3.000 
5. Bedre foderudnyttelse 3.100 
6. Fremme af økologisk jordbrug 1.600 
7. Særlig Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) 900 
8. Reetablering af vådområder 2.100 
9. Skovrejsning 2.100 
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Genberegning af prognose for kvælstofudvaskningen 
Folketinget vedtog i foråret 2001 en række justeringer af virkemidlerne i vandmiljøplan II for at nå 
målsætningen om en reduktion på 100.000 tons kvælstof. Målsætningen svarede til en samlet reduktion i 
landbrugets bidrag på 49 pct. 

I forbindelse med midtvejsevalueringen blev der foretaget en ny beregning af kvælstofudvaskningen i 
midten af 1980’erne. Det viste sig, at den årlige udvaskning af kvælstof var 310.000 tons kvælstof ekskl. 
gårdbidrag og 320.000 tons inkl. gårdbidrag. Tallene skal sammenlignes med de oprindelige skøn på 
230.000 tons kvælstof ekskl. gårdbidrag og 260.000 tons kvælstof inkl. gårdbidrag. 

Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser har foretaget genberegningen og har 
vurderet den årlige kvælstofudvaskning til at blive reduceret til ca. 172.000 tons kvælstof som følge af 
virkemidlerne i Vandmiljøplan II, opfølgningen på midtvejsevalueringen og udviklingen i landbruget 
generelt. Reduktion i forhold til 1980’erne kan således opgøres til 138.000-148.000 tons kvælstof, 
hvilket svarer til en reduktion på 45-46 pct.  

3.3. Mark- og gødningsplaner, gødningsregnskaber og plantedække – 
implementering af nitratdirektivet 

Vandmiljøplan I fra 1987 havde som målsætning, at kvælstofudvaskningen fra jordbrugsarealer skulle 
reduceres med 100.000 tons kvælstof. Som et led i at nå denne målsætning blev det i 1993/1994 
obligatorisk for jordbruget at udarbejde gødningsplaner og gødningsregnskaber, hvorved forbruget af 
kvælstof blev reguleret ved kvoter og krav om udnyttelse af husdyrgødningen. Vandmiljøplan II fra 
1998 indeholder en række elementer, som skal sikre at målene fra Vandmiljøplan I nås. Disse elementer 
er også indeholdt i gødningsregnskaberne (øget krav til udnyttelse af husdyrgødning, nedsatte 
gødningsnormer og etablering af flere efterafgrøder). 

Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (lovbekendtgørelse nr. 
551 af 2. juli 2002) danner lovgrundlaget for udarbejdelse af gødningsregnskaber mv. Momspligtige 
virksomheder med planteavl, husdyravl, skovbrug og som har en årlig omsætning, der overstiger 20.000 
kr. skal anmelde virksomheden til registrering hvis: 

1. virksomhedens samlede husdyrbesætning overstiger 10 dyreenheder 
2. husdyrtætheden overstiger 1,0 dyreenhed pr. ha eller 
3. virksomheden modtager mere end 25 ton husdyrgødning eller anden organisk gødning i 

planperioden. 

Registreringspligtige virksomheder skal udarbejde en markplan og en gødningsplan for dyrkede og 
udtagne arealer (herunder brakmarker) for hver planperiode (1 år frem). Virksomheden skal desuden 
hvert år udarbejde et gødningsregnskab for den afsluttede planperiode. 

Markplanen skal for hver mark angive den planlagte dyrkningsmæssige anvendelse og etablering af 
plantedække. 
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På 65 pct. af virksomhedens dyrkede eller udtagne arealer skal der etableres plantedække med en eller 
flere af følgende afgrøder: 

•        Vintersæd (vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vintertriticale) 
•        Majs (fodermajs) 
•      Græsmarksafgrøder (græsarter og kløverarter i græsmarksblandinger, lucerne, vedvarende                    

græsarealer, italiensk rajgræs til foderbrug) 
•       Rodfrugter (roer, fabriks- og industriroer) 
•       Frøafgrøder (frøgræs, kløverfrø og anden bælgsæd, vinterraps, solsikker, roefrø, kommen, 

havefrø og medicinalafgrøder) 
•        Grønt, frugt og bær (sildige frilandsgrøntsager, frugt- og bærkulturer) 
•        Juletræer og pyntegrøntkultur 

 

65 pct. kravet gælder dog ikke for arealer, der anvendes til gartneri, væksthusgartneri, skovbrug, 
frugtplantage eller planteskole. 

Hvis virksomheden har erhvervsmæssigt dyrehold (eller anvender husdyrgødning eller forarbejdet 
husdyrgødning svarende til gødningsproduktionen fra erhvervsmæssigt dyrehold), er virksomheden 
omfattet af harmonireglerne. Harmonireglerne angiver, hvor stor en mængde husdyrgødning opgjort i 
dyreenheder, der må produceres eller tilføres bedriften pr. hektar. Harmoniarealet skal fremgå af 
markplanen.  

Harmonireglerne mm. er implementering af Nitratdirektivet. 

Tabel 8 Harmonikravene 

Dyretype Harmonikrav 

DE/ha/planperiode 
Kvæg 1,7 
Kvæg, hvis 70 pct. af arealet 
dyrkes med foderroer, græs 
eller græsfoderafgrøder. 

2,3 

Søer med grise indtil 7,2 kg 1,4 
Slagtesvin 1,4 
Høner til ægproduktion  1,4* 
Mink 1,* 

*Indtil 1. august 2004 vil man under visse omstændigheder kunne have 1,7 DE  

Der skal udlægges eller etableres efterafgrøder på mindst 6 pct. af efterafgrødegrundarealet (korn (vår- 
og vintersæd), vår- og vinterraps, rybs, soja, sennep, ærter, hestebønner, solsikke, oliehør, et-årigt 
udtagne arealer, herunder brak og andre 1-årige afgrøder, der ikke har N-optagelse om efteråret i 
høståret). Efterafgrøder må ikke nedpløjes eller nedvisnes før den 20. oktober. Det er muligt at opspare 
6 pct. kravet. Kravet om 6 % efterafgrøder er således opfyldt, hvis arealet med efterafgrøder i 
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indeværende planperiode og op til de fire forudgående planperioder i gennemsnit udgør mindst 6 pct. af 
efterafgrødegrundarealet i de pågældende planperioder, dog må der ikke på noget tidspunkt være under 
6 pct. 

Gødningsplanen skal angive virksomhedens planlagte, samlede kvote for kvælstof, herunder de enkelte 
markers kvote for kvælstof samt de enkelte markers vejledende behov for fosfor. Desuden skal 
virksomhedens planlagte forbrug af kvælstof i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden 
organisk gødning (herunder spildevandsslam, jf. afsnit 4.2.3 om slambekendtgørelsen) end 
husdyrgødning fremgå. Endelig skal virksomhedens planlagte forbrug af kvælstof i handelsgødning 
fremgå. 

Gødningsregnskabet skal opgøres hvert år for den afsluttede planperiode og skal indeholde 
virksomhedens samlede kvote og forbrug af kvælstof, besætningsstørrelse opgjort i antal dyreenheder 
og det samlede areal med et gødningsbehov. Hertil kommer oplysninger om virksomhedens samlede 
areal, hvorpå der er etableret plantedække og det samlede areal hvorpå der er etableret 6 % efterafgrøder 
og endelig oplysninger om virksomhedens husdyrgødningsaftaler. 

I planperioden må virksomhedens forbrug af kvælstof ikke overstige virksomhedens kvote for kvælstof. 

For planperioden beregnes virksomhedens samlede kvælstofkvote som summen af kvoterne for de 
enkelte marker i virksomheden. For hver enkelt mark beregnes kvoten på grundlag af markens størrelse, 
afgrøde, forfrugten (først høstede afgrøde året før) og afgrødens kvælstofnorm samt jordtype (JB 1-12). 
Virksomhedens samlede kvælstofkvote kan korrigeres, hvis det forventede udbytte for en afgrøde 
afviger fra afgrøden fastsatte standardudbytte, dog kun hvis der foreligger dokumentation for, at der som 
gennemsnit over de sidste år er høstet højere udbytter end standardudbyttet for den pågældende afgrøde. 
I tilfælde af ekstreme vejrforhold, hvor kvælstoffet bortfyger eller udvaskes, kan kvælstofkvoten efter 
ansøgning forhøjes. Endvidere skal virksomhedens kvælstofkvote korrigeres for den årlige 
kvælstofprognose. 

Plantedirektoratet fastsætter kvælstofnormerne for afgrøderne ud fra standardudbytte, jordbundsforhold 
og særlige vandingsbehov, planperiodens kvælstofprognose og regler om, hvorledes markens størrelse 
og afgrøde fastsættes. Kvælstofnormen kan være forskellig fra region til region (i praksis fordelt på 
amter). Derudover kan virksomheden efter ansøgning tildeles en speciel kvælstofnorm til fremstilling af 
brødhvede. 

For planperioden skal virksomhedens samlede forbrug af kvælstof opgøres som summen af forbruget af 
kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, i anden organisk gødning end husdyrgødning 
og handelsgødning. 

Den totale mængde kvælstof i husdyrgødning beregnes som virksomhedens produktion af kvælstof i 
husdyrgødning tillagt primolageret og fratrukket ultimolageret dertil tillægges den tilførte mængde 
kvælstof i husdyrgødning fratrukket den fraførte mængde. 
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Produktionen af kvælstof beregnes ud fra normer for det totale indhold af kvælstof i husdyrgødning, 
virksomhedens aktuelle besætninger og staldsystemer. Produktionen kan korrigeres for afvigelser i 
ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og sammensætning, såfremt der foreligger 
dokumentation herfor. Der kan fratrækkes kvælstof i husdyrgødning hvis husdyrgødningen er afsat til en 
registreret virksomhed, til biogas- og fællesanlæg eller til forarbejdningsanlæg. 

Væksthusgartneri, planteskole eller skovbrug skal ligeledes udarbejde både mark- og gødningsplaner 
samt et gødningsregnskab. Der anvendes dog en forenklet gødningsplan. Som for landbrug er 
detaljeringsgraden pr. mark eller pr. væksthus mv. Kvælstofkvoten skal beregnes for hver 
mark/væksthus. For hver mark/væksthus angives om afgrøden dyrkes i et lukket eller åbent system. Et 
lukket system er et vandingssystem, hvor det overskydende vandingsvand (gødningsvand) recirkuleres 
tilbage til en beholder, hvorfra det ved næste vanding pumpes op og blandes med en vis procent 
gødningsvand fra gødningsblanderen. 

Den 20. marts 2003 vedtog Folketinget et lovforslag om forenkling af bl.a. gødningsregnskaberne. 
Forslaget træder i kraft 1. august 2004. Lovændringen medfører bl.a., at landmanden fremover kun skal 
udfylde en blanket i stedet for 3, idet den selvstændige markplan og gødningsplanen falder bort. Disse 
planer integreres i stedet i landmandens hektarstøtteansøgning. Overholdelse af reglerne for 
plantedække bliver i stedet fysisk kontrolleret. Endvidere giver lovændringen store forenklinger 
omkring landmandens indberetninger om dyrehold, som i dag foretages til en række myndigheder. Med 
lovændringen vil det være muligt at samle disse indberetninger til en, som dækker databehovet hos alle 
myndigheder. Gødningsregnskaberne vil komme til at indeholde flere fortrykte oplysninger, og således 
gøre udfyldningen nemmere. 

3.4. Afgifter - kvælstofafgift og spildevandsafgift – mv. 

3.4.1. Kvælstofafgift 

Afgiften på kvælstof blev indført fra 1. august 1998 (lov nr. 418 af 26. juni 1998). Ved indførelse af 
afgiften skal der svares afgift af kvælstofgødning, der bruges uden for de jordbrugsvirksomheder, hvor 
gødningsforbrug reguleres på anden måde. Afgiften belaster således alene køb af gødningsstoffer til 
brug i haver, parkanlæg, golfbaner, afisning af landingsbaner mv. samt jordbrug der ikke udarbejder 
gødningsregnskaber. Afgiftssatsen er 5 kr./kg kvælstof i handelsgødning mv. (ikke husdyrgødning med 
mindre det er forarbejdet og bestemt til salg i pakninger under 50 kg). Afgiften er en del af 
Vandmiljøplan II. 

Afgiften har to formål: 

1. anden anvendelse af kvælstof end i jordbruget vil blive reduceret 
2. værnregel imod, at jordbrugere, der skal udarbejde gødningsregnskaber, kan få økonomisk 

fordel af omgå reguleringen ved at købe gødningsstoffer uden for regnskabet – en handel der 
eller vil være vanskelig at afsløre 
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Virksomheder, der fremstiller kvælstofafgiftspligtige varer, er pligtige til at lade sig registrere som 
oplagshavere. Visse mellemhandlere kan lade sig registrere som oplagshaver, mens virksomheder der 
køber afgiftspligtige varer i udlandet, og som ikke er registreret som oplagshavere, skal registreres som 
varemodtagere. 

Virksomheder, der indfører kvælstofafgiftspligtige varer til afgiftsfrie formål, er også omfattet af 
registreringspligten. 

Al afgiftspligtig handelsgødning er derved omfattet af kvælstofafgiftsloven, dvs. uanset om der skal 
betales afgift af gødningen eller ej vil den indgå i afgiftsregnskabet i mindst en virksomhed. 

Hovedparten af de virksomheder, der som brugere er berørt af lov om kvælstofafgift, er landmænd, der 
anvender kvælstof som gødning, enten i form af fast gødning eller flydende ammoniak. 
Momsregistrerede landmænd, der udarbejder gødningsplan, kan imidlertid opnå en fritagelse fra 
Plantedirektoratet, således at de ikke betaler kvælstofafgift. Sælgeren, hvilket typisk vil være en 
grovvareforening, skal sikre sig, at landmanden har en fritagelse fra Plantedirektoratet, for at udlevere 
kvælstofprodukter uden afgift til landmanden. 

Landmænd, med en momspligtig omsætning under 20.000 kr., kan ikke opnå en fritagelse hos 
Plantedirektoratet. Det drejer sig overvejende om hobbylandmænd samt små landbrug under 
registreringsgrænsen. Denne gruppe landmænd skal betale kvælstofafgift. 

Kvælstof anvendes ligeledes, i mindre omfang, som gødning i planteskoler, plantager, boligforeninger, 
samt naturligvis i private haver. 

Momsregistrerede planteskoler og plantager har, i samme omfang som landbrugsvirksomheder, 
mulighed for at opnå afgiftsfritagelse hos Plantedirektoratet. 

Herudover anvender industrien kvælstof, fortrinsvis til brug i køle- og fryseanlæg. Produktet foreligger i 
flydende form på trykflasker. 

Industrivirksomheder, der anvender mindst 2000 kg kvælstof årligt, kan efter ansøgning til Told*Skat få 
bevilling til afgiftsfritagelse. Denne type virksomheder kan således få udleveret kvælstofafgiftspligtige 
produkter uden afgift. Sælgeren af afgiftspligtige produkter skal forinden udlevering sikre sig, at køber 
er i besiddelse af bevilling fra Told*Skat. 

Industrivirksomheder, der anvender mindre end 2000 kg årligt, kan opnå afgiftsgodtgørelse hos sin 
lokale Told- og Skatteregion. Godtgørelsen er betinget af, at den årlige godtgørelse udgør mindst 1000 
kr. årligt, svarende til 200 kg. 

Hovedparten af de kvælstofafgiftspligtige produkter, der anvendes i Danmark, anvendes som gødning. 
Og langt hovedparten af produkterne forhandles af grovvareforeninger. Størstedelen af gødningen bliver 
solgt til landbrugsvirksomhederne i april og maj måneder. 
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Som ovenfor nævnt skal sælgervirksomheden sikre sig, at køber er registreret i Plantedirektoratet, 
såfremt der udleveres gødning uden afgift. Sælgervirksomheden kan enten sikre sig dette ved 
forevisning af landbrugsvirksomhedens fritagelsesbevis fra Plantedirektoratet, eller ved opslag i 
Plantedirektoratets database, som leverandørvirksomheder kan få adgang til via Internettet. 

Grovvareforeningerne skal være registrerede efter kvælstofafgiftsloven hos ToldSkat. 

Grovvareforeningerne kan naturligvis ligeledes sælge til andre punktafgiftsregistrerede virksomheder 
her i landet uden opkrævning af afgift. 

I bekendtgørelse 523 af 8. juli 1998, med senere ændringer ved bek. 736 af 12. oktober 1998 og bek 259 
af 3. maj 1999, er der i § 23 fastsat regler om, at virksomheder der sælger eller afgiver kvælstofholdig 
gødning afgiftsfrit til virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse, skal indberette den 
afsatte gødningstype og -mængde, samt kvælstofindholdet i den afsatte mængde til plantedirektoratet. 
Indberetningen skal omfatte perioden 1. august til 31. juli og skal ske senest 1. november. 

Virksomheder registreret efter lov om jordbruget anvendelse, der selv leverer gødning til andre er 
ligeledes omfattet af indberetningspligten i følge bekendtgørelsen 

Levering af afgasset biomasse til virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse samt 
husdyrgødning leveret til biogas- og fællesanlæg indberettes også til Plantedirektoratet. Udover 
landmændenes gødningsregnskaber indberettes i dag al salg af afgiftsfri handelsgødning samt biogas- og 
fællesanlægs køb og salg til landbruget. Indberetningen til Plantedirektoratet sker på hver enkelt kunde. 
Kunden er identificeret ved navn og adresse. Der oplyses den samlede afsatte mængde og den samlede 
mængde N fordelt på gødningstype. 

Af gødningstyper kan nævnes følgende ex. Ammoniumnitrat, NPK-gødning, kalkammonsalpeter, 
kvælstofgødning, NP-gødning. 

Af andre kontrolerfaringer kan nævnes, at kvælstofindholdet vil fremgå af varens deklaration såfremt 
varen sælges emballageleret. Gødning handles også i løs vægt. Sælgeren har selvfølgelig oplysninger 
om varen fra leverandøren, men kvælstofindholdet kan ikke konstateres alene ved en besigtigelse af 
varen. 

3.4.2. Spildevandsafgift 

Lov om afgift af spildevand (lov nr. 490 af 12. juni 1996) trådte i kraft 1. januar 1997. Afgiften giver 
tilskyndelse til at reducere mængden samt til at optimere rensningen af spildevand.  

Spildevandsafgiften er udformet som en afgift på udledningen af kvælstof (totalnitrogen), fosfor 
(totalfosfor) og organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI5 modificeret) jf. 
lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 med senere ændringer. Afgiften udgør 20 kr./kg 
totalnitrogen, 110 kr./kg totalfosfor og 11 kr./kg organisk materiale. 
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Spildevandsafgiften betales af rensningsanlæg og egenudledere. Fritaget for afgift er processpildevand, 
der udledes fra hav-, salt- og ferskvandsbrug. Årsagen til fritagelsen er, at det er vanskeligt at opgøre 
udledningen af de tre stoffer fra dambrug, og det blev valgt, at reguleringen skulle ske på anden vis. 
Udledningen fra dambrugene er reguleret i bekendtgørelse om ferskvandsdambrug BEK 204 af 31. 
august 2002 og bekendtgørelse om saltvandsbaseret fiskeopdræt (havbrugsbekendtgørelse) BEK 640 af 
17. september 1990.  

Visse industrielle egenudledere får godtgjort afgiften: Fiskeforarbejdningsindustrien, celluloseindustrien 
og sukkerindustrien får godtgjort 97 pct. af den del af afgiften, der årligt overstiger 20.000 kr. Visse dele 
af den kemiske industri får godtgjort 70 pct. af den del af afgiften, der årligt overstiger 20.000 kr. årligt. 

Årsagen til godtgørelserne og fritagelserne er begrundet i, at disse industrier ville blive belastet 
uforholdsmæssigt hårdt. Med differentieringen i afgiftssatserne er det forsøgt tilnærmelsesvist at 
udjævne forskellene erhvervene imellem. 

Med afgift på spildevand fra husholdninger bliver kvælstof og fosfor, som fraføres gårdene via 
landbrugsvarer (i det omfang disse varer konsumeres i Danmark) beskattet. 

3.4.3 Slambekendtgørelsen28 

Formålet med reglerne er at regulere anvendelsen af affalds- og restprodukter til jordbrugsformål, 
herunder tilførslen af kvælstof og fosfor. Der må således fra 1. august 2002 højst udbringes 170 kg 
totalkvælstof og 30 kg totalfosfor pr. år pr. ha. (evt. som et gennemsnit over flere år) fra affald og 
husdyrgødning, dog skal begrænsningen i Husdyrgødningsbekendtgørelsens harmoniregler anvendes, 
hvis affaldet består afgasset biomasse, der er sammensat af mere end 75 pct. husdyrgødning (maksimalt 
100 kg kvælstof og maksimalt 20 kg fosfor i affald svarer til 1 dyreenhed). Begrænsningen i tilførsel af 
kvælstof og fosfor vedrører ikke tilførsel af handelsgødning, og begrænsningen knytter sig udelukkende 
til udbringningsarealet, ikke virksomheden som helhed. 

Indholdet af kvælstof og fosfor i affaldsprodukter fastsættes ved analyse. 

Levering af affald må kun ske efter skriftlig aftale mellem affaldsproducenten og brugeren, og der skal 
følge en indholdsdeklaration med affaldsproduktet. Affaldsprodukter skal anvendes til 
gødskningsformål, og de skal indgå i gødningsplanlægningen. 

Brugere af affald skal til kommunalbestyrelsen fremsende sædskifte- samt gødningsplan for 
jordbrugsbedriften samt kort med angivelse af udspredningsarealer, senest den 31. marts hvert år. 
Indberetning skal dog kun ske, hvis bruger modtager mere end 10 tons tørstof pr. år. 

                                                   

28 Klippet fra Gødningsplangruppen (F5) 
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Affaldsproducenter skal orientere kommunalbestyrelsen i brugers kommune om alle leverancer ved at 
sende en kopi af leveringsaftaler, inkl. kort over udspredningsarealet, ved disses indgåelse samt, hvis 
bruger modtager mere end 10 tons tørstof pr. år, give kommunalbestyrelsen oplysning om den leverede 
mængde m.m. senest 8 dage før levering. Herudover skal affaldsproducenten skriftligt indberette til 
amtsrådet, hvor store mængder af hvert affaldsprodukt, der er afhændet til henholdsvis landbrug, 
skovbrug, gartneri, parkdrift og privat havebrug. Indberetningen skal omfatte et kalenderår, og den skal 
indsendes inden 1. marts.  

Amtsrådet skal hvert år senest 1. juli indberette ovennævnte oplysninger til Miljøstyrelsen. 

3.5 Den nuværende regulering af fosforanvendelsen29 

Gødskningsreglerne regulerer udelukkende virksomhedernes forbrug af kvælstof, og der er således 
ingen direkte reguleringer af fosforanvendelsen eller krav om indberetning af fosforbehov og –forbrug, 
men der stilles krav om angivelse af markernes fosforbehov i gødningsplanen. Normudvalget indstiller 
årligt retningsgivende normer for de enkelte afgrøders fosforbehov, og disse normer offentliggøres i 
Plantedirektoratets årlige vejledning til jordbrugerne. Fosforanvendelse fra husdyrgødning reguleres dog 
indirekte i gødskningsreglerne (via krav til udnyttelse af kvælstoffet i husdyrgødningen) og i 
harmonireglerne (via krav til maksimalt udbragt antal dyreenheder pr. ha), mens der er en direkte 
regulering af fosforanvendelsen fra affaldsstoffer udbragt på jord i slambekendtgørelsen.  

Herudover er der særlige regler om afrapportering af fosforforbrug for virksomheder, der har opnået 
dispensation for landbrugslovens arealkrav med baggrund i, at virksomheden driver et 
forarbejdningsanlæg for husdyrgødning. Dette sker bl.a. på baggrund af, at indholdet af fosfor i forhold 
til kvælstof i forarbejdet husdyrgødning kan adskille sig meget væsentligt fra forholdet i uforarbejdet 
husdyrgødning.  

Væsentlige elementer i reguleringen af kvælstofforbruget er dels en afgiftsbelæggelse dels en mulighed 
for at idømme bøder ved overgødskning. Der findes ikke tilsvarende muligheder for regulering af 
fosforforbruget, men det vurderes, at prisen på fosfor, der er væsentligt højere end kvælstofprisen, virker 
regulerende på forbruget, ligesom den øger mulighederne for at afsætte et evt. overskud af fosfor uden 
for virksomheden. 

Gødskningsreglerne indeholder krav om, at de enkelte markers fosforbehov skal indgå i gødningsplaner 
fra virksomheder, der er tilmeldt Plantedirektoratets register for afgiftsfritagelse, jf. lovens § 2. Dette 
skal ske på baggrund af Normudvalgets årlige indstilling om de enkelte afgrøders behov. Herudover 
indstiller Normudvalget årligt normer for fosforindhold i husdyrgødning, og Normudvalget har i de 
seneste år ligeledes indstillet korrektionsformler til beregning af fosforindhold i husdyrgødning ved 
afvigende produktionsforhold. Virksomhederne har således mulighed for at planlægge anvendelse af 

                                                   

29 Klippet i rapporten fra F5 
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fosfor, næsten svarende til planlægningen af kvælstofanvendelsen. Enkelte oplysninger om 
behov/forbrug, som er til rådighed omkring kvælstof, er dog ikke nødvendigvis til virksomhedens 
rådighed ved de tilsvarende fosforberegninger. Det gælder f.eks. det konkrete indhold af fosfor i 
modtaget husdyrgødning og den plantetilgængelige fosformængde på de enkelte marker.  

Det skal bemærkes, at det stigende krav i gødskningsreglerne om udnyttelse af kvælstof i 
husdyrgødning og anden organisk gødning også har indflydelse på fosfortilførslen fra husdyrgødning, 
idet det må forventes, at der tilføres mindre husdyrgødning pr. arealenhed og hermed også mindre 
fosfor. 

Tabel 9 Reguleringen af fosfortilførslen fra husdyrgødning via harmonireglerne 

Dyretype kg 
P/dyreenhed 

Harmonikrav 

DE/ha/planperiode

Maks. 
udbragt kg 
P/ha 

Retningsgivende normer for fosfor, fra 
gødningsregnskaberne 

P/ha 
Malkekøer 20.4 1,7 34.7 20-251 

Malkekøer2 20,4 2,3 47,0 20-251 
Søer med grise 
indtil 7,2 kg 

21.9 1,4 30.7 20-251 

Slagtesvin 25.9 1,4 36.3 20-251 
Høner til 
ægproduktion 

37.7 1,4 52.8 20-251 

Mink 44.0 1,4 61.6 20-251 
1) Ligger højere for flere afgrøder  2) For bedrifter med mere end 2/3 kvæg, og en række betingelser for bl.a. drift er 
opfyldt 

Det fremgår af Tabel 9, at reguleringen i fosfortilførsel er afhængig af husdyrtypen, således er den 
maksimalt tilladte tilførsel af fosfor størst, når gødningen stammer fra fjerkræ eller pelsdyr.  

Slambekendtgørelsen indeholder som det eneste regelsæt en direkte regulering af mængden af udbragt 
fosfor. Reglerne omfatter fosfor fra affaldsprodukter og fra husdyrgødning, hvis denne udbringes på 
arealer, der også modtager affaldsprodukter. Reguleringen vedrører ikke tilførsel af fosfor fra 
handelsgødning. Den samlede tilførsel af fosfor fra affaldsprodukter og husdyrgødning må fra 1. august 
2002 ikke overstige 30 kg totalfosfor pr. ha pr. år (beregnet som et gennemsnit over 3 år, på skovarealer 
dog over 10 år). Såfremt affaldsprodukterne består af mere end 75 procent husdyrgødning træder 
harmonireglerne i kraft, således at kvælstof og fosforindholdet i affaldsprodukterne omregnes til 
dyreenheder, idet 100 kg total kvælstof og 20 kg totalfosfor fra 1. august 2002 svarer til en dyreenhed. I 
sidstnævnte tilfælde tages der hermed et vist hensyn til brugstypen og hermed til afgrødevalget. 
Regulering af fosfor – mark- og gødningsregnskab samt spildevandsafgift. 

3.6 Mærkning af kvælstof og fosfor 

Kvælstof- og fosfortilførslen til landbruget kan på de væsentligste områder beregnes. 
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Kvælstofindholdet i foderstoffer er omfattet af en mærkningsordning jf. Plantedirektoratets 
bekendtgørelse om foderstoffer, nr. 448 af 25. juni 1998. Det samme gælder for kvælstofindholdet i 
gødning, jf. Plantedirektoratets bekendtgørelse om gødning og foderstoffer, nr. 960 af 16. december 
1998. Ifølge bekendtgørelserne skal proteinindholdet oplyses ved salg af foderstoffer, og 
kvælstofindholdet skal oplyses ved salg af gødning.  

Proteinindholdet kan omregnes til kvælstof med faktoren 6,25 på følgende måde: 100 kg foder 
indeholder ifølge mærkningen f.eks. 20% protein. 20:6,25 = 3,2% kvælstof eller 3,2 kg kvælstof. 
Indholdet af fosfor skal ifølge bekendtgørelserne oplyses i procent ved salg af varen. Indholdet af 
kvælstof og fosfor i såsæd kan beregnes med udgangspunkt i Danmarks Jordbrugsforsknings tabeller 
med oplysninger om proteinindhold. Tilførslen af kvælstof og fosfor fra såsæd udgør kun en mindre del 
af landbrugets samlede tilførsel. 

Anvendelsen af affaldsprodukter og spildevandsslam, der anvendes som gødning mv. i forbindelse er 
jordbrug, er reguleret ved Miljøstyrelsens bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til 
jordbrugsformål (slambekendtgørelsen) nr. 49 af 20. januar 2000. Slamleverandøren skal oplyse, hvor 
meget kvælstof og fosfor, der er i affaldet. 
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4. Økonomiske styringsinstrumenter – virkninger og 
effektivitets-gevinster 

4.1 Indledning 

Udgangspunktet for en regulering af kvælstofudledningen er, at rent vand og et godt miljø ikke 
prissættes på et marked. Markedsmekanismerne kan derfor ikke fastsætte den samfundsmæssige pris for 
rent vand, og der vil således ikke være incitamenter til at inddrage værdien af de skadevirkninger 
gødskning i landbruget har på hele samfundet. Med andre ord er prisen for kvælstof for lav i forhold til 
de totale samfundsmæssige omkostninger – der inkluderer både værdien af kvælstoffet og værdien af 
skadevirkningen på miljøet. 

Det offentlige har en række instrumenter til rådighed til at påvirke landmændenes forbrug af kvælstof i 
en retning, der svarer til det samfundsmæssigt optimale niveau. Hidtil har man i Danmark især benyttet 
sig af regulering ved regler samt adfærdspåvirkning ved vejledning, uddannelse og forskning. I dette 
afsnit belyses anvendelsen af økonomiske styringsinstrumenter, der griber ind i landmændenes 
økonomiske beslutningsproces ved at ændre prisen på kvælstof til et niveau, der også tager hensyn til 
skadevirkningerne af kvælstofudledning på vandmiljøet mv. 

En forureningsafgift må være baseret på “forureneren-betaler-princippet”, hvor det antages, at 
samfundet som helhed har ejendomsretten til vandet. Forureneren – i dette tilfælde landmanden som 
benytter kvælstof, der udledes til miljøet – må betale samfundet for adgang til at benytte de fælles 
ressourcer, som modtager af affald. Landmanden må således bære de fulde omkostninger ved brugen af 
kvælstof inklusive de eksternaliteter, der påføres resten af samfundet, samt de tilpasningsomkostninger, 
som opstår som følge af de ændrede prisforhold. Hvis mulighederne for at ændre adfærd på kortsigt er 
begrænsede, vil afgiften kunne opfattes som en straf for en handling, der vel er skadelig, men hvor der 
ikke har været forsæt om at skade. I dette tilfælde kan der argumenteres for at fra fravige ”forureneren-
betaler-princippet”. 

I det følgende beskrives en række aspekter af regulering via afgifter og regulering via regler. Først er der 
en mere teoretisk gennemgang af afgiftsinstrumentet, som vil være illustreret med eksempler. Herunder 
diskuteres 4 problemstillinger vedrørende udformningen af en kvælstofafgift. Hver af disse problemer 
har betydning for effekten og udseendet af en kvælstofafgift. Der kan således være tale om en 
symmetrisk eller en asymmetrisk afgift, hvor afgiften påvirker hhv. hele kvælstofforbruget eller kun den 
del, der overskrider en given norm. Afgiften kan også være pålagt den faktiske miljøbelastning ved 
forbruget af kvælstof mere eller mindre direkte. F.eks. kan afgiften være pålagt det faktiske overskud af 
kvælstof eller, den kan være pålagt det samlede forbrug. Miljøeffekten af en afgiften bliver målt i 
kvælstofoverskuddet – den potentielle miljøbelastning. Dette er ikke nødvendigvis korrekt, da 
miljøbelastningen også vil afhænge af en række andre faktorer end overskuddet, og således ikke 
nødvendigvis er proportional med den faktiske miljøbelastning. Det er ikke fundet inden for dette 
arbejdes rækkevidde at tilnærme miljøbelastningen nærmere end ved kvælstofoverskuddet. 
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Afgiften kan være udformet, så den giver anledning til afgrødeskift eller bevarelse af 
afgrødesammensætningen. Et skift i afgrødesammensætningen kan både føre til yderligere reduktioner i 
kvælstofbelastningen og have modsatrettede effekter ved et skift til kvælstoffikserende afgrøder. 
Afgiften kan også være direkte eller indirekte pålagt forbrugeren af kvælstoffet, hvilket især har 
konsekvenser for administrationen af afgiften. Her kunne der være tale om en afgift, som den enkelte 
landmand skal opgøre og indbetale direkte til skattemyndighederne eller en afgift, der alternativt 
indbetales af forhandlerne af foder, gødning mv. Endelig må en diskussion af valget af det korte og/eller 
det lange sigt som grundlag for en analyse af effekterne af en kvælstofafgift tillægges stor vægt, da 
effekterne af afgiften afhænger af tidshorisonten, der analyseres ud fra. Til slut bliver gødningsafgifter i 
andre lande beskrevet kort. 

4.2 En samfundsøkonomisk optimal afgift 

I dette afsnit vises, hvorledes en afgift på kvælstof kan fastsættes på et samfundsøkonomisk optimalt 
niveau ud fra økonomisk teori.  

Figur 2 viser virkningerne af en afgift på kvælstofforbruget i landbruget.  

Før en afgift på kvælstof er prisen pr. enhed gødning pr. arealenhed Po. Til denne pris vil landmanden 
optimere sin profit ved at anvende gødningsmængden NE. Denne gødningsmængde svarer til den i 
gødningsplanerne forudsatte erhvervsøkonomisk optimale gødskning, hvor omkostningen ved at bruge 
en ekstra enhed gødning, overstiger den ekstra omsætning genereret derved. 

Prisen P0 for gødning afspejler imidlertid som nævnt ikke den fulde samfundsøkonomiske omkostning 
ved brugen af kvælstof i landbrugsproduktionen. Kurven, der viser de marginale samfundsøkonomiske 
omkostninger, afspejler derimod også de miljømæssige omkostninger ved at benytte en ekstra enhed 
gødning. Kurven indeholder med andre ord implicit miljøomkostningerne ved den udvaskning af 
kvælstof, som foranlediges af anvendelsen af en ekstra enhed kvælstof. Den sidst anvendte enhed 
kvælstof er mere skadelig end den først anvendte. Der er således ikke tale om et 1:1 forhold mellem 
tilførslen af kvælstof og de miljømæssige omkostninger.  

På det punkt B, hvor de fulde marginale samfundsøkonomiske omkostninger er lig den marginale 
omsætning, findes det samfundsøkonomisk optimale gødningsforbrug. I punkt B medfører brugen af en 
ekstra enhed gødning større omkostninger end indtægter. I tabel 9 er vist, hvordan optimum opstår for 
den enkelte landmand. 

Den samfundsøkonomisk optimale afgift er herefter den afgift, som resulterer i, at det 
erhvervsøkonomisk optimale for landmanden også er det samfundsøkonomisk optimale. Dette opnås 
med prisen PS, der svarer til en afgift på PS-P0. Ved denne afgift opnås en miljøgevinst svarende til 
arealet ACBD, landbruget pålægges et dækningsbedragstab svarende til arealet ABC  og den samlede 
samfundsøkonomiske nettogevinst ved afgiften bliver arealet ABD. Landbruget bliver stillet ringere, 
men samfundet som helhed får en gevinst, der overstiger landbrugets tab. 
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En afgift på hele kvælstofforbruget vil give et provenu på PSBCP0 . Dette vil imidlertid give landbruget 
et dækningsbidragstab, der er større end den skade, sektoren forvolder på miljøet, svarende til arealet 
ECB. Et “forureneren-betaler-princip” ville derimod tilsige, at landbruget kun betalte en afgift svarende 
til netop ECB. For at opnå dette kunne man indføre et bundfradrag på NB, som deler linien NMNS i to 
approksimativt lige store dele, og derved reducerer afgiftsbelastningen til GBCH, der approksimerer 
miljøbelastningen ECB ved gødskningen. 

Figur 2 Samfundsøkonomisk optimal gødningsmængde og pris 
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Det vil også være muligt at indføre en afgift, der er mindre end den samfundsøkonomisk optimale afgift. 
Dette vil reducere kvælstofbelastningen mindre end ellers, men vil stadig have en positiv 
samfundsøkonomisk effekt. Miljøgevinsten bliver ligesom landbrugets dækningsbidragstab mindre.  
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Figur 3 Afgift højere end optimum 
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Derimod er det muligt at sætte afgiften for højt i forhold til det samfundsøkonomisk optimale og dermed 
få et samlet tab. Dette er illustreret i Figur 3, hvor afgiften giver et dækningsbidragstab ABIC for 
landmændene, der overstiger miljøgevinsten ADEC . Afgiften kan sættes så højt, at forbruget af kvælstof 
reduceres for meget i forhold til den værdi denne reduktion tillægges af samfundet. Det skal dog 
bemærkes at også mindre overskridelser af det samfundsøkonomisk optimale afgiftsniveau vil give 
anledning til velfærdsgevinster. I forhold til udgangssituationen er der således et vist spillerum for 
fastsættelse af afgiftssatser, der vil give en samlet velfærdsgevinst. 

Ved en afgift på kvælstofgødning reduceres de økonomisk optimale kvælstofnormer for afgrøderne, 
hvilket betyder en mindre miljøbelastning, men også et reduceret økonomisk resultat for landbruget, idet 
der sker et udbyttetab, hvis værdi er større end besparelsen i gødningsomkostningerne, under antagelsen 
om rationel adfærd. Ved tilbageførsel af afgiften reduceres det økonomiske tab dog. En tilbageførsel må 
dog konstrueres således, at de miljømæssige effekter af en afgift ikke modvirkes. Afgiftsinstrumentet 
kan udformes så det tilskynder til et skift til afgrøder, der kræver mindre kvælstof/giver anledning til 
mindre kvælstofoverskud. Tilbageførsel og afgiftsgodtgørelse kan udformes så den modvirker dette eller 
er neutral overfor dette.  

Reduceret gødskning over en længere årrække medfører en reduktion af jordens kvælstofreserve, indtil 
en ny ligevægtssituation indfinder sig. Det er således af interesse at betragte sammenhængen mellem 
produktionsfunktioner på kort og langt sigt, ligesom man må gøre sig klart, hvilke 
produktionsfunktioner man betragter, når afgiftsniveauet fastsættes og effekterne opgøres. 
Produktionsfunktionen bliver på langt sigt mere stejl end på kort sigt, hvilket betyder at reduktionen i 
kvælstofforbruget og -overskuddet bliver mindre på langt sigt end på kort sigt. 

Afgifter på gødning vil endvidere alt andet lige medføre, at arealerne med kvælstoffikserende afgrøder, 
som f.eks. bælgplanter, øges, hvilket kan bidrage til en svækkelse af afgiftens miljøforbedrende 
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virkning. Ved overvejelser om en indførsel af en afgift må de utilsigtede effekter på 
kvælstofudledningen vurderes for hver type af afgift. 

En afgift vil øge prisen på kvælstof generelt og således forøge værdien af husdyrgødning, hvilket vil 
bidrage til en bedre udnyttelse af denne. I tilfælde af, at der alene indføres en afgift på handelsgødning, 
vil der opstå en skyggeafgift på husdyrgødningen, som medfører en mere økonomisk brug af denne - her 
vil gevinsten dog tilfalde husdyrbrugene. 

I husdyrintensive områder kan transportomkostningerne være så omfattende, at kun en gødningsafgift af 
en betragtelig størrelse vil sikre en rimelig udnyttelse af husdyrgødningen. 

Ovenstående diskussion af en kvælstofafgift er baseret på en first best antagelse. I en second best 
situation, hvor der opstår utilsigtede effekter og der er forskelle i f.eks. intensiteten, kan konklusionerne 
være mindre klare. Først og fremmest kan det tænkes, at der ikke er fuld information om alle de 
adfærdsmæssige effekter af en gødningsafgift eller, at nogle dele af kvælstofforbruget anses for mere 
miljøbelastende. Man kan her anvende enkelte regelinstrumenter til regulering af f.eks. 
punktbelastninger. Nedenfor vil betydningen af utilsigtede effekter blive diskuteret yderligere. Disse 
second-best betragtninger gælder også for den eksisterende regelregulering. 

Omsættelige kvoter 

Det samfundsmæssigt optimale gødskningsniveau NS, jf. Figur 2, som opnås med den optimale afgift på 
PS-P0, vil principielt også kunne opnås ved fastlæggelse af en samlet omsættelig gødningskvote på NS 
pr. arealenhed. 

Under ideelle forudsætninger vil såvel en kvote på NS pr. arealenhed som en afgift på PS-P0 sikre et 
samfundsmæssigt optimalt gødskningsniveau pr. arealenhed, samt sikre, at dette niveau opnås på en 
omkostningseffektiv måde. I begge tilfælde bliver den samlede samfundsøkonomiske nettogevinst 
arealet ∗ABD∗ og landbrugets dækningsbidragstab ∗ABC∗ (hvor betalt afgift ikke er medregnet). 
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Figur 4 Samfundsøkonomisk optimum og faktisk gødskning 
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I modsætning til afgiften på PS-P0 vil der ikke skulle opkræves et afgiftsprovenu på ∗PS BCP0∗ ved 
kvoteløsningen, og der kan ses bort fra spørgsmålet om tilbageføring af afgiftsprovenuet. 

Forudsættes den samlede kvote fordelt til landbrugsbedrifterne (svarende til gratis tildeling af 
udledningstilladelser til industrivirksomheder), for eksempel med en given kvote pr. arealenhed, vil 
kvoterne kunne handles mellem bedrifterne og principielt vil der opstå en pris svarende til afgiften PS-
P0. Incitamentet til at handle med en del af de uddelte kvoter vil opstå, såfremt bedrifterne har 
forskellige grænseproduktionsfunktioner, idet bedrifter med generelt høj grænseproduktivitet vil 
efterspørge muligheden for yderligere gødningstilførsel, mens bedrifter med lavere grænseproduktivitet 
ikke ud fra en privatøkonomisk optimering vil kunne udnytte den tildelte kvotemængde og dermed 
udbyde en del af denne til salg. 

Ud fra teoretiske overvejelser vil det optimale valg af styringsmiddel afhænge af den viden om 
privatøkonomiske omkostninger og skadesomkostninger, som myndighederne og forurenerne har. Ved 
fuldstændig viden vil alle styringsinstrumenter (direkte regulering, afgifter og omsættelige kvoter) 
kunne udformes, så det samfundsmæssige optimum opnås på en omkostningseffektiv måde. Interessen 
for valg af styringsmiddel knytter sig derfor til situationen, hvor myndighederne har viden om de 
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marginale miljømæssige omkostninger men ufuldstændig information om forurenerens 
omkostningsforhold, mens forurenerne tilsvarende forudsættes at have kendskab til egne 
omkostningsforhold. 

Anvendelse af kvoter kan kun i begrænset omfang tage hensyn til særligt følsomme områder med 
mindre der etableres mange små markeder. En sådan ordning kan dog vise sig vanskelig at administrere 
(salg mellem områder) samt størrelsen af markederne vil være af en sådan størrelse, at det kan være 
vanskeligt at etablere effektive markeder. 

En afgifts virkning på landbrugsproduktionen 

Ovenfor blev teorien bag og virkningerne af en samfundsøkonomisk optimal kvælstofafgift beskrevet. I 
det følgende beskrives virkningerne af en kvælstofafgift på landbrugets produktion og herefter på 
overskuddet af kvælstof. 

På baggrund af et stort antal udbytteforsøg samt priserne på kvælstof og de dyrkede afgrøder er der 
beregnet gødningsnormer for forskellige afgrøder, jordbundstyper osv. Princippet for beregningen af 
gødningsnormerne er illustreret grafisk i Figur 4.  

I punktet B findes det erhvervsøkonomiske optimum, hvor merindtjeningen pr. kg kvælstof svarer til 
prisen på kvælstof. Anvendt gødningsmængde, udvaskning og indtjening (udbyttet) er sat til 100 i dette 
punkt.  

Indføres der nu en afgift svarende til den miljømæssige omkostning ved kvælstof ændres den samlede 
pris på kvælstof. Ved den højere pris på kvælstof vil den optimale anvendelse af kvælstof være lavere, 
svarende til punktet A, der er den samfundsøkonomisk optimale gødningsmængde. På grund af 
produktionsfunktionens struktur kan en afgift reducere gødningsforbruget ganske betragteligt uden, at 
produktionen reduceres tilsvarende. I Figur 4 illustreres dette ved, at produktionen reduceres med 5 pct., 
når den anvendte gødningsmængde reduceres med 12 pct.30. Faldet i produktionen vil være større end 
faldet i indtjeningen, da der samtidig spares omkostninger til gødning mv. Endelig vil tabet blive 
reduceret relativt mere end reduktionen i kvælstoftilførslen. Bemærk, at her er tale om skematiske 
beregninger. 

Det korte og det lange sigt 

På langt sigt er produktionsfunktionerne for de forskellige afgrøder mere stejle end på kort sigt, som 
følge af reduktion af indholdet af kvælstof i jorden. Dette er illustreret i figur 3.3, hvor indtjeningen som 
funktion af den anvendte gødningsmængde er vist på både kort og langt sigt. 

                                                   

30Der er tale om skematiske beregninger, som vil variere afhængig af afgrøde, jordbund mv. Størrelsesforholdene er imidlertid 

repræsentative. 
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Figur 5 Produktionsfunktion på langt sigt 
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Ved en afgift på kvælstof rykkes den optimale kvælstofmængde fra A til B på kort sigt. Denne 
gødningsmængde er imidlertid ikke holdbar (optimal) på længere sigt, da man kan reducere indholdet af 
kvælstof i jorden ved at tilsætte mindre gødning. Derfor sker der en nedglidning af 
kortsigtsproduktionsfunktionerne og en ny optimal gødningsmængde svarende til C, der med de 
ændrede priser er det nye erhvervsøkonomiske optimum på langt sigt. Ved en afgift vil landmanden 
også have incitament til at gennemføre dyrkningsforanstaltninger, der reducerer kvælstofoverskuddet 
(f.eks. efter afgrøder eller forårspløjning, jf. Kvælstofgruppens rapport) 

I det langsigtede erhvervsøkonomiske optimum er reduktionen i kvælstofforbruget og dermed 
overskuddet og udvaskningen mindre end den initiale reduktion. Indtjeningen påvirkes i forhold til det 
korte sigt kun lidt på længere sigt, men der skal benyttes en større mængde kvælstof for at opnå det 
samme udbytte. Konklusionen på denne analyse må være, at miljøvirkningerne skal beregnes på 
længere sigt, når en ny ligevægt er indtruffet. Beregner man kun virkningerne på kort sigt, vil man 
overvurdere effekten af en afgift. Den umiddelbare effekt af en afgift vil dog være en forholdsvis stor 
reduktion af kvælstofforbruget og -overskuddet svarende til punktet B. På kort sigt vil miljøeffekten 
således blive meget stor og bruttoprovenuet relativt lille, mens miljøeffekten på længere sigt stabiliseres 
på et lavere niveau og provenuet bliver højere. 
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En afgifts virkning på kvælstofudledningen 

Kvælstofudledningen afhænger af bl.a. mængden af anvendt gødning, udbyttet og typen af afgrøde, 
samt timing, teknologi og lokalitet. I Figur 4 vises en kvælstofoverskudsfunktion som funktion af N pr. 
arealenhed. I det erhvervsøkonomiske optimum er overskuddet sat til 100, svarende til punkt B. Ved en 
afgift svarende til de samfundsmæssige omkostninger, der reducerer den optimale gødskning til A, vil 
tabet blive reduceret til 75. Der er således teoretisk set gode muligheder for, at reducere 
kvælstofoverskuddet effektivt ved hjælp af en afgift. De illustrerede effekter er dog opgjort på kort sigt, 
jf. ovenfor. 

Ved konstruktionen af en afgift er det vigtigt at vurdere nettoeffekten korrekt. Simple afgiftsmodeller 
kan have utilsigtede effekter, som helt eller delvist kan modvirke de umiddelbare effekter af afgiften. I 
modelbeskrivelserne, vil modellerne trinvist få flere elementer indbygget, som kan modvirke de 
modsatrettede effekter, en afgift kan give. Her skal de mest betydende af disse effekter kort nævnes. Det 
skal nævnes, at den eksisterende administrative regelregulering også har utilsigtede effekter. 

En afgift alene på handelsgødning kan give incitamenter til at producere større mængder af 
husdyrgødning og dyrke flere kvælstoffikserende planter, da skyggeprisen på kvælstof i disse former vil 
stige. Den større produktion af husdyrgødning kan finde sted enten ved en generelt øget animalsk 
produktion eller ved et forhøjet kvælstofindhold i foderet. Dermed sker der en reduktion i den 
umiddelbare nedgang i gødningsforbruget. 

En afgift på handelsgødning vil ligeledes give anledning til en ændret afgrødesammensætning fra 
kulturer, der har et stort kvælstofbehov, og hvor store dele af kvælstoffet optages i planterne, til andre 
kulturer med et mindre kvælstofbehov og mindre optagelse af kvælstof.  

4.3 Optimal afgift ved variation i skadevirkningerne31 

I forgående afsnit blev den optimale afgift fastsat udfra kendskabet til de marginale skadeomkostninger. 
I dette afsnit vurderes, hvorvidt konklusionerne fra afsnit 4.2 er holdbare, hvis der er forskelle i 
skadevirkninger, alt efter hvor forureningen sker. Den kan f.eks. være særlige følsomme områder. 

Antag at skadevirkningerne af anvendelsen af kvælstof i halvdelen af tilfældene giver anledning til en 
skadevirkning på W, men i den anden halvdel af tilfældene giver anledning til en skade på 0. Hvordan 
skal satsen da fastsættes?  

Det simple svar er, at satsen skal fastsættes til gennemsnittet af W og 0 altså 1/2 W. Den ideale løsning 
havde selvfølgelig været, at man om muligt havde søgt alene at belægge anvendelsen med en afgift 
svarende til W, mens den uskadelige anvendelse var blevet holdt afgiftsfri, men hvis dette er umuligt 

                                                   

31 Kilde/klippet Skaτ juni 2000 
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eller meget kostbart, opnås det bedste resultat ved, at man fastsætter satsen svarende til den 
gennemsnitlige skade. 

I dette eksempel er det antaget, at skadesvirkningerne ved anvendelse af kvælstof er proportional med 
skadesvirkningerne – det behøver på ingen måde at være korrekt jf. diskussionen tidligere. 

Når der er forskelle i skadevirkningerne alt efter tid og sted, bør det overvejes at differentiere satserne, 
også selv om det måtte betyde ekstra administrative omkostninger. 

I forhold til almindelige skatter kan der således være saglige grunde til, at acceptere større 
administrative omkostninger ved grønne skatter end de, der er strengt nødvendige for at opkræve et 
givet provenu. Afgørende er om nettogevinsten ved en differentieret afgift i form af miljøgevinst 
fratrukket forvridningsomkostninger samt de ekstra administrative omkostninger er større end 
nettogevinsten ved ensartede satser. 

Tabet ved ikke at have en helt ideel afgift, hvor satserne er differentieret i forhold til en afgift med ens 
satser, er meget afhængig af den absolutte spredning i de eksterne omkostninger. Ved dobbelt spredning 
er tabet ved en ensartet sats i forhold til differentierede satser fire gange så stort og fire gange så store 
ekstra administrative omkostninger ved en differentiering af satserne kan forsvares. 

 
Landmand A Landmand B 

 
Afgift Gødnings 

reduktion 
Forvridning Miljøgevinst Netto 

gevinst  
Forvridning Miljøgevinst Netto 

gevinst  
Nettogevinst A + 
B  

i alt 
kr./N N kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 10 5 60 55 5 0 -5 50 
2 20 20 120 100 20 0 -20 80 
3 30 45 180 135 45 0 -45 90 
4 40 80 240 160 80 0 -80 80 
5 50 125 300 175 125 0 -125 50 
6 60 180 360 180 180 0 -180 0 
7 70 245 420 175 245 0 -245 -70 

Forvridningen udgør tilpasningsomkostninger og fremkommer ved afgift*ændring i gødningsmængden*½, svarende til 
areal i ABC i Figur 2 ved lineære funktioner. 

Tabel 10 Forvridningsomkostninger, miljøgevinst samt nettoresultat for samfundet afhængig af 
afgiftssats under forudsætning af variation i skadevirkningerne af emissioner. Efterspg=-0,1*Q+25. 

I Forvridningen udgør tilpasningsomkostninger og fremkommer ved afgift*ændring i gødningsmængden*½, svarende 
til areal i ABC i Figur 2 ved lineære funktioner. 
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Tabel 10 er det ved et eksempel illustreret, at den optimale sats er lig gennemsnittet af 
skadevirkningerne, samt gevinsterne ved at differentiere satserne ved forskelle i skadevirkningerne af 
emissionerne alt efter tid og sted. 

Det antages, at brugen af kvælstof på landmand A's marker giver anledning til en miljøskade på 6 kr. pr. 
kg. kvælstof, mens skaden fra landmand B's marker er på 0. 

Hvis man ikke kan differentiere satserne for landmand A og B, ses af Forvridningen udgør 
tilpasningsomkostninger og fremkommer ved afgift*ændring i gødningsmængden*½, svarende til areal i ABC i Figur 
2 ved lineære funktioner. 

Tabel 10 søjle 9, at man når det bedste resultat ved at fastsætte afgiftssatsen til gennemsnittet af 
skadevirkningen fra A og B. Gennemsnittet er i det konkrete tilfælde på 3 kr./kg N, ved hvilken sats 
man netto vinder 90 kr. i forhold til intet at gøre. 

Hvis man kunne differentiere afgiften således, at der blev opkrævet en afgift på 6 kr./kg for landmand A 
men, 0 kr./kg for landmand B, ville man kunne vinde 180 kr. i alt netto, selvom 
tilpasningsomkostningerne steg. Hvis de administrative ekstraomkostninger ved en differentieret skat 
måtte være på under 90 kr., vil det være hensigtsmæssigt at differentiere afgiften med de hermed 
forbundne udgifter og omvendt. De administrative omkostninger vil blandt andet bestå i at sikre, at 
landmand B ikke sælger afgiftsfri gødning til landmand A. Forskellen i de marginale omkostninger kan 
også findes inden for samme landbrug, hvilket gør administrationen endnu vanskeligere. 

Mens man i dette tilfælde, hvor der en forskel på 6 kr./kg N i skadevirkningerne, kunne forsvare 90 kr. i 
ekstra administrative omkostninger ved en differentiering, vil de acceptable administrative 
meromkostninger være betydelig lavere ved en mindre forskel i skadevirkningerne. Er 
skadevirkningerne således 4 kr./kg vedr. A og 0 vedr. B reduceres nettogevinst ved differentierede satser 
i forhold til ensartede satser til 40 kr. (altså 4/9 af 90 kr.), selv om forskellen i skadevirkningen alene er 
reduceret med 2/3. Igen stiger omkostningerne ved ikke at være helt præcis med kvadratet af afvigelsen 
( 2/3 x 2/3 = 4/9) 

Hvor afgiftssatsen skal differentieres efter forskellige marginale skadesomkostninger eller det er 
optimalt at sætte afgiftssatsen efter den gennemsnitlige marginale skadeomkostning, vil afhænge af 
størrelsen af de administrative byrder for virksomheder og myndigheder. 

4.4 En symmetrisk eller asymmetrisk afgift 

En afgift kan udformes så den belaster et givet forbrug eller en given adfærd enten symmetrisk eller 
asymmetrisk. Regelstyring vil derimod typisk udelukkende belaste asymmetrisk. En differentieret 
afgiftssats opfattes ikke som en asymmetrisk afgift. 

Et eksempel på en regel, der rammer asymmetrisk, er et forøget krav til udnyttelsen af husdyrgødningen 
på 60 pct. i de eksisterende gødningsregnskaber. De landmænd, der udnytter indholdet af kvælstof i 
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husdyrgødningen med 60 pct. eller derover, vil ikke blive påvirket af denne regel, og vil derfor ikke 
reducere forbruget af handelsgødning som følge af de højere krav, jf. dog sidst i dette afsnit. Derimod 
vil de landmænd, der udnytter indholdet af kvælstof med under 60 pct. være nødt til at reducere deres 
forbrug af handelsgødning for at overholde gødningsregnskabet. Dermed opnås kun en effekt af 
regelstramningen fra en del af landmændene. Den lovkrævede udnyttelse af husdyrgødningen vil dog 
påvirke prisen på husdyrgødning, således at alle brug, som anvender, afsætter eller aftager 
husdyrgødning, bliver berørt af kravene. 

Regelstramningen rammer med andre ord asymmetrisk ved kun at påvirke de landmænd, der klarer sig 
dårligere end den fastlagte norm. En afgift kan indrettes på samme måde, men vil i modsætning til 
regelstyringen typisk være symmetrisk. 

Et eksempel på en asymmetrisk kvælstofafgift er en “marginalafgift”, der først sætter ind ved et 
kvælstofforbrug over en given norm. Afgiften er progressiv med en sats på 0 for forbrug på eller under 
normen og fuld sats ved forbrug over normen. 

Denne afgift vil som i eksemplet ovenfor kun belaste de landmænd, der bruger mere kvælstof end 
normen. Landmænd, der bruger mindre kvælstof end normen tilsiger, vil ikke ændre adfærd. Derimod 
vil landmænd, der bruger mere end normen maksimere deres udbytte givet deres produktionsfunktioner 
og de ændrede priser. Nogle af disse landmænd vil reducere forbruget af kvælstof så meget, at de når 
normen, mens andre stadig vil skulle betale afgift af en vis overgødskning i forhold til normen. 
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Figur 6 Illustration af en asymmetrisk afgift 
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Den asymmetriske afgift har dermed den samme virkning som regelstyringen. Kun de landmænd, der 
ligger over normen vil reducere forbruget. Principielt kan man nå den samme effekt ved regel og afgift 
afhængigt af valget af afgiftssats og norm. 

Provenuet fra den asymmetriske afgift fordeles på alle landmænd og tilfalder såvel landmænd, der 
betaler afgift, som landmænd, der ikke belastes af afgiften. Landmand 1 ligger under niveauet for 
afgiftspålæggelse, og ændrer derfor ikke adfærd som følge af afgiften (N1

0). Landmand 2 vil reducere 
anvendelsen af kvælstof fra N2

0 til N2
1 ved indførelse af en afgift. I Figur 6 tilbageføres provenuet  og 

fordeles mellem landmand 1 og landmand 2, hvilket medfører, at landmand 1 får en nettogevinst og 
landmand 2 får et nettotab. Landmand 1 får endvidere ikke noget tab af dækningsbidrag, da der ikke 
foretages nogen ændring af produktionen. Landmand 2, der må reducere kvælstofforbruget, vil derimod 
opleve et dækningsbidragsstab. 

Den symmetriske afgift er en almindelig afgift, der pålægges alt forbrug af kvælstof. I modsætning til 
den asymmetriske marginalafgift er der således ikke nogen norm, der skal overskrides før afgiften sætter 
ind. Afgiften er proportional og påvirker forbruget uanset størrelsen. 
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Virkningen af en symmetrisk afgift er, at hver landmand givet sine produktionsfunktioner og den 
ændrede pris på kvælstof vil maksimere sin produktion. Da prisen på kvælstof vil blive højere for alle 
landmænd, vil alle landmænd reducere deres kvælstofforbrug. Nogle vil reducere forbruget meget, fordi 
de relativt billigt kan udnytte kvælstoffet bedre eller reducere forbruget. Andre landmænd vil kun 
foretage begrænsede reduktioner af forbruget, da de har høje omkostninger ved at udnytte kvælstoffet 
bedre eller reducere forbruget. 

Figur 7 Illustration af en symmetrisk afgift 
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Ved en symmetrisk afgift føres provenuet ligeledes tilbage til landmændene uafhængigt af deres faktiske 
afgiftsbetaling. Netto får Landmand 1 således mere tilbage, end der betales i afgift, mens Landmand 2 
lider et nettotab. I modsætning til den asymmetriske afgift lider begge landmænd imidlertid et 
dækningsbidragstab som følge af, at begge reducerer forbruget af kvælstof. Netto opnår landmand 1 en 
gevinst, mens landmand 2 får et tab. Samlet bliver effekten af afgiften dog et tab for landbruget, men en 
gevinst for samfundet som helhed. 

Sammenlignes miljøeffekterne i hhv. den asymmetriske og den symmetriske afgift, er den samlede 
effekt af en afgift af samme størrelse størst ved en symmetrisk afgift. Den asymmetriske afgift kan kun 
nå samme effekt ved en meget lav norm, der i praksis medfører, at der er tale om en symmetrisk afgift. 
Den symmetriske afgift er således mere effektiv pr. afgiftskrone eller målt i forhold til de sande 
omkostninger. 
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Endelig vil en symmetrisk afgift også kunne opfattes som mere retfærdig end en asymmetrisk afgift. I 
perioder vil den enkelte landmand kunne ligge over normen og derfor betale afgift, mens han i andre 
perioder ligger under normen og derfor slipper for afgiften. I gennemsnit kan den enkelte landmand 
således ligge under normen set over en periode på to vækstsæsoner, men i den ene betaler han faktisk 
afgift. I afgiftssystemet vil disse periodiske udsving blive nettoficeret over årene. 

Forskellene mellem symmetriske og asymmetriske afgifter kan også belyses ved at betragte 
gødningsregnskabet for 2 forskellige landmænd. Som ovenfor kunne en afgiftsmodel være inspireret af 
de nuværende gødningsregnskaber og bestå i, at kvælstofforbrug pr. ha  indtil en vis grænse/norm var 
afgiftsfrit, mens forbrug herudover blev belagt med afgift. 

I gødningsregnskaberne fastsættes normen til det forbrug af kvælstof, en landmand  med gennemsnitligt 
marginalafkast vil bruge når han optimerer driften. I afgiftssystemet kunne denne norm fastsættes til 90 
- 80 eller f.eks. 70 pct. af denne norm. Alternativt kunne normen fastsættes til det forbrug den landmand 
med det gennemsnitlige marginale afkast ville have, hvis prisen på kvælstof stiger fra 4 kr. pr. kg N til 8 
kr. pr. kg N på grund af afgift. Hvis afgiften for en sådan landmand ville reducere forbruget fra f.eks. 
150 kg pr. ha til 110 kg pr. ha fastsættes normen således, at forbrug indtil 110 kg pr. ha var afgiftsfrit, 
mens forbrug herudover var belagt med afgift. 

Det ville i dette tilfælde kun være de brug med et højt marginalafkast, der blev ramt af afgiften, mens 
afgiften ikke påvirkede landmænd med et lavt marginalt afkast. 

Normerne kunne korrigeres på forskellig måde efter afgrøde etc. Da formålet med dette afsnit ikke er at 
beskrive et sådan system i detaljer, men at diskutere overordnede spørgsmål er systemet beskrevet for 
landmænd, der alene dyrker f.eks. vårbyg. Afgiftssystemet forudsætter, at landmanden laver et særligt 
regnskab, Tabel 11. 

Tabel 11 Gødningsregnskaber for 2 landmænd 

 Landmand A Landmand B 
Gødningslager primo 30 kg 30 kg 
Gødningsindkøb  90 kg 110 kg 
Indkøb af møg 20 kg 20 kg 
Gødningslager ultimo  40 kg 40 kg 
Gødningsforbrug 100 kg 120 kg 
Bundfradrag  -110 kg  -110 kg 
Netto kg -10 kg 10 kg 
Afgift 4 kr. pr. kg 0 kr. 40 kr. 

 

De 40 kr. kan eventuelt tilbageføres til erhvervet i sin helhed. 
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Et alternativ var, at man belastede hele gødningsforbruget, men gav et fradrag/tilskud på 110 kg pr. ha, 
således at landmand A, der forurener mindre end normen, netto fik 40 kr. udbetalt, mens landmand B 
fortsat måtte betale 40 kr. i afgift. 

Herved ville også landmand A få en ekstra tilskyndelse til at spare på gødningen, hvilket vil give en 
større miljøeffekt. Yderligere vil man i et sådant system ikke være bundet til at administrere afgiften 
som en direkte afgift, men vil kunne administrere afgiften som en indirekte afgift, hvor gødningen blev 
belastet med afgift hos leverandøren, mens fradraget blev givet som et tilskud i forbindelse med de 
øvrige ha-præmier eller i form af en tildeling af en omsættelig N-kvote, der ville kunne sælges til 
gødningsforhandlerne for afgiftens værdi. 

Eksempel - Spørgsmål vedrørende afgift af kvælstofforbrug udover given norm 

Forskellene mellem symmetri og asymmetri kan også belyses ved et taleksempel. I eksemplet antages 
det, at landbrugsarealet med en given afgrøde kan fordeles i 5 lige store dele med hensyn til 
gødningstilførslen. 

Tabel 12 Gødningsefterspørgsel som funktion af prisen på kvælstof for forskellige landmænd 

Pris på  

gødning 

20 pct. af 

areal 

20 pct. af 

areal 

20 pct. af 

areal 

20 pct. af 

areal 

20 pct. af 

areal 

Gennem- 

snit 
 A B C D E  

kr./kg N kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha 
1 108  144 180 216 252 180 
2 102  136 170 204 238 170 
3 96  128 160 192 224 160 
4 90  120 150 180 210 150 
5 84  112 140 168 196 140 
6 78  104 130 156 182 130 
7 72  96 120 144 168 120 
8 66  88 110 132 154 110 
9 60  80 100 120 140 100 

10 54  72 90 108 126 90 
11 48  64 80 96 112 80 
12 42  56 70 84 98 70 

 

Den første gruppe A bruger 40 pct. under gennemsnittet, gruppe B bruger 20 pct. under gennemsnittet 
mens gruppe C lige præcis bruger som gennemsnittet. Gruppe D bruger 20 pct. mere end gennemsnittet, 
mens gruppe E bruger 40 pct. mere end gennemsnittet. Variationerne omkring gennemsnittet kan både 
skyldes forskelle i landmændenes påpasselighed med ikke at overgødske og særlige jordbundsforskelle 
etc. Gødningsefterspørgslen som funktion af prisen er vist i følgende . 
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Ved den nuværende pris på 4 kr. pr. kg N vil landmand A efterspørge 90 kg pr. ha, mens gennemsnits 
landmand C vil efterspørge 150 kg pr. ha. Den mindst sparsommelige landmand E vil efterspørge 210 
kg pr. ha. 

Hvis der indføres en afgift på 4 kr. pr. kg N, vil prisen stige til 8 kr. pr. kg N, og efterspørgselen vil 
falde fra 150 kg pr. ha til 110 kg pr. ha for den gennemsnitlige landmand C og med samme procent for 
de øvrige. Hvis afgiften indrettes efter normmodellen, således at det fastsættes, at der af de første 110 kg 
ikke skal betales afgift, men at der af forbruget derudover skal betales 4 kr. pr. kg, vil landmand A ikke 
ændre adfærd. Landmand B vil indskrænke gødningsforbruget til 110 kg og undgå afgift på samme 
måde som landmand C. Landmand D og E vil indskrænke gødningsmængderne til 132 kg og 154 kg og 
må betale 88 kr. og 176 kr. ( 154 kg pr. Ha - 110 kg pr. ha = 44 kg pr. ha × 4 kr. pr. kg = 176 kr. pr. ha) i 
afgift hvert år. 

I gennemsnit belastes landbruget med 52,8 kr. pr. ha, der i givet fald kan tilbageføres. 

Udover afgiften har landmændene også haft omkostninger i form af et lavere dækningsbidrag. Det første 
kg er næsten gratis at fjerne, mens det sidste kg koster op mod 4 kr. pr. kg at fjerne. Landmændene vil jo 
spare så længe omkostningen herved er mindre end afgiften og ikke længere. 

Landmand C, der ikke umiddelbart blev belastet af afgiften vil derfor skulle bære et tab i 
dækningsbidraget på 80 kr. pr. ha (0 + 4 kr. pr. kg)/2 = 2 kr. pr. kg × 40 kg pr. ha = 80 kr. pr. ha). 
Dækningsbidraget kan tilsvarende beregnes for de øvrige landmænd. Landmand A har ikke noget tab, 
da han jo heller ikke tilpasser sig. Resultatet er vist i følgende Tabel 13. 

Tabel 13 Resultat for landmænd ved afgift på 4 kr./kg af forbrug ud over 110 kg/ha. 

 A B C D E Snit 
 kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha 

Afgift 0 0 0 -88 -176 -52,8 
Tilbageføring 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 
Tilpasningsomkostninger 0 -6.25 -80 -96 -112 -58,85 
Netto 52,8 46,55 -27,2 -131,2 -235,2 -58,85 

 

Den gennemsnitlige landmand C betaler ikke afgift, men får eventuelt en tilbageføring på 52,8 kr. pr. ha 
finansieret ved afgifterne fra D og E. 

Landmand C må dog tilpasse gødningsefterspørgslen og lider derfor et tab på 80 således at han netto 
taber 27,2. Derimod vinder landmand A ved tilbageføring 52,8, mens landmand E taber 235,2 kr. I 
følgende tabel 3.4 er vist gødningsforbruget før og efter afgiften. 
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Tabel 14 Gødningsforbrug hos landmænd ved en afgift på 4 kr./kg af forbrug ud over 110 kg/ha. 

 A B C D E snit 
Forbrug kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 
Før 90 120 150 180 210 150 
Efter 90 110 110 132 154 119,2 
Ændring 0 -10 -40 -48 -56 -30,8 

 

I gennemsnit reduceres gødningsmængderne med 30,8 kg pr. ha hovedsageligt fra de landmænd, der 
bruger mere end gennemsnittet. 

Hvis man alternativt til den asymmetriske eller progressive afgift havde lavet en proportional afgift, 
hvor provenuet føres tilbage ville også landmand A spare på gødningen og landmænd B vil spare mere 
på gødningen end før, mens det ikke har effekt for C, D og E, jf. følgende Tabel 15. 

Tabel 15 Gødningsforbrug ved afgift på 4 kr./kg af hele forbruget med tilbageførsel af provenuet pr. 
hektar 

Forbrug kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha Kg/ha 
Før 90 120 150 180 210 150 
Efter 66 88 110 132 154 110 
Ændring -24 -32 -40 -48 -56 -40 

 

Forbruget vil i dette tilfælde svare til forbruget ved en pris på 8 kr. pr. kg N for alle landmænd. Hermed 
gives landmand B et incitament til at spare 32 kg mod før 10 kg, mens landmand A sparer  24 kg mod 
før 0. For de øvrige sker der ingen ændring. 

Ved at gå fra den asymmetriske afgift til den symmetriske afgift øges den gennemsnitlige besparelse 
med hen ved 1/3. Det økonomiske resultat for landmændene er i dette tilfælde jf. Tabel 16. 

Tabel 16 Økonomiske resultat ved symmetrisk afgift 

 A B C D E Snit 
 kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha 

Afgift -264 -352 -440 -528 -616 -440 
Tilbageføring 440 440 440 440 440 440 
Tilpasningsomkostninger -48 -64 -80 -96 -112 -80 
Netto 128 24 -80 -184 -288 -80 

 

I forhold til det normbaserede system, med en asymmetrisk afgift vinder den landmand A i dette 
eksempel ca. 75 kr. pr. ha, mens gennemsnitslandmanden taber og landmænd taber ekstra godt 50 kr. pr. 
ha. 
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Modstykket til det mindre gode resultat for gennemsnitslandmanden er den ekstra miljøgevinst på godt 
30 pct. 

Hvis man ville have opnået den samme miljøeffekt med den symmetriske afgift som med den 
asymmetriske afgift ville man kunne have nøjedes med en afgiftssats på 3 kr. pr. kg. Resultatet for 
landmændene ville i dette tilfælde blive følgende, jf. Tabel 17: 

Tabel 17 Resultat for forskellige landmænd ved en afgift på 3 kr./kg N, hvor hele provenuet tilbageføres 

 A B C D E snit 
 kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha 

Afgift -216 -288 -360 -432 -504 -360 
Tilbageføring 360 360 360 360 360 360 
Tilpasningsomkostninger -27 -36 -45 -54 -63 -45 
Netto 117 36 -45 -126 -207 -45 

 

I forhold til afgiften på 4 kr. pr. kg af forbrug udover 110 kg vil denne løsning give stort set samme 
miljøeffekt, men løsningen vil være billigere for det samlede landbrug. I normmodellen var 
tilpasningsomkostningen ved en reduktion af kvælstofforureningen med 30,8 kg på godt 56 kr. pr. ha, 
mens der i dette tilfælde alene tabes 45 kr. pr. ha med en miljøeffekt på 30 kg. 

Den asymmetriske normmodel er således samfundsøkonomisk dyrere end en symmetrisk model. 

Fordelingsmæssigt vinder Landmand A, mens landmand D og E taber mindre end ved normmodellen. 
Gennemsnitslandmand C taber mindre ved normmodellen end ved den symmetriske afgift med samme 
miljøeffekt. 

Det skal understreges, at der alene er tale om et eksempel til illustration, og a man også kan konstruere 
eksempler, hvorefter alle vinder ved anvendelse af en symmetrisk afgift i forhold til en asymmetrisk 
med samme miljøeffekt. Det kan meget vel blive tilfældet ved højere afgiftssatser. 

Eksemplet er dog robust nok til at kunne fastholde konklusionen om: 

1. at den symmetriske afgift giver en større miljøeffekt 
2. at den symmetriske afgift giver større gevinster for landmænd med lavt marginalafkast og større 

tab til landmænd med højt marginalafkast 
3. at den symmetriske afgift giver en mindre samfundsøkonomisk omkostning ved opnåelse af en 

given miljøeffekt end den asymmetriske 
4. at den symmetriske afgift fordrer en lavere afgiftssats for at opnå et givent miljømål end den 

asymmetriske. 

Det skal endelig gentages, at den symmetriske afgiftsbehandling giver mulighed for at 
afgiftsadministrationen kan flyttes uden for landbruget. 
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4.5 Tilbageførsel af afgiftsprovenu32 

Brug af grønne afgifter vil udover miljøeffekten også have en provenueffekt samt en fordelingseffekt. 

Det er blevet anført, at det, der gør en skat grøn, er, at provenuet anvendes til forureningsbekæmpelse 
eller rensning mv. Provenuanvendelsen er imidlertid ikke det væsentlige set ud fra en miljøøkonomisk 
betragtning. En given skat bliver hverken bedre eller dårligere af, at provenuet anvendes på den ene eller 
anden måde. Hvis man ønsker at fremme et formål gennem øgede offentlige udgifter, gøres det lige så 
effektivt ved alle andre skatter, og hvis man ikke synes om det mål udgiften fremmer, er det ligegyldigt 
hvilken skat, der finansierer udgiften. 

Mens provenuanvendelsen ikke har indflydelse på en given grøn afgifts virkninger, bør man dog 
foruden miljøeffekten også se på fordelingsvirkningerne af de grønne afgifter. Hvis 
fordelingsvirkningen fra en given grøn afgift er uønsket, kan det blive aktuelt at ændre andre mere 
fiskale dele af skattesystemet og eventuelt udgiftspolitikken. Hvis sådanne andre ændringer er 
vanskelige at gennemføre, kan det komme på tale at balancere ønsket om en effektiv 
forureningsbekæmpelse med ønsket om en given fordeling. Alt andet lige vil hensynet til en effektiv 
forureningsbekæmpelse få større vægt ved fastsættelse af satsen, hvis afgiften har en forholdsvis stor 
effekt på forureningen (høj sats), end når virkningen på forureningen er beskeden. Nettogevinsten ved 
grønne afgifter er jo især stor ved lavere satser, mens der ikke vindes ret meget ved den sidste forhøjelse 
helt op til den optimale sats. 

Ved de grønne afgifter kommer forureneren automatisk til at betale. Det giver rigtige incitamenter til at 
ændre adfærden, og det vil ofte også blive opfattet som rimeligt. Ofrene vil jo derigennem indirekte få 
erstatning ved, at andre skatter ikke skal være helt så høje som ellers. 

I visse tilfælde kan forurenerne dog argumentere for, at det er urimeligt. Man kan således forestille sig, 
at forurenerne er slået ind på et erhverv uden viden om, at de udslip, der fremkom herved og som uden 
forbehold tidligere måtte have været accepteret, senere bliver vurderet til at være miljøskadelige. Hvis 
mulighederne for at ændre adfærd er begrænsede på kort sigt, vil afgiften kunne opfattes som en straf 
for en handling, der vel er skadelig, men hvor der ikke har været forsæt om at skade, og hvor 
forureneren har været i god tro etc. I dette tilfælde kan der argumenteres for at fravige "forureneren 
betaler" princippet. 

Sådanne fordelingsmæssige spørgsmål kan man ikke afgøre ud fra økonomisk teori, men er i høj grad 
politiske spørgsmål. Derimod kan man få hjælp fra økonomisk teori til spørgsmålet om, hvorvidt 
provenuet fra grønne afgifter bør gå til særlige udgifter indenfor miljøområdet. 

                                                   

32 Skaτ juni 2000 



 69

For det første skal det slås fast, at indførelse af en grøn afgift i sig selv reducerer miljøbelastningen og 
dermed reducerer behovet for andre tiltag, der indebærer offentlige udgifter. 

For det andet følger, at hvis den grønne afgift er fastsat korrekt dækkende de fulde eksterne 
omkostninger på et grundlag, der er fuldstændig sammenfaldende med miljøskaden, bør der ikke 
anvendes andre eller flere instrumenter på denne type forurening. Den grønne afgift har således netop 
reduceret forureningen til det optimale niveau, altså det niveau, hvor værdien af en yderligere reduktion 
af miljøbelastningen aldrig vil være større end omkostningerne herved. Hvis afgiftspolitikken er god 
nok, kan yderligere miljøfremmende adfærd ikke forsvares samfundsøkonomisk. 

For det tredje kan man ikke alene basere miljøpolitikken på grønne afgifter, men man må i visse tilfælde 
også understøtte en ønsket udvikling via udgifter. Beslutningen om at afholde en offentlig udgift bør 
imidlertid ideelt set træffes ud fra en afvejning af de fordele, man opnår herved, sammenlignet med 
omkostningerne, og ikke afhænge af, om der i en given "cigarkasse" tilfældigvis er mange eller få 
midler til rådighed. I forbindelse med ændringen af CO2-afgiften i 1995-96 blev en del af 
afgiftsprovenuet over en kortere årrække ført tilbage til erhvervene som tilskud til energibesparende 
udvikling. Disse udviklende tilskud blev gradvist erstattet af en varignedsættelse af 
arbejdsmarkedsbidraget. 

Det gælder generelt, at når satsen er sat optimalt, vil man tabe ved yderligere at forsøge at reducere 
miljøbelastningen. Hvis man af den ene eller anden grund ønsker miljøbelastningen yderligere 
reduceret, er det bedre at øge afgiftssatsen. Man kan ikke få mere miljø for pengene end ved brug af 
afgifter - vel at mærke, hvor provenuet ikke anvendes til yderligere miljøinitiativer. 

Ved anvendelse af provenuet til anskaffelse af nye teknologi, kan det give forvridninger i forhold til 
virksomheder til selv tidligere har investeret i tilsvarende teknologi.  

4.6 Fordelen ved økonomiske styringsinstrumenter frem for regulering 

Under antagelse af rationel økonomisk adfærd hos landmændene, dvs. omkostningsminimering (i 
analyser af landbruget anvendes typisk omkostningsminimering, da landbrugets salgspriser er eksogene 
for den enkelte producent), og profitmaksimering, vil reduktionen i udledningen af kvælstof ske der, 
hvor det har de lavest mulige omkostninger for samfundet, jf. tidligere afsnit. Dette argument for 
afgiftsinstrumentet er samtidig den væsentligste indvending mod regelstyring. Det er ikke muligt via 
regler, at påvirke reduktionen af kvælstofudledningen, så det sker til de lavest mulige omkostninger for 
samfundet. Dette skyldes, at de regeludstedende myndigheder ikke har mulighed for at tage hensyn til 
det enkelte landbrugs omkostningsfunktioner i forhold til udledningen af kvælstof og en reduktion heraf. 
Fordelen ved afgifter er således, at udledningen reguleres via prismekanismerne, hvorved den enkelte 
landmand tilpasser sin produktion på den privatøkonomisk optimale måde – dette kræver ikke kendskab 
til den enkelte landmands produktions- og omkostningsfunktioner. 

Forskellen mellem økonomiske styringsinstrumenter og regelstyring er endvidere, at regler virker 
asymmetrisk, mens afgifter typisk udformes symmetrisk, selv om de kan udformes asymmetrisk. 
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Boks 1 Illustration af forskellen mellem afgifter og regulering 

Forskellen mellem regulering via regler og regulering via afgifter kan illustreres med udgangspunkt i Figur 2, afsnit 4.2 
der viser den samfundsøkonomisk optimale kvælstofafgift. 

Ved regulering via en afgift fjernes netop den del af forureningen, der samfundsøkonomisk set er billigst at fjerne. 
Dermed bliver landbrugets dækningsbidragstab mindst muligt og den samfundsøkonomiske gevinst størst mulig. I Figur 
2 svarer dette til et dækningsbidragstab for landbruget lig arealet ∗ABC∗. Med en afgift på 4 kr. pr. kg N og en 
reduktion af gødningsforbruget med 100.000 tons N bliver det samlede dækningsbidragstab ca. 200 mio. kr. under 
forudsætning om fuld tilbageførsel af afgiftsprovenuet. Til gengæld er miljøgevinsten ∗ACBD∗ målt i kroner betydeligt 
større.  

Benytter man i stedet regulering via regler får man en mere ensartet reduktion af kvælstofforbruget hos alle landmænd, 
der til en vis grad er uafhængig af, hvor det er billigst at reducere forbruget. En del af reduktionen i forbruget ligger 
mellem NE og NS, mens andre dele af reduktionen måske ligger mellem NB og NS. Antages det, at de billigste 50.000 
tons N fjernes giver dette et dækningsbidragstab på ca. 50 mio. kr. Antages det, at de resterende 50.000 tons N fjernes 
mellem  NB og NS vil dette give et dækningsbidragstab på ca. 350 mio. kr. Alt i alt vil landbrugets dækningsbidragstab 
blive ca. 400 mio. kr. Eksemplet illustrerer således, at man med regulering via regler løber en betydelig risiko for, at 
reducere landbrugets dækningsbidrag mere, end det havde været nødvendigt, for at opnå en given reduktion i 
kvælstofforbruget og dermed udvaskningen. 
 

En reduktion i kvælstofforbruget til det i Figur 2 viste samfundsøkonomisk optimale NS vil på 
makroniveau umiddelbart resultere i mindst det samme dækningsbidragstab for landbruget, hvis 
reduktionen sker via regler, i forhold til hvis reduktionen sker via afgifter, hvor provenuet føres tilbage. 
Økonomisk teori tilsiger, at reguleringen ved afgifter er omkostningsmæssigt mindre belastende end 
reguleringen via regler, hvis regelreguleringen og afgiften baseres på samme grundlag. I praksis vil en 
reduktion i kvælstofforbruget via regler føre til, at nogle landmænd bliver tvunget til at reducere 
forbruget mere end erhvervsøkonomisk optimalt. Derved bliver det aggregerede dækningsbidragstab 
større ved regelregulering end ved afgiftsregulering. 

Det er landbruget, der betaler prisen for en ikke optimal forureningsreduktion ved regler. På 
bedriftsniveau vil der være store variationer i dækningsbidragstabet ved hhv. afgifter og regler. Afgiften 
virker for den enkelte landmand ved at ændre de priser, han baserer sin indsats af gødning på. Skulle 
man ved hjælp af regler opnå samme effekt, ville det kræve et detaljeret kendskab til forholdene på hver 
enkelt bedrift helt ned på markniveau. Hertil kommer at regler kræver kontrol for at sikre deres 
overholdelse.  

Ved en afgift på kvælstof må landmanden køre så meget gødning ud på markerne, som han har lyst til, 
bare han betaler for det. Handler den enkelte landmand rationelt, vil han ikke gødske mere end det 
erhvervsøkonomisk optimale. Dette vil gælde for alle landmænd, og på makroniveau vil man derfor med 
den optimale afgift nå den samfundsmæssigt optimale brug af kvælstof. Reduktionerne af 
kvælstofforbruget og dermed kvælstofoverskuddet vil blive foretaget der, hvor dækningsbidragstabet er 
mindst. Denne konklusion gælder ikke nødvendigvis, når der er store variationer i miljøskaden 
geografisk, og der ikke er simpel lineær sammenhæng mellem N-forbrug og miljøskaden. 
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Eksempel - forhøjelse af udnyttelsesprocenten for husdyrgødning via regler og via afgifter 

Forskellen mellem regulering via regler og regulering via afgifter kan illustreres med et eksempel.   

Tabel 18 Forskellen mellem afgifter og regler i reguleringen af udnyttelsesprocenter af husdyrgødning 
(taleksempel) 

Afgift/Margin
al omkostning 

1. tredjedel 

af landbruget 

2. tredjedel 

af landbruget 

3. tredjedel 

af landbruget 

Total 

 Udnyttel-
sesgrad i 

pct. 

Omkostning Udnyttel-
sesgrad i 

pct. 

Omkostning Udnyttel-
sesgrad i 

pct. 

Omkostning  

0 kr. 10  25 40  
4 kr. 30  40 45 40 60 40  
8 kr. 45  90 60 90 75 90  
12 kr. 55  100 65 50 75 - 
16 kr. 58  42 68 42 75 - 
20 kr. 60  36 70 36 75 -  
Omkostning ved regelkrav 
om 60 pct. udnyttelsesgrad  308 130 40  478 
Omkostning ved 8 kr. 
afgift  130 130 130  390 
Samlet afgift ved 8 kr.1  440 320 200  960 
Tilbageførsel af 
afgiftsprovenu2  320 320 320  960 
Nettobelastning ved afgift3 250 30 10  390 
Merbelastning ved regel i 
forhold til afgift  

58 0 

 

30  88 
1: Afgiften er lig tabet gange afgiftssatsen; eksempelvis (100-45)×8 kr.= 440  kr. 
2: Tilbageførsel af afgiftsprovenu er ens for alle landmænd, dvs. samlet afgiftsprovenu divideret med 3. 
3: Nettobelastning ved afgift er omkostning ved afgiften adderet afgiften og fratrukket tilbageførsel; eksempelvis 
130+440-320=250. 
 
En stramning af regelreguleringen kunne være et krav om, at kvælstoffet i husdyrgødningen skal 
udnyttes et antal pct. bedre end for øjeblikket. Det samme mål kan opnås ved en afgift, der skaber netop 
det samme incitament. I Tabel 18 vises, hvorledes en 8 kr. afgift medfører en gennemsnitlig forbedring 
af udnyttelsesprocenten i husdyrgødning med 35 pct. point. I tabellen er vist tre typer af landbrug, som 
udelukkende adskiller sig fra hinanden ved at have forskellige omkostninger ved at forbedre udnyttelsen 
af kvælstoffet i husdyrgødningen. 

Vælger man at regulere ved hjælp af en regel, der siger, at alle skal udnytte kvælstoffet i 
husdyrgødningen med 60 pct., giver det forskellige omkostninger for de tre typer af landbrug. 
Landbrugene i den første tredjedel, som har meget vanskeligt ved at udnytte husdyrgødningen, bliver 
påført omkostninger på 308. Det gennemsnitlige landbrug (den anden tredjedel) bliver påført 
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omkostninger på 130 og det landbrug (den tredje tredjedel) som har meget let ved at udnytte 
husdyrgødningen bliver påført omkostninger på 40. 

Disse omkostninger kan nu sammenlignes med omkostningerne ved en afgift på 8 kr., som netop 
forbedrer den samlede udnyttelsesgrad til 60 pct. Belastningen ved forbedringen, afgiften af tabet og 
tilbageføringen af afgiftsprovenuet er vist i tabellen. Sammenlagt er nettobelastningen ved en afgift 
lavere end ved en regel, der giver samme miljøeffekt. Alle er mindst lige så godt eller bedre stillet ved 
en afgift frem for en regel. Eksemplet viser, at afgifter generelt medfører lavere omkostninger ved 
samme effekt, når der er omkostningsforskelle mellem de der reguleres. 

4.7 En afgift med eller uden godtgørelse for fraført kvælstof 

En kvælstofafgift kan udformes så den belaster overskuddet af kvælstof på marken mv., eller den kan 
udformes så det er forbruget af kvælstof, der beskattes. Valget af model har betydning for afgiftssatsens 
højde og den samlede belastning af landbruget både direkte som følge af afgiften og indirekte gennem 
tilpasningsomkostningerne. Endelig kan også miljøvirkningen påvirkes af valget af model. 

Tabel 19 Gødningsafgift på 4 kr./kg kvælstof uden godtgørelse for fraført kvælstof (taleksempel). 

Kvælstof Udbytte Omsætning Omkostning DB Afgift 
Kg N /ha 100 kg/ha Kr./ha Kr./ha Kr./ha Kr./ha

100 51,1 5.625 800 4.825 400 
110 52,5 5.770 880 4.890 440 
120 53,6 5.896 960 4.936 480 
130 54,6 6.007 1.040 4.967 520 
135 55,1 6.056 1.080 4.976 540 
140 55,5 6.102 1.120 4.982 560 
145 55,9 6.144 1.160 4.984 580 
150 56,2 6.183 1.200 4.983 600 
155 56,5 6.218 1.240 4.978 620 
160 56,8 6.251 1.280 4.971 640 
165 57,1 6.280 1.320 4.960 660 
170 57,3 6.307 1.360 4.947 680 
180 57,7 6.352 1.440 4.912 720 
190 58,1 6.388 1.520 4.868 760 
200 58,3 6.416 1.600 4.816 800 

I Tabel 19 er kvælstofforbruget, udbyttet og dækningsbidraget ved kornproduktion vist. Ved en afgift på 
4 kr. pr. kg N er det optimale N-forbrug i dette tilfælde ca. 145 kg pr. ha. Denne mængde er beregnet på 
samme måde som optimum i figurerne 1 - 6, dvs. som MR = pris + afgift. Den samlede afgiftsbetaling 
er her 4 kr. pr. kg × 145 kg = 580 kr. og bidraget til dækning af andre omkostninger mv. er 4.984  kr. 
Det ses af Tabel 19, at et 5 kg højere forbrug af kvælstof vil resultere i et højere udbytte og en 
omsætning, der er 39 kr. højere. Det koster imidlertid 40 kr. at benytte 5 kg ekstra kvælstof. Samlet set 
er der derfor ikke nogen penge at tjene på at gøde mere end 145 kg pr. ha. På samme måde gælder det, 
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at man mister en omsætning på 42 kr. ved kun at bruge 140 kg kvælstof, mens man kun sparer 40 kr. på 
kvælstoffet. 

En afgift på kvælstofforbruget er imidlertid ikke direkte pålagt miljøbelastningen ved forbruget af 
kvælstof i landbruget. Miljøbelastningen stammer således kun fra den del af kvælstoffet, der ikke 
fraføres i den vegetabilske (og animalske) produktion, dvs. overskuddet af kvælstof, som fordeles på 
forskellige tabsposter og evt. lagerforskydning i jorden. Pålægges afgiften det samlede kvælstofforbrug, 
vil man derfor i realiteten pålægge tabet en afgift, der er ca. 2-3 gange højere end afgiftssatsen på selve 
forbruget. 

Samtidig undlader man at inddrage den reduktion i kvælstoftabet, der kan opstå som følge af et skift til 
afgrøder, der har et mindre tab af kvælstof. Dette diskuteres i afsnit 5.6. 

I nedenstående Tabel 20 vises en gødningsafgift ligeledes på 4 kr. pr. kg, men med en godtgørelse for 
den fraførte mængde kvælstof i afgrøderne. Hvor der før var tale om en afgift på 4 kr. pr. kg på 
forbruget er der nu tale om en afgift på 4 kr. pr. kg på tabet. Her er den optimale kvælstofmængde 155 
kg pr. ha og dækningsbidraget er 5.354 kr. pr. ha. Nettoafgiftsbetalingen er 244 kr. efter godtgørelsen. 
Den effektive afgiftssats er således kun ca. 1,6 kr. pr. kg målt i forhold til forbruget af kvælstof. I denne 
afgift på kvælstoftabet betales således pant ved køb af kvælstof og denne pant godtgøres i det omfang 
den indkøbte kvælstof leveres tilbage i forbindelse med salg af afgrøder mv. 
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Tabel 20 Gødningsafgift med godtgørelse for fraført kvælstof i afgrøder (taleksempel) 

Kvælstof Udbytte Omsæt-ning Omkost-
ning 

Fraførsel af 
kg N 

Tab Godt- 
gørelse 

Netto- 
betaling 

DB 

Kg N /ha 100 kg/ha Kr./ha Kr./ha Kg N./ha Kg N/ha Kr. /ha Kr./ha Kr./ha
100  51,1  5.625  800 76 24 305  95  5.130 
110  52,5  5.770  880 80 30 319  121  5.209 
120  53,6  5.896  960 83 37 333  147  5.269 
130  54,6  6.007  1.040 86 44 346  174  5.313 
135  55,1  6.056  1.080 88 47 352  188  5.328 
140  55,5  6.102  1.120 90 50 358  202  5.340 
145  55,9  6.144  1.160 91 54 364  216  5.348 
150  56,2  6.183  1.200 93 57 370  230  5.353 
155  56,5  6.218  1.240 94 61 376  244  5.354 
160  56,8  6.251  1.280 95 65 381  259  5.352 
165  57,1  6.280  1.320 97 68 386  274  5.347 
170  57,3  6.307  1.360 98 72 391  289  5.338 
180  57,7  6.352  1.440 100 80 400  320  5.313 
190  58,1  6.388  1.520 102 88 408  352  5.277 
200  58,3  6.416  1.600 104 96 415  385  5.231 

 

Det højere kvælstofforbrug og det højere udbytte er udtryk for, at værdien af miljøbelastningen i 
eksemplet med godtgørelse er sat til 4 kr. pr. kg, mens den er sat til knap 11 kr. pr. kg i eksemplet uden 
godtgørelse. 

Antages det, at samfundet netop vurderer miljøbelastningen af ét tabt kg kvælstof til 4 kr., vil afgiften 
uden godtgørelse give for stor tilskyndelse til reduktion af kvælstofforbruget. Dermed bliver samfundets 
tab som følge af reduktionen af kvælstofforbruget større end optimalt i forhold til gevinsten ved 
miljøforbedringen. 

4.8 Afgrødeskift 

Af betydning for en kvælstofafgifts effekt på miljøet er også, om der gives tilskyndelse til et skift i 
afgrøderne i retning af afgrøder, der kræver mindre kvælstof  og/eller giver et mindre overskud af 
kvælstof. I nogle afgiftsmodeller modvirkes denne effekt ved at tilbageføre afgiftsprovenuet via 
afgrødespecifikke hektartilskud udmålt efter normen for kvælstoftilførsel til den enkelte afgrøde. I 
tabsmodellerne gives som udgangspunkt tilskyndelse til et gavnligt afgrødeskift, da kun overskuddet 
afgiftsbelægges. 

I Tabel 21 vises effekten af en kvælstofafgift på overskuddet af kvælstof ved fire forskellige afgrøder:. 
Det fremgår af tabellen, at overskuddet reduceres mest for afgrøde 1, dernæst for afgrøde 2 og endelig 
mindst for afgrøde 3. Reduktionen i overskuddet sker fra forskellige niveauer. Selv om den største 
reduktion i overskuddet finder sted for afgrøde 1, er det samlede overskud efter indførelsen af en afgift 
stadig størst for afgrøde 1. Der er eksemplet ikke taget højde for kvælstof, der fikseres i planterne. 
Overskuddet fra dyrkning af kvælstoffikserende planter er derfor ikke pålagt. Hvis det antages, at der 
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fikseres 200 kg N/ha vil de kvælstoffikserende planter i eksemplet have et årligt overskud på 160 kg N. 
Dette overskud vil alene på pålagt afgift, hvis også fiksering af kvælstof i bælgplanter mv. medtages i 
afgiftsgrundlaget. 

Det er derfor muligt at skabe en større reduktion i overskuddet, hvis afgiftssystemet tilskynder til (eller 
undlader at modvirke) et skift til afgrøder, der totalt set har lavere overskud. I eksemplet kan der således 
vindes yderligere 16 kg N pr. ha, hvis der efter afgiften skiftes fra afgrøde 1 til afgrøde 3. 

Tabel 21 Tab af forskellige afgrøder ved økonomisk optimal gødskning med og uden afgift  

 Afgrøde 1 Afgrøde 2 Afgrøde 3 Kvælstoffikserende 
afgrøde 

 kg N pr. ha 
Uden afgift:     
Optimal tilførsel 215 180 150 0 
Fraførsel 128 100 91 40 
Overskud 87 80 59 -40 
Med afgift:     
Optimal tilførsel 185 155 135 0 
Fraførsel 121 94 87 40 
Overskud 64 61 48 -40 
Netto reduktion af 
overskud 

23 19 11 0 

Netto reduktion af tab 
ved afgrødeskift 

 26 39  

 

Uden afgrødeskiftet bliver reduktionen af overskuddet for landmanden, der i udgangssituationen dyrker 
afgrøde 1 23 kg N pr. ha. Med afgrødeskift til afgrøde 3 bliver reduktionen i stedet 39 kg N pr. ha. 

Modeller, hvor afgiften lægges på overskuddet, og der gives udifferentieret tilbageførsel pr. ha 
landbrugsjord, vil alt andet lige give en tilskyndelse til afgrødeskift, da der i udgangspunktet må være 
samme dækningsbidrag for alle afgrøder, der er substitutter. Når dækningsbidraget reduceres mindre for 
nogle afgrøder end for andre pga. det mindre overskud, vil disse afgrøder blive mere attraktive at dyrke. 
Dermed vil der opstå et skift mod afgrøder med mindre overskud.  

Det skal dog bemærkes, at der er tale om et stiliseret eksempel. I praksis vil incitamenterne og 
mulighederne for at skifte afgrøde afhænge af dækningsbidrag, mulighederne for indretningen af 
sædskifte, prisordninger mv. Der vil således ikke være mulighed for fuld substitution mellem de 
forskellige afgrøder. 

En afgift på hele forbruget af kvælstof vil også give incitament til skift af afgrøde. Men her vil 
incitamentet også kunne give et skift til afgrøder, der måske nok kræver mindre kvælstof, men ikke 
nødvendigvis har et mindre overskud af  kvælstof. 
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4.9 Partiel analyse eller generel analyse på kort eller langt sigt 

Virkningerne af en kvælstofafgift og regelregulering skal vurderes for at skabe sammenhæng mellem 
mål og midler. Grundlaget for vurderingen af virkningen af en kvælstofafgift er imidlertid ikke entydigt. 
Den ideelle analyse er generel og kombinerer beregningen af en ny langsigtet ligevægt med beregninger 
på det kortere sigt, der angiver det tilpasningsspor landmændene vil følge. 

Generelle eller totale beregninger tillader landmanden at tilpasse andre produktionsfaktorer end 
kvælstofmængden, når prisen på kvælstof forhøjes. Nogle produktionsfaktorer vil være substitutter for 
kvælstof mens andre vil være komplementære til kvælstof. Da f.eks. forholdet mellem de forskellige 
komponenter i gødningen er relativt fast ( i nogle typer gødning findes både fosfor og kvælstof) , vil 
landmændene således reducere både indholdet af fosfor og kalium etc., når mængden af kvælstof 
reduceres. Konsekvensen af, at en reduktion i kvælstofforbruget også medfører en reduktion af andre 
gødningskomponenter, vil være, at produktionsfunktionerne er relativt flade (billigere at reducere,da der 
også spares på andre). 

En flad produktionsfunktion medfører relativt store ændringer i de optimale gødningsmængder til 
relativt små omkostninger. 

En partiel analyse vil derimod ikke tillade landmanden at ændre på andre produktionsfaktorer, når prisen 
på kvælstof stiger. Den partielle analyse vil således ikke opfange den ekstra effekt, der opstår ved at 
også indsatsen af andre produktionsfaktorer må reduceres som følge af det faste forhold mellem de 
enkelte gødningskomponenter. Den partielle analyse vil give relativt stejle produktionsfunktioner. 

En analyse bør også ideelt set foretages på langt sigt. På langt sigt har landmanden flere 
tilpasningsmuligheder, og en ligevægt opstår, hvor der ikke kontinuert tæres på jordens lagre af 
gødningsstoffer. En langsigtet produktionsfunktion er derfor mere stejl end funktionen på det korte sigt. 
På kort sigt kan landmanden reducere sin gødningsmængde meget, da jorden er grundgødsket og derfor 
vil give et rimeligt udbytte også ved relativt lave gødningsniveauer. Året efter vil det imidlertid være 
nødvendigt, at øge forbruget af gødning, da jorden nu vil være dårligere grundgødsket. Denne proces 
fortsætter indtil den nye ligevægt på langt sigt er nået. 

Det ene yderpunkt i valget af produktionsfunktioner er således den partielle analyse på langt sigt, der vil 
resultere i en meget stejl produktionsfunktion og derfor undervurderer miljøeffekterne af en afgift på 
kvælstof og overvurderer omkostningerne. Det andet yderpunkt er generelle produktionsfunktioner på 
det korte sigt, der klart vil overvurdere miljøeffekterne af en afgift og undervurdere omkostningerne. 

Skal man således opnå rimelige og troværdige resultater ved beregningen af effekterne af en 
gødningsafgift er en partiel produktionsfunktion beregnet på kort sigt det bedste alternativ, såfremt det 
ideale valg ikke er en mulighed. Det korte sigt tenderer således at overvurdere effekten, mens den 
partielle form tenderer at undervurdere effekten. Med forsigtighed kan det således konkluderes, at den 
partielle kortsigts produktionsfunktion tilnærmer den generelle langsigts produktionsfunktion, der havde 
været det ideale valg. 
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4.10 Rationel adfærd 

Økonomiske styringsinstrumenter virker kun (fuldt ud) såfremt de aktører, afgifterne tilsigter at påvirke, 
handler rationelt. Spørgsmålet om rationel adfærd hos den enkelte landmand rejses, når man observerer, 
at landmændenes faktiske gødskning afviger fra de privatøkonomisk optimale mængder, der beregnes i 
gødningsplanerne. Man må derfor overveje, om landmændene rent faktisk agerer rationelt, når de 
gødsker på et niveau, der afviger fra det anbefalede privatøkonomisk optimale. I den forbindelse må det 
først og fremmest vurderes, om det der i gødningsplanerne kaldes privatøkonomisk optimalt, faktisk er 
det optimale. Det bemærkes, at også rationel adfærd relaterer sig til den enkelte – på gennemsnittet er 
der derfor store variationer grundet forskelle i teknologi, priser på gødning (stordriftsrabatter) og 
præferencer. 

De erhvervsøkonomisk optimale gødningsmængder i gødningsplanerne tager kun hensyn til 
produktionsfunktioner, hvor indsatsen af kvælstof er eneste produktionsfaktor. Omkostningsfunktionen 
indeholder kun den direkte pris på kvælstof. Der tages således ikke hensyn til, at der også er andre 
omkostninger ved at udbringe gødning end prisen. 

Tid er den væsentligste faktor, som ikke er inkluderet i omkostningsfunktionen. Der kan både være tale 
om et tidsforbrug i forbindelse med udbringningen af gødning og et tidsforbrug (eget eller en 
konsulents) i forbindelse med beregningen af de optimale gødningsmængder for de forskellige marker 
eller endda de forskellige dele af samme mark. Populært sagt er beregningen af det erhvervsøkonomiske 
optimum en partiel analyse, hvor der ikke tages hensyn til afledte effekter på landmandens andre 
aktiviteter. Tid har således ikke nogen alternativomkostning i gødningsplanerne, men vil i et eller andet 
omfang påvirke de marginale omkostninger. Det er ikke sikkert, at tiden vil blive brugt i landbruget, 
men også fritid har en pris. 

Et andet problem med gødningsplanerne er, at de er baseret på kort sigts produktionsfunktionerne. Givet 
prisen på kvælstof er det langt fra sikkert, at den erhvervsøkonomisk optimale gødningsmængde på kort 
sigt falder sammen med den erhvervsøkonomisk optimale gødningsmængde på langt sigt. Typisk vil det 
være optimalt at overskride de kortsigtede optimale gødningsmængder og derved på længere sigt opnå 
et bedre udbytte som følge af forbedringen af jorden.  

Rationalitet og optimale gødningsmængder 

Diskussionen vedrørende rationalitet og optimale gødningsmængder kan således føre til, at man 
konkluderer, at landmændene opfører sig irrationelt, når de gøder over det privatøkonomiske optimum. 
Denne konklusion baserer sig imidlertid på forsimplede (og måske forkerte) antagelser. 

Dels mangler der, som nævnt ovenfor, en række omkostningsdele i beregningen af det 
privatøkonomiske optimum. Dels er beregningen af det privatøkonomiske optimum foretaget under 
antagelser om perfekt viden. Den sidste antagelse er ganske klart ikke korrekt i forhold til landmandens 
faktiske beslutningsproces. Her er der tværtimod tale om en beslutning under usikkerhed, hvor det er det 
forventede afkast, der maksimeres. Ved starten af dyrkningssæsonen skal landmanden træffe sine 
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beslutninger om afgrøder og gødningsmængder, og først ved sæsonens afslutning ved han, hvad de 
optimale valg havde været givet de faktiske vækstbetingelser. 

I den almindelige analyse af de optimale gødningsmængder benyttes kun én produktionsfunktion baseret 
på et normalår. Det driftsøkonomiske optimum findes herefter ved at maksimere omsætningen givet 
prisen på afgrøden og kvælstofgødningen. 

For det normale år kan produktionsfunktionen for eksempelvis vårbyg have følgende udseende: 

32 00000346,00027,05822,07417,10)( NNNNUUdbytte N ∗−−∗+==                           (1) 

Ved den nuværende pris på kvælstof på 4 kr. pr. kg og en pris på afgrøden på 104 kr. pr. hkg er den 
optimale gødningsmængde 128,4 kg hvilket giver et udbytte på 48,4 hkg og et bidrag på 4.520 kr. til 
dækning af øvrige omkostninger, løn mv. 

Landmanden ved imidlertid ikke, om han faktisk vil have haft et normalår, når året er omme. Der er en 
vis sandsynlighed for at landmanden vil opleve et rekordår, men omvendt er der også en vis 
sandsynlighed for, at det kommende år vil blive dårligere end normalt. Det kan nu vises, at det kan være 
optimalt at gødske mere end efter normalåret. Chancen for at få en ekstra gevinst ved at gøde så meget, 
at man kan udnytte de ekstra gode vækstbetingelser mv. i nogle år, opvejer det tab man vil lide som 
følge af, at man taber mere kvælstof i normale eller dårlige år. 

Den produktionsfunktion landmanden i virkeligheden optimerer er således det forventede udbytte, der 
skrives som følger: 

)()()()()( NUPNUNPNUPNEUdbytteForventetu DDNNRR ∗+∗+∗==                        (2) 

Det forventede udbytte er med andre ord lig sandsynligheden (P) for, at der er tale om hhv. et rekordår 
(R), normalår (N) eller dårligt år (D) gange udbyttefunktionen for hhv. et rekordår, normalår og dårligt 
år. 

I Figur 8 er de tre forskellige produktionsfunktioner illustreret sammen med den forventede 
produktionsfunktion ved en fordeling af sandsynlighederne på 1/3 for normal høst, 1/6 for dårlig høst og 
1/2 for god høst. Som det kan ses, ligger kurven for det forventede udbytte over kurven for den normale 
høst. Det er med andre ord optimalt at gøde mere end man burde efter normalåret, hvis man gøder under 
hensyn til de antagne sandsynligheder. 

Det konkrete regneeksempel giver en optimal gødningsmængde på 145 kg pr. ha, et udbytte på 52 hkg 
pr. ha og et dækningsbidrag på 4.829 kr. 

Resultatet er selvfølgelig følsomt overfor antagelserne om sandsynlighederne, men det skal 
understreges, at sandsynligheden for et godt år skal være ganske lille i forhold til sandsynligheden for et 
dårligt år, såfremt resultatet skal ændres væsentligt. 
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Konklusionen er således, at landmanden i virkelighedens verden agerer rationelt og optimerer sin 
produktion ved at gøde mere end den simple kort sigts produktionsfunktion under fuld viden tilsiger. 
Når landmanden gøder mere end den umiddelbare privatøkonomiske kalkule tilsiger, er han således klar 
over, at han med det ekstra gødningsforbrug har mulighed for at udnytte ekstra gode vækstbetingelser 
såfremt disse måtte vise sig. Der er med andre ord tale om, at landmanden kan forsikre sig ved at gøde 
en smule ekstra. 

Hertil kommer, at en eventuel overgødskning ikke vil være helt spildt. Såfremt forsikringsdelen af 
gødningen ikke udnyttes af planterne vil en del af kvælstoffet blive lagret i jorden og dermed forbedre 
jorden til gavn for senere års høst. 

Modsat kan der forekomme eksempler på, at landmænd gødsker under det umiddelbart privatøkonomisk 
optimale. F.eks. ved forventninger om et dårligt år, eller efter et år, hvor der er gødsket meget. 

Figur 8 Produktionsfunktioner i hhv. et godt, et dårligt og et normalt år 
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Den kendsgerning, at landmændene ikke anvender de gødningsmængder, som ville maksimere den 
umiddelbare profit på den enkelte mark og som er fastlagt ud fra en række forsøg, er således ikke 
ensbetydende med, at landmændene ikke handler rationelt. Tværtimod viser eksemplet, at landmændene 
netop agerer rationelt, når de gødsker mere end det umiddelbart forventes. 

Med rationel adfærd vil landbruget reagere med de ønskede adfærdsændringer overfor en afgift, og man 
måtte forvente at “overgødskningen” reduceres, selv om den ikke fjernes – i en rationel økonomisk 
verden eksisterer overgødskning pr. definition ikke. 
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4.11 Afgifter og kvoter33 

En afgift er salg af en variable mængde til en fast pris, en kvote er salg af en fast mængde til en variable 
pris. I afsnit 4.2 er det vist, at ved fuldkommen viden kan det samfundsøkonomiske optimum nås både 
ved en afgift og ved indførelse af en omsættelig kvote.  

Dette afsnit vil nærmere belyse forskellen på en afgift og på en kvote. 

Ved afgifter er der mindre risiko for, at reguleringen rammer økonomisk helt ved siden af end ved 
omsættelige kvoter, der kan risikere at medføre nettotab for samfundet. Afgiften fastsat lig de marginale 
skadesomkostninger vil aldrig kunne give tab og muligheden for stor gevinst er større ved afgifter end 
ved omsættelige kvoter under forudsætning af, at skadesomkostningerne er proportionale med 
emissionernes omfang. 

Kvoter 

De fleste kvantitative begrænsninger i miljølovgivningen er imidlertid ikke omsættelige. Hvis 
forurenerne er vidende om, at kravet til forurenings-reduktion er mindre for dem, der har store 
omkostninger herved, vil forurenerne have en interesse i at overvurdere omkostningerne. Når 
myndighederne ikke har fuldkomne oplysninger, får de vanskeligere ved at foretage en prioritering, og 
vil på grund af mangelfulde oplysninger være fristet eller tvungne til at vælge at reducere udledningen 
med lige mange procent for alle - eller efter en anden firkantet regel. Herved vil man komme i den 
situation, at der bliver forskel i omkostningerne ved at reducere forureningen med 1 kg fra forurener til 
forurener. Herved bliver omkostningerne højere end nødvendigt. Uden at det går ud over miljøet, vil der 
kunne spares ved, at den, der har høje omkostninger, reducerer forureningsbekæmpelsen, mens den med 
de lave omkostninger øgede forureningsbekæmpelsen.  

Et andet aspekt er, om man opnår den største forureningsreduktion ved afgifter eller kvoter. Med 
kendskab til markedet kan man principielt opnå den samme reduktion ved anvendelse af kvoter eller 
afgifter. Ved fastsættelsen af politikken kan der ved manglende viden imidlertid være en forskel. Med 
afgifter kender man pr. definition nøjagtigt den maksimale pris - afgiftssatsen for miljøforbedringen pr. 
kg. Ved kvoteregulering kender man ikke prisen, og man vil være tilbøjelig til at fæstne lid til 
forurenernes oplysninger om omkostningerne, hvis disse oplysninger ikke kan afvises. Derfor vil man 
sætte kvotestyringen mindre stramt end ønskeligt, hvis kvoten fastsættes efter ønsket om regulering til 
en bestemt pris. Forurenernes oplysninger om omkostningerne kan være pålidelige nok ved given 
teknologi og sædvanlige arbejdsgange, men ofte vil det være muligt at bruge anden teknologi og 
arbejdsgange, der gør indsatsen væsentlig billigere. 

                                                   

33 Skaτ juni 2000, Skatteministeriet 
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Det er dog også tænkeligt, at myndighederne kan have et for optimistisk syn på omkostningerne ved 
forureningsreduktioner, og at reguleringen derfor bliver for skrap. 

Generelt gælder, at man aldrig kan opnå lavere samfundsøkonomiske omkostninger ved andre 
reguleringstyper end dem, der opnås ved afgiftsstyring, hvor satsen svarer til de eksterne omkostninger, 
men omsættelige kvoter kan blive lige så billigt som afgiftsstyring, hvis man har fuldt kendskab til 
markedet. 

Betingelsen om at satsen svarer til de eksterne omkostninger kan være vanskelig at opfylde, når 
omkostningerne afhænger af forureningens omfang. I sådanne tilfælde kan kvotestyring være bedst. 

Hvis provenuet af afgiften føres tilbage til forurenerne, vil det gælde, at de samfundsøkonomiske 
gevinster ved afgiftsstyring i forhold til kvotestyring tilfalder forurenerne. 

Hovedresultatet, der kan udledes, er, at såfremt en afgift eller skat har en positiv virkning på miljøet, vil 
de samlede nettoforvridningsomkostninger (skattens forvridningsomkostninger fratrukket værdien af 
miljøgevinsten) falde ved højere satser, såfremt satsen er under værdien af de eksterne omkostninger, og 
først stige ved højere satser, når satsen kommer over de eksterne omkostninger. 

Hvis skatten ikke har andet særlig formål end at styrke miljøindsatsen, vil det være optimalt at fastsætte 
satsen lige præcis svarende til miljøgevinsten uanset, hvilket niveau forureningen herved får. 

Om en grøn afgift er en særlig god grøn afgift afhænger således ikke af, om afgiften er i stand til at 
reducere miljøbelastningen særlig meget, eventuelt fuldstændig, men af at satsen er fastsat svarende til 
miljøomkostningerne. Dette kan illustreres med nedenstående eksempel. 

Det er usandsynligt, at man kender den nøjagtige form og beliggenhed af den virkelige 
efterspørgselskurve. EE i Tabel 22 kan være med 1/3 sandsynlig, mens der kan være måske 1/3 risiko 
for at den rigtige efterspørgselskurve er RR og andre 1/3 risiko for at den er BB, hvor 
mængdevirkningen af en prisændring ved RR og BB er henholdsvis 50 pct. mindre og 50 pct. større end 
ved EE. EE kurven er i gennemsnit rigtig, men langt fra med sikkerhed. Det antages, at forureningens 
omkostninger fast er 5 kr./kg N, og at efterspørgselsfunktionerne er lineære. 

I Tabel 22 er vist miljøgevinst og forvridningsomkostning samt afgift /kvotepris, hvis det er henholdsvis 
EE, BB eller RR, der gælder i virkeligheden, når man henholdsvis bruger afgifter eller omsættelige 
kvoter: Forureningsomfang, miljøgevinst i kr. og kg, afgiftssats/kvotepris, tilpasningsomkostninger ved 
regulering med afgifter (5 kr./kg) eller omsættelige kvoter (150 kg), hvis der er usikkerhed om 
mængdevirkningen ved afgifter henholdsvis kvoter. 

Det ses, at såfremt der er sikkerhed om de skadelige effekter af forurening, vil man ved usikkerhed i 
efterspørgselselasticiteten i gennemsnit opnå en større nettogevinst ved at bruge afgifter i forhold til at 
bruge omsættelige kvoter lig den sandsynlige mængde ved en afgift. Det dårligste økonomiske resultat 
af reguleringen fremkom i det tilfælde, hvor det måtte være overraskende dyrt at nedbringe 
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forureningen, og hvor man alligevel insisterede på en given forureningsreduktion uanset 
omkostningerne. 

Tabel 22 Forureningsomfang og miljøgevinst ved afgift og kvote 

Afgift Kvote  
BB: 50 pct. 
større fald i 
efterspørgslen 

EE: 
Den 
kendte 

RR: 50 pct. 
Mindre fald i 
efterspørgslen 

Snit BB: 50 pct. 
større fald i 
efterspørgslen 

EE: 
Den 
kendte 

RR: 50 pct. 
Mindre fald i 
efterspørgslen 

Snit 

N før Kg 200 200 200 200 200 200 200 200 
N efter Kg 125 150 175 150 150 150 150 150 
Fald  Kg 75 50 25 50 50 50 50 50 
Sats/kvotepris Kr./kg 5 5 5 5 3,33 5 10 6,11 
Miljøgevinst Kr. 375 250 125 250 250 250 250 250 
Omkostning Kr. 187,5 125 62,5 125 83,33 125 250 152,8 
Nettogevinst Kr. 187,5 125 62,5 125 166,7 125 0 97,2 
Tabeleksempel fra Skaτ juni 2000, Skatteministeriet 

Hvornår bør der bruges grønne afgifter, og hvornår bør der bruges regulering 

Udviklet og udbygget vil afgifterne kunne erstatte andre miljøreguleringsformer så som forbud, påbud 
og kvoter mv. Der vil dog fortsat være behov for brug af disse mere traditionelle instrumenter i 
miljøpolitikken. For det første skal de grønne afgifters være fastsat direkte ved lov. Hvis miljøproblemet 
er af meget lokal karakter og helt afhænger af de konkrete forhold, vil en generelt udformet grøn 
afgiftslov kunne ramme meget skævt i enkelte situationer. Ved direkte regulering er myndighederne 
blevet bemyndiget til at træffe afgørelser ud fra overordnede principper, hvilket giver fleksibilitet ved 
særlige tilfælde. Tilsvarende brede bemyndigelser i afgiftslove er af mange grunde betænkelige og i 
strid med Grundlovens § 43.  

For det andet egner grønne afgifter sig ikke rigtigt i de tilfælde, hvor det er af afgørende vigtighed, at 
forureningen ikke når over et bestemt kritisk niveau. Det skyldes, at der hersker usikkerhed om, hvilken 
mængdevirkning en bestemt afgift vil have.  

I sådanne tilfælde når man et bedre resultat, hvis man direkte påbyder, at forureningen skal begrænses til 
et bestemt niveau og selv om man måtte fordele forureningsbegrænsningen inoptimalt. Hvis fordelingen 
af emissionerne på de enkelte ikke er af betydning, kan man dog ved tilladelse af handel med kvoter 
opnå omkostningsminimering i forureningsbekæmpelsen.  

Der bør skelnes skarpt mellem tilfælde af ægte kritiske forureningsniveauer og mere politisk fastsatte 
reduktionsmål. I sidst nævnte tilfælde er det muligt at tilpasse afgifterne over tid med henblik på at 
ramme reduktionsmålet.  

Når kvantitative forureningsreduktionsmål fastsættes og ikke et totalt forbud, ligger der indirekte heri en 
vurdering af, at omkostningerne ved yderligere forureningsreduktion ikke står mål med miljøgevinsten. 
Når overslag over omkostningerne ved forureningsreduktionen foreligger, kan man ad denne vej 
indirekte beregne den politiske betalingsvillighed for nedsat forurening ud. Er målet således en 
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halvering af udslip fra 1.000 ton til 500 ton, og omkostningerne er anslået til 1,5 mio. kr. eller 3.000 kr. 
pr. ton i gennemsnit, men hvor det dyreste initiativ er anslået til at koste f.eks. 6.000 kr., er der givet en 
politisk vurdering af betalingsvilligheden på 6.000 kr. pr. ton for reduktion i forureningen.  

Når man således har fastsat målet til 50 pct. reduktion, er det underliggende, at man forventer, at 
forureningen vil falde med 50 pct., hvis man bruger alle de instrumenter, hvor omkostningerne er 
mindre end 6.000 kr. pr. ton.  

I tilfælde af at forureningsomkostninger ikke stiger markant ved overskridelse af kritiske niveauer, 
ligger det lige for at anvende en grøn afgift med netop 6.000 kr./ton som sats. Om forureningen herved i 
praksis måtte falde til 700 eller til 200 ton bør ikke være afgørende for en vurdering af, om afgiften har 
været en miljømæssig succes eller ej. Afgiften vil altid være en succes, hvis den begrænser forureningen 
i de tilfælde, hvor gevinsten er større end omkostningen. Hvis man derimod bruger et administrativt 
virkemiddel og når de 50 pct. præcist, vil det administrative virkemiddel alligevel have ramt ved siden 
af, uanset om man ville have nået 200 ton eller 700 ton ved en korrekt afgift. Ved 200 ton er det et tab, 
fordi man da har undladt at anskaffe sig miljøforbedringer, selv om prisen ville have været mindre end 
gevinsten, og ved 700 ton er det også et tab, fordi reduktionen fra 700 ton til 500 ton har været 
uforholdsmæssig kostbar sammenlignet med miljøgevinsten.  

Hvis det derimod gælder, at miljøomkostningerne er uforholdsmæssig store ved overskridelse af et 
kritisk niveau, og det ikke har den store betydning, hvor meget man er under det kritiske niveau, vil 
afgifter, der er forsøgt fastsat til de marginale skadesomkostninger, blive en fiasko i forhold til kvoter, 
uanset om afgiften overopfylder målet eller ikke når målet.  

Nedenstående er det ved eksempel vist, at kvoter (omsættelige) kan være et bedre instrument end 
afgifter i miljøpolitikken.  

Antag, jf. Tabel 22 at der er 1/3 sandsynlighed for, at efterspørgselskurven er som BB, 1/3 
sandsynlighed for at efterspørgselskurven er som EE og 1/3 sandsynlighed for, at efterspørgselskurven 
er som RR. I forhold til eksemplet i Tabel 22 forudsættes de marginale miljøomkostninger i Tabel 23 
imidlertid at stige stærkt med forureningens niveau, således at marginalmiljøomkostningerne ved brug 
af op til 130 kg gødning er nul, ved 140 kg er 2,5 kr., ved 150 kg er 5 kr. ved 160 kg 7,5 kr. etc. I Tabel 
22 forudsattes miljøomkostningerne at være konstant 5 kr./kg.  
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Tabel 23 Forureningsomfang og miljøgevinst mv. ved afgiftsstyring og kvotestyring ved usikkerhed i 
efterspørgselselasticiteten og konstante/stigende marginale omkostninger 

 
Afgift Kvote 

 
BB EE RR snit BB EE RR snit 

Kvælstof før kg 200 200 200 200 200 200 200 200 
Kvælstof efter kg 125 150 175 150 150 150 150 150 
Mængdefald kg 75 50 25 50 50 50 50 50 
Sats/kvotepris kr./kg 5 5 5 5 3,33 5 10 6,11 
Tilpasningsomkostninger kr. 187,5 125 62,5 125 83,3 125 250 152,8 
1. Ens marginale miljøomkostninger 
Marginale miljøomkostninger kr./kg 5 5 5 5 5 5 5 5 
Miljøomkostninger før kr. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Miljøomkostninger efter kr. 625 750 875 750 750 750 750 750 
Miljøgevinst kr. 375 250 125 250 250 250 250 250 
Nettogevinst kr. 187,5 125 62,5 125 166,8 125 0 97,3 
2. Stigende marginale miljøomkostninger. 
Marginale miljøomkostninger kr./kg 0 5 11,25 5,42 5 5 5 5 
Miljøomkostninger før kr. 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 612,5 
Miljøomkostning efter kr. 0 50 253,1 101,0 50 50 50 50 
Miljøgevinst kr. 612,5 562,5 359,4 511,46 562,5 562,5 562,5 562,5 
Nettogevinst kr. 425 437,5 296,9 386,5 479,3 437,5 312,5 409,8 
Tabeleksempel fra Skaτ juni 2000, Skatteministeriet 

I Tabel 23 er vist miljøgevinst og forvridningsomkostning samt afgift/kvotepris, hvis det er henholdsvis 
EE,BB eller RR der gælder i virkeligheden og marginalomkostningerne ved forurening er stigende.  

Figur 9 Kvote og afgift ved stigende marginale omkostninger 
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Det ses af Tabel 23, at ved usikkerhed i efterspørgselselasticiteterne men konstante marginale 
miljøomkostninger vil afgiftsstyring give en større nettogevinst end regulering med omsættelige kvoter, 
mens nettogevinsten vil være størst ved kvoteregulering, hvis der er stærkt stigende marginale 
miljøomkostninger.  

Omsættelige kvoter vinder i tilfælde 2, både fordi afgiftsregulering ved stor elasticitet reducerer 
forureningen for meget og ved lille elasticitet reducerer forureningen for lidt.  

Generelt kan det fastslås, at ved stor usikkerhed om elastikciterne, men beskeden forskel i de marginale 
miljøomkostninger er afgiftsregulering bedst og omvendt. 

4.12 Økonomiske virkemidler og regionale effekter 

Anvendelsen af kvælstof kan medføre problemer for bl.a. vandmiljøet. Der er imidlertid ikke en direkte  
én til én sammenhæng mellem mængden af anvendt kvælstof og miljøbelastningen. Der er heller ikke en 
direkte én til én sammenhæng mellem overskuddet af kvælstof og miljøbelastningen. Overskuddet er 
ikke et entydigt udtryk for tabet til miljøet. Overskuddet fortæller ikke, om der sker en stigning eller et 
fald i jordens kvælstofindhold det pågældende år. 

Visse områder er særligt følsomme overfor anvendelse af kvælstof, f.eks. områder, som grænser op til 
vandløb. Endvidere er jordtypen af betydning for, hvorvidt den udvaskede kvælstof siver mod 
grundvandet (sandjord) – og således kan give problemer med forurenet drikke vand – eller bortledes 
direkte til f.eks. vandløb (lerjord). Herudover har adskillige andre faktorer betydning for 
miljøbelastningen. 

Nedenstående afsnit gør rede for mulighederne for at lade økonomiske virkemidler tage hensyn til 
regionale belastninger. Jf. endvidere afsnit 4.3 om forskellige skadesvirkninger. 

I kapitel 5 gennemgås følgende økonomiske virkemidler for regulering af kvælstof: 1) afgift på input af 
kvælstof, 2) merforbrugsafgifter (bundfradrag efter standarder eller afgiftsgrundlag efter de eksisterende 
gødningsregnskaber) 3) afgift på tabet af kvælstof og 4) omsættelige kvoter for mængden af kvælstof. 

Afgifter kan tage hensyn til regionale effekter af kvælstofudledning enten ved udformningen af 
afgiftsgrundlaget eller ved tilbageførsel af provenuet. Det vil i den forbindelse være nødvendigt at 
fastsætte en prioritering samt fastsætte omfanget af en differentiering. Der er i dag ikke kendskab til 
fastsættelse af omkostningerne ved forskellige miljøbelastninger af kvælstof.  

Afgift på input af kvælstof 

Miljøbelastningen ved anvendelse af handelsgødning, husdyrgødning eller kvælstoffikserende planter 
afhænger af, hvor det anvendes og hvordan det anvendes. Hvis afgiften skal tage hensyn til regionale 
effekter, vil afgiften blive afhængig af afvendelsen. Dette vil medføre krav til dokumentation for 
anvendelsen af kvælstof, da en landmand kan have områder, der er følsomme og områder der ikke er 
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følsomme. Endvidere skal det afdækkes, hvilke områder, hvor anvendelsen af kvælstof skal belastes 
hårdere end anvendelsen andre steder. En differentiering efter anvendelsen vil medføre store 
administrative byrder for virksomheder og myndigheder, hvis det skal sikres, at der ikke kan ske 
omgåelse af afgiften. 

Et alternativ kan være delvisgodtgørelse af afgiften for anvendelse af kvælstof på områder, hvor der 
ikke skal tages særlige hensyn. En godtgørelsesordning må dog forventes at blive ganske omfattende. 
Det er også vanskeligt at dokumentere, at kvælstoffet er anvendt et sted, hvor der kan opnås godtgørelse, 
og ikke på nabomarken, som er uden godtgørelse. 

Det vurderes umiddelbart at være vanskeligt at tage hensyn til de regionale effekter ved afgift på input 
af kvælstof andet end en tilbageførelse af provenuet fra afgiften evt. efter fordelingen for en tabsmodel, 
jf. næste afsnit. 

Merforbrugsafgifter 

I modellerne med en merforbrugsafgift er det forsøgt at indrette afgifterne med en 
tilbageføring/fradragsret, så afgiftsgrundlaget tilnærmes det optimale afgiftsgrundlag i miljømæssig 
betydning.  

Merforbrugsafgifterne tager hensyn til det optimale forbrug af kvælstof i de forskellige afgrøder ved at 
give tilbageførsel af afgiften for en vis mængde (svarende til et standard forbrug i de forskellige 
afgrøder eller det normerede forbrug i gødningsregnskaberne i dag). Modellen kan udvides til også at 
tage hensyn til særligt følsomme områder. En sådan ordning kræver kendskab til arealanvendelsen samt 
hvorvidt den enkelte mark er ”særlig følsom”, og generelt er modellen forbundet med store 
administrative byrder , jf. afsnit 6.5. 

Tabsmodellerne 

I tabsmodellerne afgiftsbelægges tabet af kvælstof, men der differentieres ikke efter miljøvirkningen af 
tabet. En afgift efter miljøvirkningen af kvælstoffet kræver som tidligere nævnt, at miljøvirkningen 
bliver afdækket. En differentiering efter miljøvirkningen vil give samme problemer som en 
differentiering ved en afgift på inputtet af kvælstof. 

Kvotemodellerne 

Et kvotesystem kan indrettes, så det tager hensyn til særlige forhold, f.eks. geografiske forhold og 
jordbundstyper ved uddeling af kvoterne. En sådan indretning vil kunne tage hensyn til regionale 
effekter ved uddelingen, men kan ikke sikre, at der ikke efterfølgende vil blive indkøbt kvoter og 
hermed spredning af kvælstof på særligt følsomme områder. Men bondemanden skal i så fald betale 
prisen for kvoten, hvilket vil begrænse anvendelsen også i de følsomme områder. Ved uddeling af 
kvoter skal der gennemføres en vurdering af, hvilke forskellige landbrugsområder der skal have 
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reducerede kvoter. Kvoterne kan uddeles en gang for alle, og en kvotemodel, der tager hensyn til 
regionale områder, vil være nemmere at administrere end en afgiftsmodel. 

Samlet set må det vurderes at være vanskeligt at lade en afgift – andet end ved tilbageførelsen af 
provenuet - på kvælstof tage hensyn til miljøvirkningen. I alle modeller antages kvælstof at være lige 
skadeligt uafhængigt af, hvor kvælstoffet anvendes.  

Særlige hensyn til regionale områder kan opnås ved anvendelse af anden regulering end afgift, f.eks. 
krav til den anvendte mængde kvælstof, der må anvendes på særligt udsatte områder og krav til 
tidspunktet for udbringning. Anvendelsen af kvælstof kan f.eks. forbydes i særligt følsomme områder. 

4.13 Afgifter i Holland 

Med direktiv 91/676/EØF, Nitratdirektivet blev alle EF-lande pålagt at nedbringe udledningen af nitrat 
til vandmiljøet. Landene har siden valgt forskellige strategier til at opnå dette mål. I det følgende 
beskrives Hollands fremgangsmåde. 

Holland har siden 1980’erne haft fokus på de problemer et intensivt landbrug og en stor animalsk 
produktion resulterer i. Udledninger af kvælstof, fosfor og ammoniak som følge af overgødskning 
skaber store miljømæssige problemer både med hensyn til drikkevandskvaliteten og for vandmiljøet 
generelt. 

I starten var den hollandske politik at bremse væksten i udledningerne. Fra 1990 blev der sat ind med 
foranstaltninger til at reducere de miljømæssige konsekvenser af udledningerne og fra 1998 påbegyndtes 
arbejdet med at opnå en balance mellem tilførsel og forbrug af kvælstof og fosfater i landbruget. Fra 
1998 påbegyndte Holland udfra en strategi om miljøets bæredygtighed at fokusere på udledninger af 
kvælstof og fosfor fra den enkelte bedrift. Tillige blev der indført lovgivning vedrørende 
ammoniakfordampning fra husdyrbrug og regler for begrænsning af drivhusgasarterne metan og 
lattergas er undervejs. 

Overordnet set er hovedmålet udfra Nitratdirektivet, at begrænse kvælstofudledningen til grundvandet. 
Afledte mål heraf var, at reducere anvendelsen af husdyrgødning og forbedre mineralbalancen på 
bedriftsniveau. 

De vigtigste midler til at nå de mål, som Holland har sat, er følgende: 

- restriktioner i forbindelse med udvidelse af husdyrantallet. 
- En tvungen reduktion i antallet af svin med 10 % 
- Etablering af et system med husdyrgødningsproduktionsrettigheder. Det bør bemærkes, at størrelsen 

af de produktionsrettigheder, der fra starten er knyttet til den enkelte bedrift ikke afhænger af 
bedriftens arealmæssige størrelse 

- Etablering af et system med husdyrgødningsaftaler, der muliggør flytninger af husdyrgødning med 
henblik på at opnår balance på bedriftsniveau 
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- Etablering af MINAS (kvælstof-fosfor regnskabssystem) for at opnå en balance i 
gødningsproduktionen og regnskab med denne på bedriftsniveau. Fra 2001 skal det være 
obligatorisk for alle bedrifter at indlevere regnskab over input og output af kvælstof og fosfor. 

- Planer om statslige opkøb af husdyrgødningsproduktionsrettigheder med henblik på en gradvis 
reduktion af husdyrgødningsmængden. 

- Forbud mod, at køre husdyrgødning og kunstgødning på markerne i efterårs- og vintermånederne. 
- Tvungen brug af gødskning ved nedfældning af husdyrgødning for at reducere 

ammoniakfordampning. 
- Tvungen overdækning af gødningsbeholdere. 
- Skrappere krav til udledning af ammoniak fra husdyrbesætninger. Ansøgninger for miljøtilladelser 

vurderes hovedsageligt udfra  eksistensen af udledningsbegrænsende tiltag. 
- Skrappe krav til kvaliteten af kompost, spildevandsslam og andre organiske gødninger. Disse krav 

stilles for at minimere forureningen af jorden med tungmetaller. 
- Forskellige programmer for at stimulere anvendelse af ”godt landmandsskab”. 

Ovennævnte tiltag er blevet gennemført successivt. 

Den hollandske politik har indtil nu resulteret i en reduktion i forbruget af kunstgødning på 20% i 
perioden 1986-98. Efter indførelsen af Minas er der sket en yderligere reduktion således, at den samlede 
reduktion i anvendelsen af kunstgødning i perioden 1986-2000 er på mere end 30%. Dertil kommer 
forbedret udnyttelse af husdyrgødning og en forbedret udveksling af denne mellem områder med høj 
husdyrintensitet til områder med en lav husdyrintensitet.  

Ydermere har man gennem en ændret fodersammensætning opnået en reduktion i koncentrationen af 
fosfor i svinemøg med omkring 30% 

MINAS : Minerals accounting system. 

Centralt i styringen af udledningen af kvælstof og fosfor til miljøet indførte Holland det 
regnskabssystem (MINAS – The Minerals accounting system). I MINAS, der har været obligatorisk for 
den enkelte landmand siden 2001 (for landbrug med over 2,5 LU (livestock-units = dyreenheder, DE) 
per hektar siden 1998), skal den enkelte landmand føre regnskab med, hvad der tilføres bedriften af 
kvælstof og fosfor (eks. kunstgødning, foder), og alt hvad der fraføres bedriften i form af færdige 
produkter og gødning. Forskellen mellem de 2 tal giver det såkaldte ”minerals surplus” eller 
kvælstof/fosfor overskud/tab i bedriften.  

I modsætning til tidligere, hvor den hollandske politik  

- fokuserede på at reducere fosforudledningen (hvilket betød, at kvælstofudledningen var et indirekte 
resultat) 

- kun omhandlede husdyrgødning og ikke regulerede brugen af kunstgødning 
- ikke tog hensyn til de store forskelle der er i sammensætningen og mængden i produktion af 

husdyrgødning fordelt på de enkelte arter 
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kan disse faktorer nu ved anvendelse af MINAS indregnes i reguleringen af kvælstof og fosfor. 

Det skal bemærkes, at MINAS alene er en input/output betragtning på bedriftsniveau. Således skal 
kvælstof og fosfor i ”egenproduceret” husdyrgødning og brugt som gødning for foderafgrøder ikke 
medregnes (er dog betinget af, at afgrøderne anvendes som foder til bedriftens dyr) 

Hvert år skal landmanden udfylde og aflevere ”selvangivelse”, der er udarbejdet ved brug af MINAS. I 
forbindelse med gødskning eller husdyravl går der en vis mængde kvælstof og fosfor tabt i naturen. 
Tabene er udregnet udfra hvilken type landbrugsland som landmanden ejer. Der skelnes mellem dyrket 
land og græsarealer f.s.v.a. fosfortabet og tillige indgår jordbundstypen f.s.v.a. kvælstoftabet. 
Udregningerne giver en række standardtal pr. hektar. Disse tabsstandarder er udregnet under 
hensyntagen til miljøets bæredygtighed og reduceres gradvist frem til år 2003. 

Såfremt MINAS-selvangivelsen udviser et større tal end det samlede tilladte kvælstof/fosfor-tab 
(udregnet ved anvendelse af ovennævnte standarder og på bedriftsniveau), pålægges landmanden en 
afgift på forskellen. Afgiften opkræves af Landbrugsministeriet og er som sådan ikke en fiskal 
foranstaltning. 

Tabsstandarderne, der reelt giver et bundfradrag for afgiftspålæggelse, reduceres gradvist og udgør i 
kg/ha/år for: 

- fosfor: 
- dyrket land : fra 35 (2001) til 20 (2003 > ) 
- græsarealer : fra 35 (2001) til 20 (2003 > ) 
- kvælstof 
- dyrket land : fra 150 (2001) til 100 (2003 > ) 
- dyrket land (lerjord) : fra 125 (2001) til 60 (2003 > ) 
- dyrket land (sandjord) : fra 125 (2001) til 100 (2003 > ) 
- græsarealer : fra 250 (2001) til 180 (2003 > ) 
- græsarealer (lerjord) : fra 250 (2001) til 140 (2003 > ) 
- græsarealer (sandjord) : fra 250 (2001) til 180 (2003 > ) 

Det bør bemærkes, at jordbundstyperne og grundvandsfordelingen er styrende for beregningen samt, at 
der er tale om gennemsnitsbetragtninger for den enkelte mark. Samtlige marker er således klassificeret i 
henhold til ovenstående. 

Afgiften, der pålægges overskuddet (efter fradrag af tabsstandarder) er på 9 EUR/kg/ha fra 2002 for 
fosfor. For kvælstof er afgiften gradueret efter størrelsen af overskuddet, hvorefter afgiften i 2002 er 
1,15 EUR/kg/ha op til 40 kg/ha og 2,30 EUR/kg/ha for den del, der ligger over. I 2003 er afgiften på 
kvælstofoverskuddet på 2,30 EUR uanset størrelsen. 

MINAS-selvangivelserne kontrolleres af flere forskellige myndigheder. The Levies Office udfører 
kontrol med den årlige angivelse. Kontrollen består i , at : 
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- sammenligne MINAS-selvangivelser bedrifterne imellem (ved overførsler mellem bedrifter) 
- sammenligne leverandøroplysninger med registreringer i den enkelte MINAS-selvangivelse 
- tjekke revisionsbemærkninger/-påtegninger 
- sammenligne bedriftens administration af husdyr (registreringer, fraførsler etc.) med opgørelser af 

kvælstof og fosfor til- og fraførsel (minerals records). 

Dertil kommer, at General Inspektion Service i gennemsnit kontrollerer den enkelte bedrift hvert 6. år. 

MINAS-systemet er som før nævnt opbygget udfra en input/output-betragtning. Dette betyder, at den 
enkelte landmand skal registrere alt kvælstof og forfor, der tilføres bedriften samtidig med, at alt, hvad 
der fraføres skal registreres (hvis det har et indhold af kvælstof og fosfor). 

Som eksempler på, hvad der skal anføres som tilført er: 

- foder 
- grovfoder fra andre bedrifter (eks. ensilage, roer) 
- husdyrgødning fra andre bedrifter 
- kunstgødning 
- organisk gødning (eks. slam fra rensningsanlæg) 

Og eksempler på, hvad der fraføres kunne være: 

- animalske og vegetabilske produkter 
- husdyrgødning 

Ved opgørelse af indholdet af kvælstof og fosfor, der skal registreres i regnskabet, kan den enkelte 
bedrift vælge mellem 2 opgørelsesmetoder: 

1. faktaopgørelse (på konkrete analyser af gødningens indhold af kvælstof og fosfor). Eventuelt 
overskud af kvælstof og fosfor opgjort efter denne metode, skal elimineres i det enkelte år. Enten 
ved gødningsaftaler (overførsel af gødning til andre bedrifter med et underskud) eller ved betaling af 
en afgift. 

2. ”flat-rate” – opgørelse efter standardsatser (der typisk vil være baseret på et højt estimat). Overskud 
efter denne metode, kan enten elimineres med gødningsaftaler, betaling af afgift eller overskuddet 
kan overføres til senere modregning i et underskud i efterfølgende år. 

Det er værd at lægge mærke til, at metoden med ”overskudsfremførsel” har betydet, at der nu eksisterer 
problemer med bedrifter, der har opbygget solide overskud over en årrække. 

MINAS-systemet ligner til en vis grad det danske personskattesystem. Således skal de hollandske 
bedrifter forskudsregistrere deres MINAS-opgørelse. Når ”MINAS-året”, der i øvrigt følger 
kalenderåret, er slut, har bedrifterne frem til 1. september i det efterfølgende år til at indsende MINAS-
selvangivelsen. Antallet af MINAS selvangivelser i 2001 var ca. 80.000 og dette tal er stabilt. I 1998 og 
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1999 blev ca. 10.000 angivelser ændret af The Levies Office eller af General Inspection Office og der 
blev foretaget mellem 3000 og 6000 skønsmæssige fastsættelser (som følge af manglende angivelse 
eller utilstrækkeligt regnskabsgrundlag. 

Den samlede afgift opkrævet som følge af MINAS overskud var i 1998 47,2 mio EUR, 1999 34,9 mio. 
EUR og i 2000 92,8 mio. EUR. 

De hollandske myndigheder har oplyst, at de administrative omkostninger til systemet med regnskab og 
behandling af gødningen er anslået til ca. 200 mio. EUR årligt alene for erhvervslivet. Heraf går ca. 100 
mio EUR til rådgivnings- og revisionsassistance. De offentlige omkostninger bugetteres til 100 mio. 
EUR årligt. Derudover bruges anslået 500 mio. EUR til transport/bortskaffelse/nedfældning af gødning 
(primært husdyrgødning). Myndighederne i Holland har skønnet, at ca. 75% af husdyrgødningen bliver 
transporteret andre steder hen. Der er altså tale om betydelige omkostninger ved det hollandske system. 
Endelig betyder bl.a. en bedre foderudnyttelse, at indholdet af kvælstof og fosfor i forskellige typer af 
husdyrgødning løbende ændres, hvilket giver et lovgivningsmæssigt problem. Dette fordi en beregning 
af afgiftens størrelse efter standardsatser ikke kan gennemføres uden at de enkelte standarder fremgår af 
lovgivningen og når standardsatserne fjerner sig fra virkeligheden, risikerer man, at afgiften reelt bliver 
beregnet på et forkert grundlag.  

Andre tiltag: 

Udover arbejdet med MINAS, har Holland gennemført/gennemfører flere andre tiltag med det formål at 
begrænse de skadelige miljøpåvirkninger et intensivt landbrug resulterer i. Disse tiltag er: 

1. regler for hvor meget gødning, der må spredes på landbrugsjorden, herunder indførelse af et system 
med gødningsaftaler (med det formål af flytte et overskud fra en bedrift til et underskud ved en 
anden bedrift). 

2. Regler for udbringning af gødning (tidspunkt og udbringningsmåde) 
3. Krav til etablering/udvidelse af landbrugsvirksomheder, herunder fastsættelse af krav til rensning af 

staldluft og tildækning af husdyrgødning. 

Ad. 1: 

Nitratdirektivet fastsætter en øvre grænse for, hvad der må udbringes i områder med jordbunds- og 
vandmiljøforhold som Holland. Denne grænse er på 170 kg kvælstof per hektar per år. Holland har med 
hjemmel i  direktivet fastsat en højere grænse for græsningsarealer. Denne grænse er på 250 kg kvælstof 
per hektar og er begrundet med at græs binder kvælstof bedre samtidig med, at vækstsæsonen for græs 
er specielt lang i Holland (hvilket øger den mængde af kvælstof, der kan udbringes på græsarealer). 

Målet er, at eliminere en overskudsproduktion af husdyrgødning (8 millioner kg fosfor i 2003) og 
midlerne er etablering af et gødningsudvekslingsmarked (gødningsaftaler) og en gradvis reduktion i 
antallet af levende husdyr. 
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De landmænd, der producerer mere husdyrgødning end de kan sprede på egne arealer har siden 1. januar 
2002 kunnet indgå aftaler med industrielle anlæg, der anvender husdyrgødning og andre landmænd, der 
har vegetabilsk produktion. Udregningen af hvor meget husdyrgødning, der må spredes ud på markerne 
sker efter standardtal, der er fastsat efter den enkelte husdyrarts produktion af gødning. 

Disse standardtal er (2003) : 

- malkekvæg : 104,7 kg kvælstof per år 
- slagtesvin : 7,9 kg kvælstof per år 
- avlssvin : 19,7 kg kvælstof per år 
- æglæggende høner (ældre end 18 måneder) : 0,474 kg kvælstof per år 
- kyllinger : 0,371 kg kvælstof per år 

Sammen med en gradvis reduktion af produktionsrettigheder generelt, er det målet med 
gødningsaftalesystemet at opnå en ligevægt i produktion af husdyrgødning således at der ikke 
produceres mere husdyrgødning end der kan bringes i anvendelse på en miljømæssig forsvarlig måde. 

Ad. 2: 

For at mindske udvaskningen af kvælstof fra landbrugsjord, har Holland indført regler for hvornår der 
må udbringes gødning på markerne. Hovedreglen er, at der kun må udbringes gødning i planternes 
vækstsæson, hvorfor gælder, at sandede jorder ikke må gødes i perioden 1. september til 1. februar. For 
græsarealer gælder, at der ikke må gødes fra 16. september til 1. februar. Andre arealer må gødes hele 
året rundt. Der gælder dog, at det ikke er tilladt overhovedet at udbringe gødning på frosne eller 
snedækkede marker. Udbringningsmetoden er nedfældning med slanger og for landbrugsjord (ikke 
græsarealer) gælder, at der skal ske nedpløjning umiddelbart efter. 

Fordi landbrugerne således ikke kan skaffe sig af med specielt husdyrgødning året rundt, er der indført 
krav til at den enkelte husdyrproducent skal have lagerkapacitet til mindst 6 måneders produktion 
(gælder fra medio 2002). Såfremt behovet til opbevaring overstiger denne kapacitet, kan gødningen 
opbevares andetsteds. OBS: der gælder tillige en række krav til indretningen af lagerfaciliteter, hvor 
specielt tildækning af gødningen er i centrum. 

Udover dette gælder fra 1. januar 2002, at der er specielle begrænsninger for udbringning af gødning i 
kuperet terræn ( hældning > 7 %) 

Endelig gælder, at der for spildevandsslam og husholdningskompost, der spredes på markerne er indført 
regler for indhold af visse tungmetaller. 
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Ad. 3: 

Udover de generelle regler vedrørende gødningsbehandling (udbringning og opbevaring), har Holland 
indført en række regler, der relaterer sig til den enkelte bedrift. Formålet med det samlede regelsæt er, 
udover at mindske udvaskningen, at begrænse fordampningen af ammoniak til atmosfæren. 

Reglerne, der relaterer sig til den enkelte bedrift fastlægger for eksempel hvilke forhold der skal tages i 
betragtning ved uddeling af miljøtilladelser (til produktion). Således er det op til de lokale myndigheder 
at bestemme om de ønsker en udvidelse eller en oprettelse af husdyrhold i et bestemt område. 

Alle landbrugere i Holland skal have en miljøtilladelse førend der etableres en produktion. Tilladelsen 
give af de lokale myndigheder og indeholder krav om miljøforanstaltninger som betingelse for 
tilladelse. For eksempel har Holland gennem en årrække opmuntret til at investere i luftrensning af 
staldluft med det formål at mindske fordampning af ammoniak til atmosfæren. Det er planen, at 
etableringen af sådanne systemer gøres obligatorisk i løbet af 2002. Under alle omstændigheder vil 
sådanne produktionsformer være obligatoriske for svine- og hønseproduktionen fra 2008 i Holland. 
Dette sker tillige med diverse skattebegunstigelser med henblik på at fremme tiltag, der tager hensyn til 
renere og mere dyrevenligt husdyrhold. 

Regler for udledninger af ammoniak fastsættes udfra en samlet afvejning af på den ene side økonomiske 
omkostninger og på den anden side miljømæssige gevinster. Denne metode kaldes ALARA princippet 
(As Low As Reasonably Achievable). 

Målet med formindskelse af ammoniakfordampningen er udtrykt i et EF-direktiv, NEC-direktivet34 og 
her skal Holland reducere udledningen senest 2010 til et niveau svarende til 128.000 tons per år 
(aktuelle udledningstal : ca. 220.000 tons i 1990 og ca. 150.000 tons i 2000) 

De hollandske erfaringer: 

Udover at selve systemet med MINAS udgør en betydelig administrativ og økonomisk byrde for de 
implicerede parter, er de hollandske myndigheder også blevet opmærksomme på, at MINAS-systemet 
sandsynligvis er i strid med Nitratdirektivet. Dette fordi Nitratdirektivet ikke tillader brugen af 
tabsstandarder (bundfradrag). Nitratdirektivet sætter et maksimum for tilførslen kvælstof indeholdt i 
husdyrgødning 170 kg/ha/år. Denne sats gælder for de såkaldte ”sårbare zoner”, hvor hele Holland er 
udpeget som en sådan. Tillige gælder satsen i Nitratdirektivet pr. bedrift og/eller pr. husdyrbrug. Det er 
som sådan ikke tilladt, at anvende en gennemsnitsbetragtning. Ved anvendelse af en tabsstandard 
(bundfradrag) kan de hollandske landmænd komme i en situation, hvor de, i henhold til Nitratdirektivet, 
overskrider grænsen på de 170 kg kvælstof pr/ha/år. Dette fordi EU-kommissionen ikke anerkender 

                                                   

34 Direktiv om nationale emissionslofter, hvorved de nationale emissioner af bl.a. ammoniak skal reduceres frem til 
2010 (dir. 2001/81/EF), implementeret i dansk lovgivning ved bekendtgørelse nr. 21 af 8. januar 2003  
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brugen af tabsstandarder/bundfradrag. I den forbindelse kan argumenteres med, at bundfradraget reelt er 
et udtryk for en tilført mængde kvælstof og derfor ikke skal fratrækkes i det beregnede overskud. 

De hollandske myndigheder har i den forbindelse oplyst, at MINAS-systemet har afført en sag ved EF-
domstolen. Holland har tabt sagen. 

Tabsnormerne blev indført af hovedsagelig indenrigspolitiske årsager og sagen ved EF-domstolen har 
naturligt nok skabt en uafklaret situation i Holland. Hvis den hollandske model med tabsstandarder 
”falder”, vurderes det, at der vil være behov for massive reduktioner i husdyrbesætningerne for at 
opfylde Nitratdirektivet. 
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5. Økonomiske styringsinstrumenter til reduktion af 
kvælstofmiljøbelastning 

5.1 Indledning 

Tilførsel af kvælstof f.eks. i. form af kvælstofgødning mv. i landbruget kan give anledning til miljøbe-
lastning af forskellig art jf. kapitel 2. Det er dog karakteristisk, at der ikke er en direkte 1:1 sammen-
hæng mellem kvælstoftilførslen og størrelsen af miljøbelastninger. Forskellen (kvælstofoverskuddet) 
mellem den tilførte og den fraførte mængde kvælstof udgør en potentiel miljøbelastning, idet der dog 
skal tages højde for fordelingen af overskuddet på tabsposter. 

Endvidere gælder det, at miljøbelastningen ikke nødvendigvis er proportional med kvælstofoverskuddet 
idet der afhængigt af en række faktorer, såsom jordtype, geologi mv. er store forskelle i retension fra 
udvaskning fra rodzonen og indtil vandet når eksempelvis de åbne farvande og hermed 
miljøbelastningen. Nogle områder er også mere sårbare over for udledning af kvælstof end andre 
områder. 

De forskellige afgiftsmodeller, der vil blive præsenteret varierer dels i administrativ udformning, dels i 
deres virkning på kvælstofoverskuddet. 

Generelt vil afgifter være mest hensigtsmæssige/efficiente, hvis afgiftsgrundlaget ligger tæt op af mil-
jøbelastningen. En afgift vil medføre en reduktion af afgiftsgrundlaget, da landmændene reagerer på 
afgifterne. Ændringer i afgiftsgrundlaget, der giver en tilsvarende ændring i den del af 
kvælstofoverskuddet, der er miljøbelastende, vil være hensigtsmæssig, hvis satsen afspejler værdien af 
miljøbelastningen. Til gengæld vil den del af ændringen i afgiftsgrundlaget, der ikke giver tilsvarende 
reduktion i miljøbelastning være udtryk for en nytteløs forvridning, der bør søges minimeret. 

Udfra retfærdighedsbetragtninger kan man argumentere for, at forureneren bør betale for hele 
miljøbelastningen. 

Da miljøomkostningerne er mindre (eventuelt nul) for den første forurening, medens den er større for 
den sidste forurening, og da man ikke realistisk kan reducere kvælstofudvaskninger og -overskud til 
under et vist niveau indenfor rimelige økonomiske omkostninger, vil det dog ikke nødvendigvis være 
ideelt at pålægge afgift på hele kvælstofoverskuddet. Afgiften bør således lægges på den del, der inden 
for rimelig omkostninger bredt betragtet kan reduceres. Det vil endvidere miljømæssigt være tilstrække-
ligt, at der for denne kvælstofmængde er en god sammenhæng med afgiftsgrundlaget. 

I det omfang afgiften kan reducere det miljøbelastende kvælstofoverskud, og afgiften afspejler miljø-
omkostningerne, vil samfundet få en gevinst. 

Da det miljøbelastende kvælstofoverskud ikke kan opgøres direkte og alene i bedste fald indirekte med 
en vis usikkerhed, vil afgifterne også kunne medføre et vist tab (negativ gevinst), i det omfang 
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forholdene i landbruget ændrer sig som følge af afgifterne, uden at disse ændringer er direkte forbundet 
med mindre miljøbelastende kvælstofoverskud I det omfang dette måtte ske, vil gevinsten (værdien af 
miljøforbedringen fratrukket omkostningerne til tilpasninger) blive reduceret eller eventuelt kunne 
vendes til et tab. Det kan være forbundet med administrative meromkostninger i videre udstrækning at 
tilnærme afgiftsgrundlaget til miljøbelastningen. 

Da en kvælstofafgift har et miljømæssigt sigte, må man derfor være parat til at acceptere sådanne større 
administrative omkostninger i forhold til provenuet end normalt for andre afgifter med fiskal be-
grundelse, men de administrative omkostninger og besvær må selvfølgelig søges holdt så langt nede 
som muligt. Størrelsen af de administrative omkostninger vil i høj grad afhænge af antallet af 
virksomheder, der skal opgøre og/eller indbetale afgiften.  

I sidste ende må man også være indstillet på, at der kan være tilfælde, hvor man må acceptere en af-
giftsmodel, der ikke på øjet er ideal ud fra isolerede miljømålsætninger, hvis alternativet havde været 
uacceptable administrative omkostninger, eller hvor det vil være umuligt at kontrollere overholdelse af 
reglerne. Da den nuværende regulering tillige indebærer meget store administrative omkostninger for 
både landbruget og det offentlige, bør omkostningerne ved en eventuel afgift ikke overstige 
omkostningerne ved den nuværende regulering. 

Yderligere bør afgifterne vurderes ud fra fordelingsvirkningerne. Der er i det mindste politisk grænser 
for hvilke omfordelinger, der er acceptable indenfor landbrugserhvervet og mellem landbruget og det 
øvrige samfund. Jo større omfordelinger en afgiftsmodel måtte give anledning til, jo mindre vil den 
acceptable afgiftssats og dermed miljøvirkning blive. Det er dog vanskeligt helt at undgå omfordelinger.  

Endelig bør modellerne vurderes i forhold til deres forenelighed med EU bestemmelserne. 

Alternativet til afgifter er regelstyring. Udover at vurdere afgifterne i forhold til miljøvirkning, 
administrative omkostninger, forvridninger og fordelingsvirkninger er det også af interesse at 
sammenligne i forhold til regelstyring, herunder den nuværende reguleringsparadigme. Det forudsættes, 
at afgiften skal erstatte anden regulering undtagen regulering fastsat af EU.  

5.1.1 Opbygning af kapitlet 

Der kan opstilles mange forskellige modeller og varianter af mulige afgifter. Hovedsigtet med dette 
kapitel er at skabe et overblik over sammenhæng og forskelle mellem modellerne. Modellerne er sam-
mensat af forskellige elementer, der anvendes i varieret omfang. En beskrivelse af et element under en 
model vil derfor kunne genbruges i andre modeller. Gennemgangen af de forskellige modeller tager 
udgangspunkt i at tilføje flere og flere elementer til en simpel model. Udover en samlet vurdering af 
hver model, vil det særskilt blive vurderet om, og hvordan tilføjelsen af et nyt element ændrer vur-
deringen af den tidligere model. Denne opbygning skal også ses i lyset af afgiftstekniske overvejelser. 
Forudsætningerne er beskrevet i bilaget til denne rapport. 
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Mens der måske miljømæssigt ikke er forskel på, om kvælstoftilførslen sker fra handelsgødning eller fra 
husdyrgødning, vil en afgift, der skal belaste disse tilførsler med samme sats være opbygget teknisk 
forskelligt og nærmest have karakter af to selvstændige love, om end de dog kan være indbygget under 
samme juridiske lov. 

Der er lagt vægt på at øge mulighederne for sammenlignelighed mellem modellerne. Da kvælstof-
tilførsel i form af handelsgødning er gennemgående i alle modellerne, er der taget udgangspunkt i en 
afgift på henholdsvis 4, 8 og 12 kr./kg kvælstof. Ved en pris på ca. 5 kr./kg kvælstof svarer en afgift på 
4 kr./kg, 8 kr./kg og 12 kr./kg til en afgift på henholdsvis 80 pct. 160 pct. og 240 pct. af prisen uden 
afgift. Der er således tale om relativt høje afgifter. 

Følgende skal vurderes for de enkelte modeller: 

• provenu 
• miljøeffekter 
• administration og kontrol 
• tilbageføring og fordeling. 
• EU-retlige forhold 
• nettobelastningen/tilpasningsomkostninger. 

Provenu 

De forskellige afgifter vil i varierende omfang give et provenu. Dette provenu vurderes ved uændret og 
ved ændret adfærd, når der er taget hensyn til afgiftens virkning på forbrug af gødning mv.  Dette pro-
venu kan beregningsteknisk forudsættes tilbageført til erhvervet i fuldt omfang f.eks. som et tilskud pr. 
ha eller et tilskud efter jordværdien. Det er ikke afgørende ved opgørelse og analyse af miljø- og for-
delingsvirkninger, om tilbageføringen er integreret i afgiften som bundfradrag eller som et tilskud til 
neutralisering af bruttoafgiften. For at øge sammenligneligheden mellem afgifterne er 
provenuvirkningerne derfor angivet brutto. 

Miljøeffekter 

Det vurderes i hvilket omfang, modellerne vil reducere kvælstofoverskuddet. Afgifternes virkning vil 
blive søgt illustreret ved ændringer i kvælstofbalancer. Det er vanskeligt at tage direkte hensyn til 
miljøeffekter som fordampning og udvaskning, da der ikke er en direkte sammenhæng mellem forbruget 
af kvælstof og miljøproblemer som følge af fordampning og udvaskning. Modellernes egnethed til at 
løse lokale og regionale miljøproblemer vil også blive vurderet. 

Miljøeffekten måles således i reduktioner i kvælstofoverskuddet. Miljøeffekten er imidlertid også 
afhængig af en række andre parametre (jordbund, geografisk placering mv.), hvilket der ikke er taget 
højde for i beregningerne. 
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Administration og kontrol  

Det vurderes såvel med hvilken sikkerhed og entydighed, afgiftsgrundlagene kan opgøres samt 
omfanget af arbejde hermed. Endvidere søges kontrolproblemer i forbindelse med afgiftsgrundlagene 
afdækket. Principielle spørgsmål, der kan give anledning til problemer, gennemgås. Der foretages et 
skøn over myndighedernes omkostninger til implementering og drift. Forudsætningerne for 
bestemmelse af de administrative byrder for myndighederne findes i bilag 2. 

Fordeling 

Der ses på fordeling mellem forskellige bedriftsformer. Fordelingsvirkningerne opgives såvel brutto 
som netto. 

Udover rene fordelingsvirkninger ses der på virkningerne på dækningsbidrag efter fuld tilbageførsel, der 
hverken ved afgiftsstyring eller regelstyring er påtænkt kompenseret. 

EU-retlige forhold 

Modellerne vurderes i forhold til EU-regler, herunder muligheder for at foretage tilpasninger, der kan 
øge chancerne for godkendelse. 

De afgiftstekniske forhold vil blive integreret i præsentationen af de forskellige elementer og beskrivelse 
af de forskellige modeller. 

5.1.2 De forskellige modeller 

Hovedgruppe 1: Modeller for summarisk afgift af bruttotilførsel af kvælstof til landbrug med 
tilbageføring. (tilførselsafgift) 

Model 1. Afgift på handelsgødning 

Model 2. Afgift på handelsgødning og husdyrbidrag 

Model 3. Afgift på handelsgødning, husdyrbidrag og kvælstoffiksering i planter 

Hovedgruppe 2: Modeller for summarisk afgift af bruttotilførslen af kvælstof til landbrug med 
tilnærmet normbetinget tilbageføring (merforbrugsafgifter): 

Model 4. Tilgang som model 3 fratrukket gennemsnitlig kvælstofoptagelse i planter afhængig af afgrøde 
gange areal. 

Model 5. Tilgang som model 3 fratrukket norm for kvælstofforbrug afhængig af udbytte fra forskellige 
afgrøder på forskellig jord og andre bedriftsspecifikke forhold (gødningsregnskaberne). 
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Hovedgruppe 3: Modeller for afgift af kvælstofoverskud/marginalforbrug af kvælstof 
(Balanceafgifter): 

Model 6. Balancemodel på landsplan: Samlet tilførsel af kvælstof(N) i gødning, dyr og foderstoffer mv. 
til Danmark fratrukket fraførsel af N i gødning, dyr og foderstoffer mv. fra Danmark. Der tillægges N 
fiksering i ærter mv. 

Model 7. Balancemodel på landbrugssektoren: Samlet tilførsel af N i gødning, dyr og foderstoffer mv. 
til landbrugssektoren fratrukket fraførsel af N i gødning, dyr og foderstoffer fra landbrugssektoren. Der 
tillægges N fiksering i ærter mv. 

Model 8. Balancemodel på gårdplan: Til- og fraførsel af N til enkelt bedrift. 

Hovedgruppe 4: Kvoter 
Model 9. Omsættelige kvoter på kvælstof, herunder en kombination af afgifter og kvoter. 

Det er endvidere blevet foreslået, at en handelsgødningsafgift eller en balanceafgift kombineret med 
bundfradrag skulle vurderes. Arbejdsgruppen er imidlertid af den vurdering, at en sådan udformning af 
afgiften vil medføre store administrative byrder, da en sådan afgift vil skulle opkræves og administreres 
på gårdniveau. Særligt vil der ved en handelsgødningsafgift med bundfradrag opstå fordelingsmæssige 
problemer for brug, som både anvender husdyr og handelsgødning.  

5.1.3 Udgangspunkt for beregningerne 

En af forudsætningerne for anvendelse af økonomiske virkemidler er, at den eksisterende regulering så 
vidt muligt bortfalder, og at der samlet opnås en reduktion af den samlede regulerings byrder. 

Til sammenligning af de forskellige modellers effekter (reduktion af kvælstofoverskuddet, 
tilpasningsomkostninger mv.) er beregnet et udgangspunkt. Dette udgangspunkt er et bud på 
anvendelsen af kvælstof, udbytte, antal dyr mv. i 2001, hvis store dele af den gældende regulering 
fjernes. 2001 er valgt, da der foreligger data for denne periode. 

Dele af den gældende regulering kan imidlertid ikke ophæves (f.eks. harmonikrav), og andre tiltag er 
gennemført, og vil ikke blive fjernet, selvom reguleringen fjernes (overdækning af gylletanke, nyt 
udbringningsudstyr mv.). Ophævelse af den eksisterende regulering vil således ikke medføre en 
udnyttelsesprocent for husdyrgødning som inden reguleringens ikrafttrædelse. 

Den væsentligste regulering, som vil blive ophævet ved indførelse af økonomiske virkemidler, er 
normerne for tildeling af kvælstof, herunder bl.a. normer for udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen, 
og den eksisterende afgift på kvælstof. 

I forhold til overholdelse af Nitratdirektivet skal visse regler overholdes, herunder 
udbringningstidspunkter for visse gødningstyper og krav om opbevaringskapacitet for husdyrgødningen. 
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Hvorvidt de foreslåede økonomiske virkemidler er tilstrækkelige til at sikre udbringning på rette 
tidspunkt samt til at sikre tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved øget mængde af husdyrgødning eller 
overholdelse af andre regler fra Nitratdirektivet vil ikke blive vurderet nærmere. 

Der tages i beregningerne alene højde for, at harmonikravene for udbringning af husdyrgødning stadig 
er gældende 

For afgrøderne er beregnet udbyttefunktioner, hvor der er muligt at optimere anvendelsen af kvælstof 
ved forskellige afgiftsniveauer, herunder en 0-afgift. Det fremgår, at disse beregninger, at udbyttet af 
disse afgrøder i dag stort set svarer til udbyttet ved en handelsgødningsafgift på 2 kr./kg kvælstof. Det 
antages, at reguleringen af kvælstof i husdyrgødningen har været dyrere end regulering af kvælstof til 
mark, da denne regulering har været i kraft i længere tid. Det antages, at regulering af kvælstof i 
husdyrgødning svarer ca. til en afgift på 6 kr./kg kvælstof i handelsgødning, hvilket i snit svarer til en 
afgift på 4 kr./kg kvælstof i handelsgødning.  

Nærmere forudsætninger for modellen findes i bilag 1. 

Den eksisterende regulering er ligeledes en regulering af tilførslen af kvælstof og ikke en tabsregulering. 
Flere af de adverse effekter, som vil fremkomme ved en afgift på tilførslen af kvælstof, kan således også 
være eksisterende ved den gældende regulering. Det ligger ikke inden for rammerne af dette arbejde at 
vurdere den gældende regulering nærmere.  

Det skal bemærkes, at beregningerne i kapitel 5 generelt er usikre, men resultaterne vurderes absolut at 
være tilstrækkelige robuste til at rangordne de forskellige modeller i forhold til miljøeffekt og 
tilpasningsomkostninger. 

5.2 Model 1 Afgift på handelsgødning 

Afgiftsgrundlag 

Den mest simple afgift på kvælstofforbruget omfatter varer med kvælstofindhold, der markedsføres som 
gødning. Udover traditionelle mineralske eller kemiske gødningsstoffer (kunstgødning) indeholdende 
kvælstof såsom urinstof, ammoniumsulfat, ammoniumnitrat, natriumnitrat ammoniak etc., vil 
afgiftsgrundlaget også omfatte blandingsgødningsstoffer, der indeholder såvel kvælstof som andre plan-
tenæringsstoffer. Det vil alene være kvælstofindholdet i de forskellige gødningsstoffer, der skal betales 
afgift af.  

Kvælstof, nitrogen eller N er et grundstof, der indgår i forskellige kemiske sammensætning i de 
forskellige gødningsstoffer. Kvælstofindholdet analyseres i forvejen og er konstant i forskellige 
handelsklasser. Der vil være samme sats, uanset hvilken form eller kemisk forbindelse kvælstoffet har i 
gødningen. Ammoniak til halmludning vil også blive omfattet. 
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Udover de mineralske eller kemiske gødningsstoffer (kunstgødning) kunne handelsgødningsafgift 
omfatte andre varer, der markedsføres som kvælstofholdig gødning. Sådanne varer kan være slam fra 
rensningsanlæg, potteplantemuld, visse spildprodukter fra pektinfremstilling, sukkerfremstilling, 
kartoffelmelsfremstilling og fra fiskeindustrien og slagterier. Ved udvidelse af afgiftsgrundlaget med 
disse varer skal de administrative omkostninger sammenholdes med miljøomkost-
ningerne/forvridningerne ved afgiftsfritagelse. 

Derimod vil afsætning af almindelig husdyrgødning, der ikke i øvrigt er forarbejdet, ikke være omfattet 
af en handelsgødningsafgift. Ved væsentlige afgiftssatser vil der være en øget tilskyndelse til anvendelse 
af eventuelt importerede alternative biogødningsstoffer med mindre disse belægges med afgift. 

Varer med samme kemi som handelsgødning - eller som indeholder sådanne varer, men som anvendes 
til andre formål end gødningsformål, vil også omfattes af afgiften, medmindre der fastsættes særlige 
fritagelser for fx visse rengøringsmidler. Efter den gældende afgift på kvælstof, kan der opnås 
afgiftsfritagelse for kvælstof til anden anvendelse end erhvervsmæssig planteernæring eller afisning. 
Også her skal administrative omkostninger vurderes i forhold til miljøgevinsten. 

Afgiftsgrundlaget vil omfatte gødningsstoffer til såvel landbruget, der er hovedaftager, som til andre. 
Husholdningernes, det offentliges og andre erhvervs brug af kvælstofgødning omfattes således som ud-
gangspunkt af afgiftsgrundlaget. Handelsgødning til ikke-landbrugsformål er i dag pålagt afgift. 

Modellen svarer på flere områder til den eksisterende kvælstofafgift, jf. kapitel 3.4.1, men dog således at 
afgiftsområdet udstrækkes til ligeledes at omfatte de virksomheder, som i dag er registreret under lov 
om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og dermed omfattet af reglerne om 
gødningsregnskaber mv. Endvidere vil afgiftsgrundlaget blive udvidet i det omfang, der ønskes afgift på 
andre produkter, som markedsføres som kvælstofholdig gødning, f.eks. spildprodukter fra 
pektinfremstilling. 

Hvem skal betale afgiften (registrerede virksomheder) 

Afgiften vil kunne opkræves indirekte. I en indirekte afgift vil det være producenter og importører, der 
vil skulle indbetale afgiften, når varen sælges til mellemhandlere eller forbrugere, eller når varen 
forbruges af virksomheden. Opgørelse af afgiften vil berøre ca. 300 virksomheder for gødning og 
gødningstoffer. Hovedparten af provenuet vil skulle betales af de 10 største producenter og importører.  

Gødningsstoffer kan også købes direkte fra udlandet af landmanden. Afgiften vil da forfalde, når 
gødningen modtages fra udlandet. En høj afgift kan give anledning til øget smugling/grænsehandel med 
kvælstof. Ved smugling af kvælstof, skal indkøbene finansieres ved ”husholdningspengene”, da 
fakturaen ikke kan trækkes fra i regnskaberne. Desuden er gødningsstofferne omfangsrige. Det vil dog 
være muligt at tjekke den enkelte bedrift, og det vil give anledning til undren, hvis en bedrift ingen bilag 
har på indkøb af kvælstof. Allerede i dag er der incitament til smugling, da gødningsregnskaberne 
lægger restriktioner for hvor meget gødning, der må anvendes på markerne. Overskrides kvoterne i 
gødningsregnskaberne i dag uddeles bøder på 10 kr./kg N34 ved en overgødskning på op til 30 kg N/ha 
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og 20 kr./kg N for den resterende del. Bøderne er ikke fradragsberettigede. Endvidere medfører 
bødesystemet, at overtrædelser af normen kriminaliseres, hvilket kan forekomme uhensigtsmæssig. 

Eventuelle smuglerier skal ses i lyset af, at der kan blive tale om meget høje afgifter i forhold til værdien 
af kvælstof uden afgift. 

Der er mange fordele ved at opkræve afgiften indirekte hos producenterne og importørerne. Dels er der 
få virksomheder, dels har producenterne og importørerne ofte en større betalingsevne eller vilje end så 
mange andre virksomheder. Yderligere har producenterne og importørerne ofte et bedre varekendskab 
end de virksomheder, der bruger varen. Det skyldes, at en indgående varekendskab ofte ikke er 
afgørende for forbrugeren, men er det for virksomheder, der har specialiseret sig i handel med sådanne 
varer. Videre vil disse virksomheder være bedre rustet til at håndtere et afgiftsregnskab end det ofte vil 
være tilfældet hos forbrugeren. Man kan derfor pålægge sådanne virksomheder større krav til nøjagtig-
hed i opgørelse af afgiftsgrundlaget end forbrugerne, uden at de administrative omkostninger bliver for 
store.  

Opgørelse og betaling af afgiften kan som for andre punktafgifter ske for en måned ad gangen med 
betalingen medio måneden efter. 

Overvæltning af afgiften mv. 

Afgiften forventes overvæltet fuldt ud i højere priser på handelsgødning. 

Afgiften på handelsgødning vil yderligere trække prisen for alternativ kvælstoftilførsel, der måtte være 
afgiftsfri, tilsvarende op, hvis udbuddet er begrænset,  f.eks. fordi der er prohibitive omkostninger til 
transport ved import.  

Alternative kvælstoftilførsler er husdyrgødning og kvælstoffikserende planter. Der er meget varierende 
priser på husdyrgødning i det omfang, der i det hele taget sker en omsætning med varen. I visse tilfælde 
vil der måske blive forlangt en betaling for at modtage husdyrgødning. Udover kvalitet afhænger prisen 
også af tid og sted for leverancen. De forskellige priser eller omkostninger ved at komme af med hus-
dyrgødning kan ikke tages som udtryk for, at gødningsværdien værdsættes forskelligt, men afspejler 
forskelle i omkostningerne ved at udnytte gødningen. Handelsgødningsafgiften må forventes at medføre 
en ensartet stigning i skyggeprisen af gødningsværdien i husdyrgødning.  

For en landmand, der anvender såvel husdyrgødning som handelsgødning, vil kvælstoffet i hus-
dyrgødningen få en større værdi som følge af afgiften på handelsgødningen. Værdiforøgelsen vil svare 
til den del af kvælstoffet, det med de nuværende priser er optimalt at indrette sig på at udnytte som 
erstatning for handelsgødning tillagt en del af det ekstra kvælstof, det med de nye højere priser vil kunne 
betale sig at udnytte. Da kvælstoffet bliver dyrere at anvende, både når det har form af handelsgødning 
og husdyrgødning, vil der være incitamenter til at reducere forbruget/ha af begge typer.  
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Man kan derfor forvente, at selvom der ikke direkte er afgift på husdyrgødning, vil der også for denne 
type gødning blive udvist større bestræbelser på korrekt opbevaring, udbringning på de tider, hvor større 
dele af kvælstoffet kan udnyttes og mindre intensiv overgødskning. Principielt vil der komme samme 
incitament til reduktion af kvælstoftilførslen til afgrøder også i husdyrbruget alene ved en handelsgød-
ningsafgift, som hvis der samtidig var en korrekt opgjort afgift på det økonomisk udnytbare kvælsto-
findhold i husdyrgødningen. Det samme gælder for udnyttelsen af kvælstof fra kvælstoffikserende 
planter, hvor der vil ske en højere udnyttelse. 



 104

Boks 1. Virkning på det samlede forbrug af kvælstof ved afgift på 4 kr./kg på handelsgødning 

Handelsgødning koster  i dag ca. 5 kr./kg kvælstof. 

Det forudsættes, at med nuværende priser kan betale sig at udnytte 35 pct. af gødningsværdien i  husdyrgødning. 100 kg 
N i husdyrgødning erstatter 35 kg handelsgødning (0-punktet er fastsat udfra en verden uden regulering og beregnet fra 
mængden ab dyr). 

Ved en afgift på 4 kr./kg kvælstof stiger prisen for handelsgødning til 9 kr./kg kvælstof. 

Med disse priser kan det betale sig at udnytte 45 pct. af gødningsværdien i husdyrgødningen. 100 kg N i husdyrgødning 
erstatter 45 kg handelsgødning. Ved at anvende husdyrgødning frem for handelsgødning spares 180 kr. i afgift (4 
kr./kg*45 kg svarende til arealet ABIH) i nedenstående figur) og tilsvarende 225 kr. i omkostninger til gødningsindkøb 
(5 kr./kg*45 kg svarende til areal BDJI). Heraf er de 40 kr. (4 kr./kg*(45 kg.-35 kg) areal EFIH) og 50 kr. (5 kr./kg*(45 
kg-35 kg areal ABFE) som følge af den større udnyttelse. Den større udnyttelse er tilvejebragt ved afholdelse af ekstra 
omkostninger på til korrekt opbevaring, ny teknologi til udbringning, udbringning på rette tid mv. på 70 kr. svarende til 
areal GFHJ. Omkostninger ved at udnytte kvælstof i husdyrgødningen kan illustreres som følger: 

Fra 35 til 36 pct. er ekstraomkostningerne tæt på 5 kr., mens de fra 44 til 45 pct. vil være tæt på 9 kr. Ekstraomkost-
ningerne ved den bedre udnyttelse er således på ca. 70 kr. ((5+9)/2=7 ganget med 10 areal FGJIH). Således at 
landmanden i alt vinder 20 kr. (40 kr.+50 kr.-70 kr. areal EFH.) ved at udnytte husdyrgødningen bedre i forhold til uæn-
dret udnyttelse og indkøb af uændret mængde handelsgødning. Samlet øges værdien af husdyrgødningen med 160 kr. 
(areal ABFH).  

På marginalen koster det landmanden 9 kr./kg N at udnytte husdyrgødningen med en procent ekstra dvs., den samme 
marginalomkostning som gælder, når der bruges handelsgødning. Den optimale gødningstilførsel vil derfor falde i 
samme forhold uanset, om der bruges handelsgødning eller husdyrgødning, og dette sker uanset at husdyrgødningen 
ikke direkte er belagt med afgift. 

 

 

 

 

 

 

En afgift på handelsgødning har således positive miljøeffekter både igennem, at tildelingen af gødning 
pr. ha reduceres, og at man forsøger at øge udnyttelsen af husdyrgødning. 
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En afgift på handelsgødning kan også påvirke jordpriserne. En afgift på handelsgødning vil reducere 
dækningsbidraget ved planteavl og herved reducere efterspørgslen efter jord, hvilket vil medføre lavere 
priser. En afgift på handelsgødning vil også øge antallet af dyr og hermed efterspørgslen efter jord til at 
bringe husdyrgødningen for at opfylde harmonikravene, hvilke vil medføre højere priser. Hvilken effekt, 
som er stærkest er vanskelig at bestemme. 

Utilsigtede miljøeffekter 

Afgiften har dog også virkninger, der belaster i stedet for at aflaste miljøet. Hvis der alene er afgift på 
handelsgødning men ikke på husdyrgødning, vil det bedre kunne betale sig at producere husdyrgødning 
og dyrke kvælstoffikserende planter (tid og ressourcer vil blive anvendt anderledes). Dette vil dog 
betyde, at udbyttet af planteproduktionen bliver mindre af den ene eller den anden grund. 

Ændringer i de relative prisforhold vil i et vist omfang medføre en øget husdyrproduktion gennem en 
større bestand og en samtidig stigning i kvælstofindholdet i gødningen ved mere intensiv fodring med 
proteinholdige foderstoffer. Herudover kan der tilføres mere kvælstof ved en større dyrkning af 
kvælstoffikserende planter. 

Udover at fordelingsvirkningerne kan virke uheldige ved en ren handelsgødningsafgift (husdyrproduk-
tionen, der hovedsagelig er kilden til kvælstofforurening vinder, mens vegetabilsk produktion, hvor 
kvælstofforureningen typisk er af mindre omfang, taber), kan der således også være mere økonomiske 
og miljømæssige årsager til at overveje at inddrage husdyrgødning og kvælstoffikserende planter under 
afgiften jf. model 2 eller 3 mv. 

En handelsgødningsafgift giver tilskyndelse til reduktion af kvælstoftilførslerne til marker, men faldet i 
kvælstoftilførslerne vil ikke på tilsvarende måde give sig udslag i mindre kvælstofoverskud. Det 
skyldes, at afgiften vil medføre et skift fra dyrkning af de kulturer, der har et stort kvælstofbehov, og 
hvor store dele af kvælstoffet måske optages i planterne, til andre planter med et mindre gødningsbehov, 
men måske med et højere gødningsoverskud. Dette forhold er illustreret i følgende boks: 

Boks 2.  Skift i afgrøder som følge af afgift på handelsgødning 

 Før  Efter 
 kg/ha     kg/ha 
Afgrøde 1: 
Optimal gødningstilførsel   100  80 
Heraf optaget i plante    70  60 
Gødningsoverskud    30  20 
 
Afgrøde 2: 
Optimal gødningstilførsel    90  70 
Heraf optaget i plante    45  35 
Gødningsoverskud     45  35 

Hvis afgiften medfører, at der sker et skifte fra dyrkning af afgrøde 1, der har et stort gødningsbehov 
men et tilsvarende stort udbytte, til at dyrke afgrøde 2, hvor gødningsbehovet er mindre, men udbyttet 
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ligeledes er mindre, falder gødningstilførslen med 30 kg/ha i eksemplet, mens gødningsoverskuddet 
stiger med 5 kg/ha. Det skal understreges, at der er tale om et eksempel, men at denne utilsigtede effekt 
af en handelsgødningsafgift ikke er atypisk om end ikke generelt gældende. 

Den gældende regulering vil også i et eller andet omfang have påvirket arealsammensætningen. 
Ændringerne i sammensætningen vil variere fra bedrift til bedrift, da der vil være forskel i skyggeprisen 
på husdyrgødningen (afhængig af hvilke afgrøder, som dyrkes). Den gældende regulering er regulering 
af tilførslen af kvælstof, så den nuværende arealsammensætning må i stort omfang svare til 
arealsammensætningen ved en afgift 4 kr./kg på handelsgødning. 

En handelsgødningsafgift vil typisk give tilskyndelse til dyrkning af færre arealer med vintersæd og 
flere med vårsæd, der typisk er forbundet med større gødningsoverskud. Ligeledes vil afgiften tilskynde 
til dyrkning af flere arealer med kvælstoffikserende planter, hvor kvælstofoverskuddet kan være ganske 
stort. Der kan også ske et øget brug af efterafgrøder. På husdyrbrug vil dog være behov for arealer med 
ikke-kvælstoffikserende afgrøder til udbringning af husdyrgødning. 

En afgift på handelsgødning er designet som et generelt styringsinstrument  og vil derfor ikke være 
særlig hensigtsmæssig til regulering af kvælstofforbruget i områder med særlige regionale 
miljøproblemer, f.eks. særligt følsomme områder tæt ved vandløb. 

En handelsgødningsafgift, der opkræves hos gødningsleverandørerne vil således ikke kunne 
differentieres efter lokale eller regionale forhold, i det leverandøren ikke kan garantere, hvor gødninger 
bliver anvendt og af hvem. Men selvom afgiften bliver opkrævet direkte på gårdniveau, ville man 
alligevel vanskeligt uden omfattende kontroludgifter kunne forhindre, at der sker videresalg fra en 
bedrift med lav afgift til en bedrift med høj afgift. 

I det omfang handelsgødningsafgiften generelle miljøvirkning ikke er tilstrækkelig til at løse lokale eller 
regionale miljøproblemer, vil det være mere hensigtsmæssigt at supplere det generelle virkemiddel med 
mere målrettede reguleringsinstrumenter, som administreres af andre myndigheder end 
afgiftsmyndighederne. 

Særlige spørgsmål 

Ikke kemisk handelsgødning 

Kvælstofindholdet i de affaldsprodukter (slam fra rensningsanlæg, kartoffelmelsfabrikker, 
sukkerfabrikker etc.), der anvendes som gødning, kan måske ikke udnyttes i samme omfang som kvæl-
stofindholdet i kunstgødning. Leverandørerne af disse affaldsstoffer må derfor påregne et mindre 
nettovederlag for leverancerne/større betaling for at komme af med disse varer, idet det alene kan 
forventes at overvælte svarende til afgiftssatsen gange med udnyttelsesgraden i affaldsstofferne. Hvis 10 
pct. af N-indholdet i slam udnyttes lige så godt som kvælstof i handelsgødning med de nuværende priser 
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og fx 40 pct. ved en afgift på handelsgødning på 4 kr./kg, stiger landmandens betalingsvillighed med 
1,00 kr./kg35 for den tilførte bruttomængde N, mens sælgeren skal betale 4 kr./kg i afgift. Afgiften på 
den ikke økonomisk udnytbare kvælstofmængde må således forventes overvæltet med 1,00 kr., mens 
sælgeren selv bærer 3,00 kr./kg. 

Afgiften på disse organiske handelsgødninger kan derfor få den virkning, at affaldsstofferne søges 
anvendt til andre formål eller anvendelser. Affaldsafgiften og eventuelt spildevandsafgiften giver dog 
større tilskyndelse til genbrug af kvælstof, end en kvælstofafgift vil fjerne.  

Den del af afgiften på slam, der ikke lader sig overvælte, vil blive båret af brugerne af 
rensningsanlæggene i form af højere vandafledningsbidrag36. 

Det kan overvejes, om afgiften af slam, hvor gødningsværdien ikke kan udnyttes i samme omfang som i 
handelsgødning, skal belastes med samme afgift. Der er næppe nogen miljømæssig begrundelse for en 
lavere afgift i forbindelse med kvælstofoverskud, udvaskning etc., men alternativ bortskaffelse af slam 
kan være forbundet med andre miljøproblemer, der dog må kunne reguleres på anden måde. Derimod 
kan der være et fordelingsspørgsmål i alle tilfælde, hvis hele afgiftsprovenuet herunder den del, der ikke 
overvæltes til landbruget, føres tilbage til landbruget.  

Virkninger på provenu, kvælstofoverskud og udvaskning samt kvælstofforbrug ved en afgift 

Provenu og miljøvirkninger af en kvælstofafgift afhænger af hvilke forudsætninger, der gøres om 
omfanget af alternativ regulering. Da afgiften ikke vil få synderlig miljøvirkning, hvis der i forvejen er 
stram regelstyring, giver det ingen mening at indføre en afgift på områder, der er styret af regler fx 
gødningsregnskaber. Provenu og miljøvirkningerne er derfor beregnet med udgangspunkt i, at den 
nuværende regelstyring afskaffes bortset fra det af EU fastsatte harmonikrav jf. afsnit 5.1.3. I bilaget er 
vist de kvælstofbalancer for landbrugserhvervet, der i beregningerne forudsættes at gælde uden afgift og 
uden regelstyring bortset fra harmonikrav, dvs. anvendelsen i dag, hvis reguleringen fjernes. 

Kvælstofafgiften på handelsgødning vil have en række afledte virkninger. Før provenuvirkningerne kan 
vurderes, er det nødvendigt at vurdere virkningerne på miljøet og forbruget af handelsgødning. 

For at øge gennemskueligheden er de forskellige virkninger søgt dekomponeret. 

                                                   

35 Når 10 pct. af kvælstofindholdet udnyttes i slammet og prisen på handelsgødning er 5 kr./kg har et kg slam en værdi 
på 5*0,1=0,5 kr. Ved en afgift på handelsgødning på 4 kr./kg og udnyttelsesgraden stiger til 40 pct. bliver værdien 
brutto (5+4)*0,4=3,6 kr./kg slam. Der er dog ekstra omkostninger forbundet med at udnytte slammet bedre svarende til 
(0,4-0,1)*5+½*4*(0,4-0,1)=2,10 kr. Derved stiger landmandens betalingsvillighed med 3,6-2,1-0,5=1,00 kr. pr. kg 
slam. 

36 I 1998/99 blev der tilført 8.200 ton kvælstof fra affald, hvoraf knap 4000 ton kom fra spildevandsslam. 
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For det første vil den driftsøkonomisk optimale gødningstilførsel til afgrøder blive reduceret. Planternes 
mulighed for at optage kvælstof og give et større udbytte stiger med gødningsmængden. Der vil blive 
gødet mere, indtil ekstraomkostningerne ved at tilføre et kg N mere er lig med værdien af det ekstra 
udbytte. Ved højere priser på gødning vil denne balance blive nået ved en mindre gødningsmængde og 
medfølgende mindre udbytte.  

Denne effekt er ens i alle modellerne, der indeholder en afgiftsbelastning på handelsgødning. 
Beregningerne tager i første omgang udgangspunkt i, at afgrødesammensætning og udnyttelse af 
husdyrgødning er konstant. 

Den første effekt benævnes ændring i N-behov og viser reduktionen i tilførslen af kvælstof til 
markbruget uden ændringer i afgrødesammensætningen. Reduktionen i tilførsel af N til markbrug vil slå 
ud i: 

- mindre kvælstofoptag i afgrøder 

- - der medfører mindre udbytte 

- - der medfører lavere proteinindhold i afgrøder 

- mindre udvaskning 

- - på grund af mindre overskud 

- - på grund af fald i jordens kvælstofpulje (midlertidig)  

For det andet ændres det driftsøkonomisk optimale sædskifte eller afgrødevalg. De kulturer, der 
anvender meget kvælstof vil gå tilbage og omvendt. Specielt vil det gælde, at det bliver væsentlig mere 
fordelagtig at dyrke kvælstoffikserende planter såsom ærter og kløver. Disse effekter benævnes skift i 
afgrødesammensætning. Ved skift fra nogle kulturer til andre reduceres kvælstofudvaskningen, mens 
den modsatte effekt opnås ved andre skift. Nettoeffekten er, at overskuddet forøges ved skift i 
afgrødesammensætningen ikke mindst, fordi der skiftes til kvælstoffikserende planter samt afgrøder, der 
kræver mindre kvælstof, jf. Tabel 24. 

Ændringen kan opdeles på samme måde som ovenfor. 

For det tredje ændres den driftsøkonomisk optimale udnyttelse af husdyrgødning og slam mv. således, at 
en større del udnyttes og mindre tabes, herunder udvaskes. Den højere pris på handelsgødning vil gøre 
det mere fordelagtig at opnå en større udnyttelse af N-indholdet i husdyrgødning. Dette kan opnås ved 
bedre opbevaringsforhold, hensigtsmæssig udbringning etc. Disse tiltag er forbundet med omkostninger. 
Der vil blive afholdt ekstra omkostninger til forøgelse af den udnytbare N-mængde, så længe værdien 
heraf på marginalen er større end omkostningerne herved. 
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For det fjerde øges rentabiliteten ved animalsk produktion. Det skyldes, at gødningen fra husdyrene får 
en større værdi. Det vil medføre en større husdyrbestand og dermed en større produktion af gødning. 
Harmonikravene vil dog begrænse eller påvirke denne effekt. Effekten vil heller ikke indtræde for 
malkekvæg, hvor bestandens størrelse effektivt er begrænset af mælkekvoter.  

For det femte reduceres omkostningerne ved at anvende foder med et højere proteinindhold eller en 
uhensigtsmæssig fordeling af protein, da anvendelsen af dette foder giver gødning med et større indhold 
af kvælstof, der får en højere værdi på grund af afgiften.  

Endeligt vil et øget indhold  af kvælstof i husdyrgødning medføre, at harmonikravet må forventes 
ændret, dvs. at der kan være færre dyr pr. ha. Denne effekt vil trække i retning af mindre husdyrbestand.  

Miljøvirkningerne kan summeres som følgende: 

Tabel 24 Miljøvirkninger af model 1 

  Handelsgødning   N i høstet afgrøde   Kvælstofoverskud   
  4 8 12 4 8 12 4 8 12
  1000 ton N 
Før 381 381 381 320 320 320 363 363 363 
Ændring i N behov -97 -174 -241 -24 -46 -68 -73 -128 -172 
Ændring i afgrødevalg -28 -45 -49 -20 -36 -44 9 13 18 
Ændringer efterafgrøder37 -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0 
Udnyttelse af husdyrgødning -17 -29 -38 0 0 0 -17 -29 -38 
Øget dyrebestand38 -3 -8 -16 0 0 0 4 8 13 
Øget protein i foder -11 -28 -48 0 0 0 12 25 39 
Ændring af harmonikrav 1 7 24  0 0 0  -1 -7 -24 

I alt ændring -155 -277 -369 -44 -81 -112 -65 -116 -164 
Efter ændring 226 104 12 276 238 207 298 247 199 

 

I bilaget er der nærmere redegjort for beregningsmetoderne og forudsætningerne. Der gøres opmærksom 
på, at der er usikkerhed i beregningerne især ved en høj afgift. Det er også vigtigt at bemærke, at 
udgangspunktet (anvendelse af 381.000 ton handelsgødning og et kvælstofoverskud på 363.000 ton) 
ikke er anvendelsen og overskuddet i dag, men et bud på hvordan efterspørgslen og 
kvælstofoverskuddet mv. vil være, hvis alt regulering – bortset fra harmonikravene – fjernes, jf. afsnit 
5.1.3.  

Tabellen er kommenteret udfra et afgiftsniveau på 4, 8 og 12 kr./kg N.  

                                                   

37 Det antages, at efterafgrøderne nedpløjes 

38 Fordelingen af mængden af husdyrgødningen afhænger af beregningsrækkefølgen. Her er først mængden ved øget udnyttelse beregnet, herefter 
øget proteinindhold i fodret og til sidst øget dyrebestand. 
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En afgift på 4 kr./kg N vil reducere handelsgødningstilførslen pr. ha med ca. 40 pct., totalt 155 mio. kg 
handelsgødning. Reduktionen i efterspørgslen efter handelsgødning kan fordeles på følgende: reduktion 
på 97 mio. kg som følge af, at tilførslen til afgrøderne reduceres, reduktion på 28 mio. kg som følge af 
omlægning af afgrøderne (dyrkning af vårsæd og kvælstoffikserende planter kræver mindre kvælstof), 
reduktion på 1 mio. kg som følge af øget anvendelse af efterafgrøder, reduktion på 17 mio. kg som følge 
af øget udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning, reduktion på 3 mio. kg som følge af flere dyr og 
reduktion på 10 mio. kg som følge af mere intensiv fodring med proteinholdigt foder korrigeret for 
ændringer i harmonikravene. 

Udbyttet vil blive reduceret med 44 mio. kg N, som følge af ændret afgrødebehov (24 mio. kg) og 
ændrede afgrødesammensætning (20 mio. kg). Kvælstofoverskuddet reduceres med 65 mio. kg, hvor 
langt den største effekt (73 mio. kg) er som følge et mindre kvælstof behov. En omlægning af 
afgrøderne øger kvælstofoverskuddet med 9 mio. kg. En bedre udnyttelse af husdyrgødningen reducerer 
kvælstofoverskuddet med 17 mio. kg, men flere dyr og mere intensiv fodring med protein øger 
kvælstofoverskuddet med i alt 16 mio. kg. Disse effekter kan være overvurderet, da det i beregningerne 
er antaget, at en stigning på prisen på handelsgødningsækvivalenter (HGÆ) og en afgift på 
handelsgødning følges ad i forholdet 1:1. Denne antagelse ville ikke altid være korrekt, jf. også bilag 1. 

Effekten af en afgift på handelsgødning kan være overvurderet, da der anvendes kortsigtede 
udbudsfunktioner. Disse har en tendens til at overvurdere reduktionen i anvendelsen af kvælstof, jf. 
kapitel 4 og bilag 1 for yderlig diskussion af kortsigtede og langsigtede udbyttefunktioner.  

Ved en afgift på 8 kr./kg er reduktionen i anvendelsen af handelsgødning på ca. 70 pct. og reduktionen i 
kvælstofoverskuddet er ca. 30 pct. eller en yderlig reduktion på ca. 50 mio. kg i forhold til en afgift på 4 
kr./kg.  

Ved en afgift på 12 kr./kg N er reduktion i anvendelsen af handelsgødning 2 1/3 gange reduktion, som 
ved en afgift på 4 kr./kg, og reduktionen i kvælstofoverskuddet er ca. 2 1/2 gange reduktionen ved en 
afgift på 4 kr./kg N. 

Effekten af en ekstra afgift på 1 kr./kg kvælstof falder således jo støre afgiften er i forvejen efter 
beregningerne. Dette fald i miljøeffekten er sandsynligvis undervurderet i beregningerne (jf. bilag 1 – 
øget mængde kvælstof fra husdyrgødning til marken kan være overvurderet særligt for høje afgifter). 
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Provenuvirkninger 

Provenuvirkningerne efter mængdetilpasninger fremgår af nedenstående tabel. 

Tabel 25 Provenuvirkninger af model 1  

Afgift   Kr./kg    0 4 8 12
          
Handelsgødningsforbrug 1000 ton    381 226 104 12
Afgift heraf mio. kr.    906 835 140
Husdyrgødning til mark 1000 ton HGÆ.   88 117 145 166
Bruttoskyggeafgift husdyrgødning mio. kr.     470 1.159 1.991

I alt bruttoafgift mio. kr.     1.375 1.994 2.131

Tilbageførsel:         
Bruttoskyggeafgift husdyrgødning mio. kr     470 1.159 1.991
Tilbageføring                              362 kr./ha 334 kr./ha 56 kr./ha    906 835 140
Netto stat mio. kr.     0 0 0

 

Mængden af kvælstof fra husdyrgødningen er målt i handelsgødningsækvivalenter (HGÆ). 
Bruttoskyggeafgiften for husdyrgødningen udgør værdien af husdyrgødningen for dyrebrugene. 
Husdyrgødningen vil blive afsat til planteavlerne. 

Af bruttoprovenuet på 1.375 mio. kr. ved en afgift på 4 kr./kg tilfalder i første omgang alene 906 mio. 
kr. staten. De 1.325 mio. kr. bæres af markbrugene, jf. Tabel 26, men hvis de samtidig har husdyr vindes 
der dog 470 mio. kr. tilbage. Ved en tilbageførsel af provenuet fordelt på hektar til plantebrugene vil 
belastningen af plantebrugene være på 470 mio. kr. for anskaffelse af kvælstof i husdyrgødning. De 470 
mio. kr. tilfalder dyrebrugene. Ved en afgift på henholdsvis 8 kr./kg og 12 kr./kg vil bruttoprovenuet 
være på henholdsvis 1.994 mio. kr. og 2.131 mio. kr., hvor af henholdsvis 835 mio. kr. og 140 mio. kr. 
vil tilfalde staten. Dyrebrugene vil få en gevinst på henholdsvis 1.159 mio. kr. ved en afgift på 8 kr./kg 
og 1.991 mio. kr. ved en afgift på 12. kr./kg.  

Provenuet, der umiddelbart tilfalder staten, stiger ved højere afgiftssatser indtil et vist niveau. Herefter 
vil højere afgifter medføre lavere provenu til staten. 

Fordelings- og indkomstvirkninger 

Afgiften vil have virkninger på indkomst og fordeling i landbrugserhvervet. Indførelse af en afgift vil 
også medføre tilpasningsomkostninger. På makroplan vil fordelings- og indkomstvirkningerne være 
som følgende for landbrugserhvervet: 
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Tabel 26 Fordelingsvirkninger for planteavlere og dyrebrug i model 1 

        4 8 12
1. Afgiftsprovenu mio. kr    906 835 140
2. Bruttokyggeafgift mio. kr    470 1.159 1.991
3.  -Her af båret uden for landbrug  mio. kr    50 100 150
4. Afgift fra markbrug                                                 (1+2-3) mio. kr    1.325 1.894 1.981
5. Omkostninger til tilpasning markbrug mio. kr    251 880 1.749
6. I alt brutto belastning af markbrug                            (4+5) mio. kr    1.576 2.774 3.731
7. Tilbageførsel af provenu til markbrug mio. kr    906 835 140

8. Nettobelastning af markbrug                                     (6+7) mio. kr    670 1.939 3.590
9. Gennemsnit pr. ha kr./ha    268 775 1436

10. Bruttoskyggeafgift                                                    (-8) mio. kr.    470 1.159 1.991
11. Omkostning ved tilpasning husdyr mio. kr.    59 227 467

12. Nettogevinst husdyr                                              (10-12) mio. kr.    411 932 1.524
13. Gevinst pr. DE kr./DE    164 373 609

14. Samlet belastning for landbrug                              (8+12) mio. kr.    259 1.007 2.067
15. Samlet omkostning ved tilpasning                          (5+11) mio. kr.    309 1.107 2.217

 

Ved en afgift på 4 kr./kg kvælstof i handelsgødning koster det 4,73kr./kg N, som overskuddet er redu-
ceret med (tilpasningsomkostninger delt med størrelsen i reduktionen af kvælstofoverskuddet). Ved en 
afgift på henholdsvis 8 kr./kg kvælstof og 12 kr./kg kvælstof koster det henholdsvis 9,52 kr./kg og 13,50 
kr./kg kvælstof, som overskuddet er reduceret med.  

Planteavlerne er den gruppe som belastes hårdest ved en afgift på handelsgødning, da planteavlerne ikke 
selv har mulighed for at ”fremstille” kvælstof, men skal købe gødningen enten i form af handelsgødning 
eller i form af husdyrgødning fra en anden bedrift. Bedrifter med svin kan i større grad end bedrifter 
med kvæg regulere mængden af kvælstof i husdyrgødning. Svinebedrifterne kan påvirke ved 
udbringningsmetode, fodring af svinene og antallet af svin. Kvægbrugene har ikke mulig for at øge 
antallet af kvæg som følge af mælkekvoterne med mindre der opkøbes mælkekvoter. Desuden har 
gødning fra svin en højere udnyttelsesprocent end gødning fra kvæg.  

Ved afgift på 4 kr./kg belastes planteavlerne med ca. 268 kr./ha, og dyrebrugene har en gevinst på ca. 
164 kr./DE. Ved en afgift på 8 kr./kg kvælstof er belastningen 775 kr./ha og gevinsten er 373 kr./DE. 
Ved en afgift på 12 kr. kg kvælstof er belastningen 1.436 kr./ha og gevinsten er 609 kr./DE.  

Det er en stor virkning i forhold til det normale dækningsbidrag pr. ha i landbruget. 

Administrative og kontrolmæssige forhold 

Afgiften vil på mange måder minde om den eksisterende afgift på kvælstof. Det vurderes således at 
indebære forholdsvis få administrative omkostninger for ToldSkat. Grovfoderproducenter og importører 
er i dag registrerede efter den gældende afgift på kvælstof, og administrerer fritagelsesordningen og 
indbetaler evt. afgift. En generel afgift kan således medføre administrative lettelser for 
grovfoderproducenterne og importørerne, fordi de ikke længere skal sondre mellem fritagne og ikke-
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fritagne. Landmændene vil opleve en administrativ lettelse ved, at afgiften erstatter det eksisterende 
gødningsregnskab. Det forventes, at landmændene af hensyn til egen planlægning i et vist omfang vil 
fortsætte med at lave en form for gødningsregnskaber, da anvendte normer mv. sandsynligvis i et vist 
omfang vil blive udarbejdet, men nu alene som vejledning og ikke som et anvendt loft.  

Told- og Skattestyrelsen har udarbejdet et skøn over administrative byrder ved en afgift på kvælstof 
efter model 1. Der er foretaget to skøn med forskelligt afgiftsgrundlag: 1) afgiftsgrundlaget er varer med 
kvælstofindhold, der markedsføres som gødning (ca. 300 virksomheder)  og 2) som under nr. 1 tilføjet 
slam fra rensningsanlæg, potteplantemuld, spildprodukter fra pektinfremstiling, der forudsættes afsat 
gennem foderstofforhandlere, sukkerfremstilling, kartoffelmelsfremstilling, fiskefremstilling og 
slagterier, kvælstof i planteernæring, mask, visse rengøringsmidler, afisning og forarbejdet 
husdyrgødning (ca. 1.100 virksomheder). 

Told- og Skattestyrelsen har skønnet, at afgiftsgrundlag 1 vil medføre 1.103.000 kr. til implementering, 
16.000 kr. til løbende drift, samt 1 årsværk til implementeringen og 4 årsværk til driften. Ved 
afgiftsgrundlag 2 er skønnet 1.112.000 kr. til implementering, 56.000 kr. til løbende drift, samt 2,5 til 
3,5 årsværk til implementeringen og 10 årsværk til driften. 

Angående forudsætningerne for skønnet over administrative omkostninger henvises til bilag 2. 

EU-forhold 

Handelsgødningsafgiften vil nok i sig selv være notificeringspligtig, jf. at afgiften giver fordele til 
animalsk produktion. Tilbageføringen vil i alle tilfælde skulle notificeres af EU-Kommissionen efter 
statsstøttereglerne. 

Samlet vurdering 

En afgift på handelsgødning er administrativt ukompliceret, hvis den opkræves hos importører og 
producenter. 

Afgiften vil reducere det optimale kvælstofforbrug såvel på landbrug, der alene anvender han-
delsgødning som på landbrug, der anvender husdyrgødning. Afgiften vil ramme planteavlere hårdere 
end landbrug der også har dyrehold. 

Afgiften vil øge værdien af egen afgiftsfri gødningsproduktion i det animalske landbrug samt ved ærter 
mv. 

Det vil medføre en øget fortjeneste ved animalsk produktion og dermed i et vist omfang udvidelse af 
husdyrbestanden, som i sig selv vil have en modsatrettet effekt på kvælstofudvaskningen. 

Ligeledes vil det medføre en stigning i gødningsmængderne pr. husdyr ved mere intensiv fodring med 
proteinrige foderstoffer, da værdien af kvælstof i gødningen stiger. Yderligere vil arealerne med 
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kvælstoffikserende planter blive øget. Endelig vil afgiften ændre afgrødesammensætningen væk fra kul-
turer med et stort kvælstofforbrug, men ikke nødvendigvis med et tilsvarende stort kvælstofoverskud. 
Afgiften vil omfordele fra den vegetabilske produktion til den animalske produktion og til økologisk 
landbrug. 

En afgift på handelsgødning tager ikke hensyn til regionale miljøproblemer i det en differentieret afgift 
efter regionale forhold ikke vil kunne administreres/kontrolleres indenfor rimelige omkostninger, i det 
det som tidligere nævnt vil være for nemt at omgå reglerne. Endvidere er det fordampning og 
udvaskning af kvælstof, der giver miljøproblemer. Forbruget af handelsgødning er ikke direkte 
forbundet med udvaskningen og fordampningen af kvælstof. 

Model 1 har utilsigtede miljøeffekter i form af: 

• større husdyrbestand 
• større gødningsproduktion ved mere intensiv fodring med protein 
• større arealer med kvælstoffikserende planter 

●   uforholdsmæssig reduktion af arealer med afgrøder med stort kvælstofforbrug uden tilsvarende 
reduktion af kvælstofoverskuddet. 

Og effekten af en afgift er utilstrækkelig for så vidt angår: 

• manglende hensyn til regionale områder 
• er ikke en afgift direkte på udvaskningen eller fordampningen af kvælstof 

De utilsigtede miljøeffekter kan delvis elimineres ved i videre udstrækning at tilnærme afgiftsgrundlaget 
til kvælstofoverskuddet, som må anses for en bedre approksimation til miljøbelastningen end 
handelsgødningsforbruget. 

5.3 Model 2. Afgift på handelsgødning og husdyrbidrag 

Model 2 er model 1 med tilføjelse af en afgift på husdyrgødningsproduktion. Blandt ulemperne ved 
model 1 var, at en ren handelsgødningsafgift i et vist omfang ville tilskynde til større produktion af 
husdyrgødning og omfordele fra bedrifter baseret på vegetabilsk produktion til bedrifter med animalsk 
produktion. 

Disse ulemper kan helt eller delvist neutraliseres ved at udvide afgiftsgrundlaget til også at omfatte 
husdyrgødning. 

Inddragelse af husdyrgødning under en kvælstofafgift rejser nogle spørgsmål: 

-  Skal N i husdyrgødning belastes med samme afgift som N i handelsgødning ? 
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-  Hvordan skal kvælstofproduktionen opgøres ? 

-  Hvordan og hvornår skal afgiften forfalde ? 

Skal N i husdyrgødning belastes med samme afgift som N i handelsgødning ? 

Som udgangspunkt kan 1 kg kvælstof fra husdyrgødning være lige så miljøbelastende som 1 kg 
kvælstof fra handelsgødning, hvis ikke mere belastende, da kvælstof i handelsgødning lettere udnyttes 
end kvælstof i husdyrgødning. Dette kunne tilsige, at det skulle efterstræbes at pålægge kvælstof i 
husdyrgødning mindst samme sats som kvælstof i handelsgødning. I det omfang produktionen af 
husdyrgødning vil være afhængig af afgiftens størrelse, vil det også være det samfundsøkonomiske/mil-
jømæssige optimale. 

I praktisk landbrug er det imidlertid vanskeligere at udnytte kvælstoffet i husdyrgødning end i 
handelsgødning. 

Dette er illustreret i følgende tabel: 

Importeret foder      286 mio. kg N 
Egen avl af foder     230 mio. kg N 
Lagertab       -16 mio.  kg N 
Fraførsel husdyrproduk (kød, mælk mv.)         -200 mio. kg N 
Bruttohusdyrgødningsproduktion:  300 mio. kg N 
Lager og staldtab     -40 mio. kg N 
Tab ved græssende dyr     -40 mio. kg N 
Netto husdyrgødningsproduktion  220 mio. kg N 
Tab 55 pct. (i HGÆ)              -121 mio. kg N 
- heraf udvaskning     -73 mio. kg N 
- heraf andet tab     -48 mio. kg N 
Økonomisk udnytbar gødning 50 pct.     99 mio. kg N 
Kan erstatte handelsgødning      99 mio. kg N 
 

Man vil kunne neutralisere husdyrproduktionens fordele ved handelsgødningsafgiften med en lavere 
sats end for handelsgødning. Spørgsmålet er om afgiften skal lægges på kvælstoffet i 
bruttohusdyrgødningsproduktion, nettohusdyrgødningsproduktionen eller på den del af kvælstoffet i 
husdyrgødningen, der direkte kan erstatte handelsgødning.  

Hvis husdyrgødningen før afgift på handelsgødning blev udnyttet med 35 pct. af mængden ab dyr og 
efter afgift med 45 pct. af husdyrgødningsproduktionen kan husdyrgødningsproduktionens fordele ved 
en handelsgødningsafgift neutraliseres ved at beskatte bruttohusdyrsgødningskvælstof med ca. 41 pct. af 
satsen for handelsgødning. Af administrative årsager bør afgiften dog bestemmes ud fra mængden ab 
lager, hvis husdyrgødning direkte skal afgiftsbelægges. 
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Alternativt kan afgiftsgrundlaget reduceres med ca. 60 pct. ved husdyrgødning, eller der kan gives en 
ekstra tilbageføring pr. dyr differentieret efter art mv., hvilket giver samme effekt. 

Den anden mulighed er at lægge afgift på hele brutto husdyrgødningsproduktionen med samme sats som 
for handelsgødning. 

I model 2 er udgangspunktet, at afgiftssatsen på husdyrgødning alene fastsættes til det niveau, hvorved 
fordelene for husdyrproduktion ved handelsgødningsafgift neutraliseres, og grundlaget opgjort som 
bruttogødningsproduktionen. Fuld afgift på husdyrgødning med samme sats som for handelsgødning er 
nærmere drøftet under model 6-8. Udnyttelsen af kvælstofmængden i de forskellige gødningstyper 
afhænger af prisen på gødning. Den større udnyttelse i husdyrgødning ved højere priser på N er ikke 
tilvejebragt uden ekstra omkostninger. Der er taget højde for disse meromkostninger ved fastsættelsen 
af, hvor stor satsen skal være på husdyrkvælstof i forhold til handelsgødningskvælstof for at neutralisere 
virkningen af en handelsgødningsafgift: 

Tabel 27 Neutral afgiftsandel 

Afgift Udnyttelsesprocent Neutral afgiftsandel for
bruttohusdyr- 

gødningen 

Afgift bruttohandels-
gødning 

Kr./kg   Kr./kg 

0 37 0 0 

4 45 41 1,64 

8 49 47 3,76 

12 53 51 6,12 

 

Det fremgår af tabellen, af den ekstraudnyttelse af kvælstoffet i husdyrgødningen sker med stigende 
omkostninger. 

Hvordan opgøres mængden af kvælstof i husdyrgødning? 
Mængden af N i husdyrgødning kan opgøres på tre måder: 

- direkte opgørelse 

- indirekte opgørelse udfra fodertilførsel fratrukket animalsk produktion 

- standard pr. husdyrdag, husdyrproduktion eller lignende. 

Direkte opgørelse 
En direkte løbende opgørelse af kvælstofproduktionen i gødning fra husdyr er nærmest umulig i praksis. 
Dels skal mængden af gødning måles og dels skal indholdet af kvælstof ligeledes måles. Det er derfor 
nødvendigt at benytte tilnærmede metoder. 
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En næsten direkte metode kunne være at opgøre gødningsproduktion i løbet af en given periode ved at 
opgøre en primobeholdning og ultimobeholdning til en periode, hvor der ikke blev fraført gødning. 
Forskellen ville da udgøre gødningsproduktionen i perioden. 

Opgørelsen af mængden af gødning kan være forbundet med betydelig usikkerhed især ved fast 
gødning/dybstrøelse og i mindre omfang ved gylle og ajle. Udover volumen af gødning skal mængden 
af kvælstof i gødningen også måles. Også her vil der være praktiske vanskeligheder ved at udtage 
repræsentative stikprøver mv. Denne model til opgørelse af husdyrgødningsproduktionen er upræcis, 
selv hvis det måtte lykkes at fjerne måleusikkerheden, idet der under oplagring af den producerede gød-
ningsmængde kan være sket et potentielt miljøbelastende kvælstoftab enten direkte ved udsivning fra 
møddingen eller i form af ammoniakfordampning og lattergas. Mængden af kvælstof i husdyrgødning 
afhænger bl.a. af fodring, og der kan således være forskelle fra gård til gård, hvilket medfører at 
målinger/opgørelser på den enkelte gård vil være nødvendig. 

Indirekte opgørelse udfra tildelt N indhold i tildelt foder 
En principiel præcis indirekte metode til opgørelse af kvælstofproduktionen fra husdyr ville være at se 
på, hvor store mængder N husdyrene tildeles i deres foder fratrukket den N mængde, der omsættes til 
mælk og kød mv. 

Det er muligt at opgøre N-indholdet i indkøbt foder, der normalt sælges i kg eller ton efter vejning. 
Derudover vil N indholdet skulle bestemmes udfra en repræsentativ stikprøve eller efter en recept. Der 
er krav om mærkningen af foder med indholdet af protein, hvorudfra mængden af kvælstof kan 
beregnes. 

Udover indkøbt foder fortærer husdyrene hjemmeavlet foder herunder foder indkøbt hos andre 
landmænd. Her er opgørelsen vanskeligere især for kvægfoder. Man kan ikke med rimelig sikkerhed 
opgøre N-indholdet i foderindtaget ved almindelig græsning, og det er vanskeligt og usikkert at opgøre 
N-indholdet i grønthøstet foder, hø etc. En opgørelse vil også være meget ressourcekrævende. I alle 
tilfælde vil en sådan metode, hvis den skal have et vist element af præcision forudsætte brovægte etc. på 
hver enkelt ejendom, hvilket sandsynligvis er urealistisk.  

En indirekte metode vil blive gennemgået under model 6-9, hvor det vil kunne vises, at der  ved de 
såkaldte balanceafgifter opnås en principiel opgørelse af N-indholdet i husdyrgødning. Det er muligt at 
opnå stor sikkerhed ved balanceopgørelserne, da disse opgørelser ikke kræver kendskab til det interne 
forbrug (græsning, høstning af korn til foder osv.) 

Opgørelse af husdyrgødning efter standarder 
En mere simpel men upræcis indirekte metode til opgørelse af husdyrenes produktion af gødning er at 
tage udgangspunkt i tilnærmede standarder.  

Afgiftssatsen bestemmes som stigningen i dækningsbidraget ved en handelsgødningsafgift delt med 
f.eks. mælkeproduktionen for en gennemsnitlig årsko, kilo slagtesvin, størrelse af minkskind osv. 
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Gødningsproduktionen kan på den baggrund opgøres enten ved at gange standarderne med bestanden af 
dyr på et passende antal tidspunkter eller ved at fastsætte standarder for den gødningsproduktion, der 
forventes i gennemsnit pr. produceret enhed. 

Denne metode udmærker sig ved at være forholdsvis kontrollerbar og administrerbar, men modsat kan 
metoden være upræcis, og tager ikke hensyn til den landmand, som har en særlig lav produktion. Med 
henblik på i det store og hele at neutralisere makrofordelingsvirkningerne mellem den animalske sektor 
og den vegetabilske sektor vurderes sådanne metoder dog for tilstrækkelige.  

Selv om man måske på makroplan og i gennemsnit rammer nogenlunde præcist, vil upræcision på det 
individuelle plan kunne give anledning til uhensigtsmæssige forvridninger, der dog er mindre end ved 
en afgift alene på kvælstof i handelsgødning. 

Der er ikke en hel præcis sammenhæng mellem antal husdyr/husdyrproduktionen og gødningspro-
duktionen. Gødningsproduktionen pr. dyr stiger med, hvor intensivt dyrene fodres herunder med 
protein, og hvor stor en del af næringsstofferne i de forskellige fodertyper, der udnyttes. 

Ligeledes vil gødningsproduktionen afhænge af størrelse og alder af de forskellige husdyr. Det kunne 
måske fanges op ved fastsættelse af flere standarder, men det vil indebære et større arbejde med at 
fordele husdyrbesætningerne på de forskellige kategorier. Sådanne skævheder er måske samlet set 
økonomisk til at leve med, hvis valg af foderintensitet og fodermiddel etc. i øvrigt ikke påvirkes. 

Husdyrbestand eller husdyrproduktion 
Det er protein i foderet, der giver N i gødningen. Det tildelte N i foderet vil fordeles på N i protein, der 
ikke fordøjes og som går direkte gennem dyret, N der fordøjes og som optages i kødet, og N der 
fordøjes, men som udskilles i afføringen.  

Det er muligt at påvirke forholdet mellem N, der optages i kødet, og N der går i afføringen, gennem 
priser på protein. Mulighederne herfor og effekterne heraf er nærmere diskuteret under model 6-8. 

Normalt vil bestand og produktion være forbundet. Ved langsom vækst vil bestanden dog være 
forholdsvis stor i forhold til produktionen og omvendt. 

Kvælstofoverskuddet i forhold til produktionen afhænger af væksten. Ved meget langsom vækst vil N-
overskuddet pr. produceret enhed være stort, og således aftage med væksten. Ved større vækst er den 
andel af N, der tabes mindre indtil en vis grænse, hvorefter overskudsandelen stiger.  

Ved teknisk optimal fodring fodres med den proteintildeling, der sikrer det laveste N-overskud pr. 
produceret kg. 

Hvis afgiften lægges pr. produceret enhed, vil væksthastigheden tendere mod at falde, hvorved N 
overskuddet pr. produceret enhed falder jf. der er ikke behov for et så højt proteinindhold i foderet.  
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Derimod vil en afgift på bestanden tilskynde til en større vækst, hvilket indebærer et højere 
proteinindhold i foderet, og dermed til et større N overskud pr. produceret enhed. 

Det vil således under normale forhold give et bedre miljøresultat, hvis man beskattede 
husdyrgødningsproduktionen indirekte gennem at beskatte produktionen af animalske produkter end 
gennem at beskatte bestanden. 

Der er en sammenhæng mellem kvælstofindholdet i de animalske produkter og proteinforbruget og 
dermed N-indholdet i afføringen. Normalt vil et højt proteinindhold i foderet give et forholdsvist stort 
N-overskud og et tilsvarende højt N-indhold i de animalske produkter. 

Udfra en miljøbetragtning vil det således være mere hensigtsmæssigt at lægge en indirekte skat på N-
indholdet i husdyrgødning gennem en skat på proteinindholdet i kød og mælk end på den samlede 
mængde flæsk mv. 

En sådan afgift på proteinindholdet i kød og mælk kan dog være i konflikt med mere sundhedspolitiske 
aspekter ved en eftertragtelsesværdig sammensætning af de animalske produkter. 

Disse sammenhænge gælder i det mindste for slagtedyr, malkekvæg etc. For heste, avlsdyr og 
ammekøer etc., hvis primære funktion ikke direkte er at kunne levere kød og mælk gælder 
sammenhængen ikke. For sådanne dyr vil bestanden give en bedre korrelation med 
gødningsproduktionen. 

Hvordan skal bestanden/produktionen opgøres 
Opgørelse af bestand: 

Opgørelse af antal dyr sker på bestemte tidspunkter (bestandsopgørelse), mens produktionen af gødning 
er en strøm. Metoden indebærer direkte en beskatning af bestanden på et bestemt tidspunkt, hvilket vil 
kunne tilskynde til, at landmændene søger at reducere bestanden op til optællingstidspunktet gennem 
fremskyndet slagtning. Problemerne herved kan reduceres ved at opgøre bestanden på flere tidspunkter 
af året. Der vil dog være større omkostninger forbundet med flere opgørelser om året. 

De administrative meromkostninger ved flere tællinger skal afvejes ned, at flere tællinger giver færre 
overflødige forvridninger. Høj afgift vil trække i retning af flere tællinger. 

Opgørelsen af en afgift på husdyrbestand vil skulle ske hos de enkelte landmænd. Der er ca. 25.000 
landbrug med husdyr, der i gennemsnit vil skulle betale ca. 16.000 kr. pr. år ved en afgift på 4 kr./kg N. 
Besværet ved optællinger og de uheldige tilskyndelser til fremskyndet slagtning vil være størst for de 
mindre dyr samt slagtedyr, hvor produktionstiden er lav. 

En afgift på husdyr baseret på optællinger hos den enkelte landmand vil være forholdsvis dyr i ad-
ministration for myndighederne, da der er mange afgiftsbetalere. Ligeledes vil de enkelte landmænd 
have omkostninger herved til optællinger og beregning af summarisk gødningsproduktion. 
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Afgiften på husdyrgødning opgjort hos landmanden udfra bestanden kan indrettes ved, at landmændene 
15 dage efter optællingstidspunktet angiver og betaler den af landmændene beregnede afgift. Landmæn-
dene vil skulle opbevare de primære opgørelser og udregninger med henblik på efterfølgende stik-
prøvevis kontrol. Dokumentationen for husdyrbestandens størrelse kunne være opgørelser over 
bestanden indberettet til det centrale husdyrregister. Kvaliteten af dette register er dog kun så god for 
kvæg, at det vil kunne danne basis for en afgift. Der er på landbrugsområdet en række 
produktionsafgiftsfonde, der opkræver produktionsafgifter per slagtet dyr/ton sukker etc., og det kan 
overvejes om indberetningerne til disse fonde kan udvides til at fungere som afgiftsgrundlag. 

Alternativt kunne momsangivelsen for landbrug påføres en ekstra rubrik. Hvis tilbageføringen/fradraget 
også udbetales via momsangivelsen vil afgiften af husdyrbestanden kunne modregnes heri.  

Opgørelse af gødningsproduktionen ved produktionen af animalske produkter 

Som nævnt ovenfor vil der sandsynligvis kunne opnås en bedre miljøeffekt ved at basere afgiften på 
produktionen af animalske produkter eller snarere N-indholdet heri. 

I givet fald vil slagterier, mejerier, ægsamlecentraler, kød og benmelsfabrikker og andre virksomheder, 
hvorigennem den animalske produktion passerer, skulle registreres. Langt hovedparten af den animalske 
produktion går gennem slagterier og mejerier, men der foregår også en vis afsætning i form af levende 
dyr til udlandet. 

For slagtedyr som svin og kyllinger mv. vil der skulle fastsættes en norm svarende til forholdet mellem 
gødningsproduktionen og kødproduktionen. Gødningsproduktionen omfatter tillige gød-
ningsproduktionen hos gylte og søer samt æglæggende høner. Afgiften vil have formen af x øre/kg 
slagtevægt eller andre gængse handelsmængder (øre/cm2 minkskind, øre pr. kg æg etc.). 

Afgiften vil alene omfatte dyr af dansk oprindelse. 

Afgift opkrævet af slagterierne mv. vil blive væltet tilbage til de primære producenter. Principielt vil en 
afgift pr. kg. flæskekød også blive væltet tilbage til sohold i form af lavere priser på smågrise afsat til 
slagtesvinsproducenter. Hvis afgiften kommer pludselig, vil det dog i første omgang alene være 
slagtesvinproducenten, der bærer afgiften. Hvis afgiften annonceres i god tid i forvejen, vil der allerede 
før afgiften træder i kraft ske et fald i smågrisepriserne. 

Overvæltningsmekanismen vil give samme resultat, uanset om afgiften opkræves hos slagterierne eller 
hos landmændene. 

For malkekvæg kan der ligeledes ske en opkrævning af afgiften på indleveret mælk og kød. 

For heste, avlsdyr  og ammekøer fx kødkvæg vil afgift på kød sandsynligvis give en for lav afgift. Det 
må overvejes, om en mælke og kødafgift skal suppleres med en afgift på bestanden af sådanne store dyr, 
hvilket vil kræve en optælling som anført tidligere. 
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En afgift på slagterier og mejerier vil kunne indrettes som en almindelig punktafgift dvs. med månedlig 
opgørelse af afgiftsgrundlaget og indbetaling medio måneden efter. Afgiftsgrundlaget opgøres normalt 
allerede til brug for afregningen mellem forarbejdningsindustrien og landmanden. 

Udover at der sker afsætning til slagterier og mejerier sker der en vis afsætning af animalske produkter i 
form af levende dyr til udlandet, afsætning til landslagtere, stalddørsalg etc. 

For sådanne salg vil der kunne opkræves afgift. Af administrative grunde kan det fastsættes, at 
eksportørerne af levende dyr, landslagtere eller stalddørssælgere alene skal registreres, hvis den måned-
lige afgift overstiger fx 500 kr. svarende til 350 smågrise eller 5 køer ved en afgift på X kr./kg kvælstof. 

Det vurderes, at der både opnås en bedre tilnærmelse til den miljøbelastende gødningsproduktion og en 
administrativ lettelse ved at opgøre gødningsproduktionen fra husdyr indirekte ved mængden af slagtede 
dyr, æg og mælk etc. end gennem optællinger. 

Alternativt kan afgiften baseres på en kombination, hvor den animalske produktion af mindre slagtedyr 
etc. beskattes, mens beskatningen af de større dyr så som heste og køer baseres på tælling af bestand.  

Et afgiftsgrundlag som helt eller delvist er baseret på tælling af bestanden vil medføre aktiviteter på 
gårdniveau, hvilket vil øge de administrative byrder for virksomheder og myndigheder væsentligt. 

Det skal dog erindres, at uanset om afgiften baseres på produktion eller bestand, vil der være tale om en 
usikker tilnærmelse til gødningsproduktionen, hvorved der opstår fare for, at afgiften vil medføre 
unødige forvridninger. Da afgiften på husdyr i høj grad er fordelingspolitisk betinget, kan det ved lave 
satser undersøges, om der var områder, hvor husdyrproduktion på anden vis kunne beskattes, hvor det 
hidtil af fordelingspolitiske årsager var undgået. 

Samlet vil administrationen af model 2 kunne indrettes således: 

Handelsgødningsafgift opgøres og indbetales af producenter og importører. Afgiften opgøres for en 
måned ad gangen og angives og indbetales senest 15 dage efter afgiftsperioden (som model 1). 

Nettobidraget fra husdyr (beregnet kvælstofmængde korrigeret for udnyttelsesprocent) opgøres af 
slagterier og mejerier samt ved eksport for en måned ad gangen for alle betydende husdyr. Kød-
mængden omregnes efter standarder til den kombinerede gødningsproduktion ved denne kødproduktion. 
Det overvejes, hvorvidt bestanden af avlsdyr skal tælles med henblik på at lade gødningsmængden fra 
disse dyr afgiftsbelægge. 

Afgiften får således formen x kr./kg svinekød, y kr./kg fjerkræ etc. 

Der skal tages stilling til hvor mange husdyrarter, der skal med i et sådant system (kompostorme, mink, 
ræv, struds, hunde, bier, hjorte, dambrugsfisk etc.) 
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Nettoprovenuet af denne afgift kan føres tilbage til landbruget på samme måde som efter model 1. Det 
skal understreges, at der ved de indirekte opgørelsessystemer ikke foreligger muligheder for at perio-
disere gødningstilførslerne til markbruget og endnu mindre til udvaskningstidspunkterne. Ligeledes 
foreligger der ikke muligheder for, at lade afgiften være progressivt stigende med ”overgødskning”. 

Derimod er der tilstrækkelige frihedsgrader til nogenlunde at sikre en jævnt likviditetsbelastning, jf. at 
tilbageføringstidspunktet kan tilpasses betalingstidspunkterne for afgiften. 

Virkningerne af afgiften. 

Miljøvirkningerne af afgiften vil i vid udstrækning være ens med miljøvirkningerne efter model 1. Der 
opnås dog en større nedgang i kvælstofoverskuddet, da der ikke længere gives incitamenter til større 
husdyrbesætninger. Så selv om reduktionen i handelsgødningsforbruget er mindre, er miljøeffekten 
bedre. Det indebærer også, at omkostningerne ved reduktion af det miljøbelastende kvælstofoverskud 
reduceres. 

I model 2 neutraliseres alene virkningen på økonomien ved husdyrhold som følge af 
handelsgødningsafgiften. Hvis afgiften blev lagt på hele gødningsproduktionen, vil økonomien ved 
husdyrhold forringes og dermed vil husdyrbestandene blive reduceret. Dette ville give en bedre mil-
jøeffekt men modsat et fordelingsspørgsmål men med modsat fortegn i forhold til model 1. 
Miljøvirkningerne fordelt på de forskellige kilder er vist i følgende tabel: 

Tabel 28 Miljøvirkningerne af model 2 

  Handelsgødning   N i høstet afgrøde   Kvælstofoverskud   

  1000 kg N 

  4 8 12 4 8 12 4 8 12

Før 381 381 381 320 320 320 363 363 363

Ændring i N behov -97 -174 -241 -24 -46 -68 -73 -128 -172

Ændring i afgrødevalg -28 -45 -49 -20 -36 -44 9 13 18

Ændringer efterafgrøder -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0

Udnyttelse af husdyrgødning -17 -29 -38 0 0 0 -17 -29 -38

Øget dyrebestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Øget protein i foder -11 -28 -48 0 0 0 12 25 39

Ændring af harmonikrav 1 7 24 0 0 0 -1 -7 -24

I alt ændring -152 -269 -353 -44 -81 -112 -70 -125 -177

Efter ændring 229 112 28 276 238 207 294 239 186

 

Det skal bemærkes, at der er usikkerhed i beregningerne. Endvidere skal det bemærkes, at 
udgangspunktet (0-afgiften) er en verden, hvor den gældende regulering er fjernet bortset fra 
harmonikravene, og således ikke den i dag anvendte mængde kvælstof.  

En afgift på 4 kr./kg N i handelsgødning og indirekte på husdyrgødning vil reducere tilførslen af 
kvælstof i handelsgødning med hen ved 152 mio. kg, svarende til ca. 40 pct. Reduktion i 156 mio. kg 
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kvælstof er fordelt på en reduktion på 97 mio. ton som følge af reduktionen tilførslen af kvælstof til 
marken, reduktion på 28 mio. kg (dyrkning af vårsæd og kvælstoffikserende planter kræver mindre 
kvælstof). Som følge af ændringer i afgrødevalget til afgrøder med en mindre efterspørgsel efter 
kvælstof. Reduktion på 1 mio. kg som følge af flere efterafgrøder, 27 mio. kg som følge af bedre 
udnyttelse af husdyrgødningen men samtidig en mere intensiv fodring med protein korrigeret for 
ændringer i harmonikravene. I forhold til model 1 gevinsten ved at øge antallet af dyr fjernet.  

Udbyttet vil blive reduceret med 44 mio. kg N, bl.a. som følge af, at proteinindholdet i planterne 
reduceres og afgrødesammensætningen ændres til afgrøder med et mindre indhold af kvælstof. 
Kvælstofoverskuddet reduceres med 70 kg., som fordeles på en reduktion på 73 mio. kg som følge af 
mindre tilførsel af kvælstof til afgrøderne, øges med 9 mio. kg som følge af ændringer i afgrøde 
sammensætningen, reduceres med 17 mio. kg som følge af bedre udnyttelse af husdyrgødningen, men 
øges med 12 mio. kg pga. en mere intensiv fodring med protein. Denne effekt – mere intensiv fodring - 
kan ikke neutraliseres ved en indirekte afgift kvælstofmængden i kød, mælk, æg osv.  

Effekten af en afgift kan dog være overvurderet, da der er anvendt kortsigtede udbyttefunktioner samt 
for høj prisfastsættelse af handelsgødningsækvivalenterne, jf. bilag 1.  

I forhold til model 1 er kvælstofoverskuddet yderligere reduceret med ca. 5 mio. kg ved en afgift på 4 
kr./kg N, som følge af, at incitamentet til at have flere dyr er fjernet. 

En afgift på 8 kr./kg N reducerer forbruget af handelsgødning med yderligere ca. 75 pct. i forhold til en 
afgift på 4 kr./kg N. Kvælstofoverskuddet reduceres med yderligere ca. 75 pct. En afgift på 12 kr./kg 
reducerer forbruget af handelsgødning med yderligere 135 pct. i forhold til en afgift på 4 kr./kg 
kvælstof. Kvælstofoverskuddet er reduceret med yderligere ca. 140 pct. Den ”første reduktion” af 
kvælstofoverskuddet er den billigste. 

Tabel 29 Provenuvirkningerne af model 2  

Afgift   kr./kg.       0 4 8 12

              

Handelsgødningsforbrug 1000 ton       381 229 112 28 

Afgift heraf mio. kr.        916 896 332 

Husdyrgødning til mark 1000 ton HGÆ       88 112 134 144 

Afgift husdyrgødning mio. kr.        396 873 1.359 

Bruttoskyggeafgift husdyrgødning mio. kr.        450 1.070 1.730 

I alt bruttoafgift mio. kr.        1.762 2.839 3.422 

Tilbageførsel:            

Bruttoskyggeafgift husdyrgødning         450 1.070 1.730 

Tilbageføring                                   532  kr./ha 739 kr./ha 772 kr./ha       1.312 1.769 1.691 

Netto stat mio. Kr.        0 0 0 
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Af bruttoprovenuet på 1.762 mio. kr. ved en afgift på 4 kr./kg kvælstof tilfalder i første omgang alene 
1.312 mio. kr. staten.  Heraf er 916 mio. kr. båret af markbruget og 396 mio. kr. af husdyrbrugene. 
Bruttoskyggeafgiften for husdyrgødningen udgør 450 mio. kr., hvor af de 396 mio. kr. skal svares i 
afgift.  

Ved en afgift på 8 kr./kg kvælstof og en afgift på 12 kr./kg kvælstof henholdsvis 2.839 mio. kr. og 3.422 
mio. kr., hvor af alene henholdsvis 1.769 mio. kr. og 1.691 mio. kr. vil tilfalde staten. 

Fordelings- og indkomstvirkninger 

Afgiften vil have virkninger på indkomst og fordeling i landbrugserhvervet. På makroplan vil 
fordelings- og indkomstvirkningerne være som anført i Tabel 30 for landbrugserhvervet. 

Tabel 30 Fordelingsvirkninger af model 2 

         4 8 12

1. Afgiftsprovenu  mio. kr     1.312 1.769 1.691

2.  Heraf afgift af dyr  mio. kr 165  kr./DE 381 kr./DE 639 Kr./ DE  396 873 1.359

3. Skyggeafgift  mio. kr     450 1.070 1.730

4.  -Her af båret uden for landbrug   mio. kr     50 100 150

5. Afgift fra markbrug (1+3-2-4 ) mio. kr     1.316 1.866 1.913

6. Omkostninger til tilpasning markbrug  mio. kr     251 880 1.749

7. I alt brutto belastning af markbrug   (5+6)  mio. kr     1.566 2.746 3.662

8. Tilbageførsel af provenu til markbrug  mio. kr     1.312 1.769 1.691

9. Nettobelastning af markbrug    (7-8) mio. kr     254 977 1.971

10. Gennemsnit pr. ha  kr./ha     102 391 788

11. Afgift af dyr      (2) mio. kr.     396 873 1359

12. Bruttoskyggeafgift      (3) mio. kr.     450 1070 1730

13. Omkostninger til tilpasning dyrebrug  mio. kr.     54 197 371

14. Nettoomkostninger dyrebrug (12-11-13) mio. kr.     0 0 0

15. Tab pr. dyreenhed  kr./DE     0 0 0

16. Samlet belastning for landbrug      (9) mio. kr.     254 977 1.971

17. Samlet omkostning ved tilpasning ( 6+13) mio. kr.     304 1.077 2.121

 

I gennemsnit har det ved en afgift på 4 kr./kg kvælstof kostet 4,37 kr./kg, som overskuddet er reduceret 
med. Dette er en reduktion på ca. 36 øre/kg  i forhold til model 1. Ændringen i miljøvirkningen 
(reduktion i overskuddet på ca. 5 mio. kg) og en mere balanceret fordelingsvirkning blandt landbrugene 
skal sammenholdes med udgifterne til øgede administrative byrder som følge udvidelsen af 
afgiftsgrundlaget samt med omkostningerne til reduktion af overskuddet af kvælstof. 

Ved en afgift på henholdsvis 8 kr./kg og 12 kr./kg har det kostet 8,63 og 11,98 kr./kg at reducere 
kvælstofoverskuddet.  
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Vurdering af model 2 

Model 2 indebærer udover en afgift på handelsgødning ligeledes en indirekte afgift på gødnings-
produktionen fra husdyrhold og animalsk produktion. Model 1 havde en skyggeafgift på husdyrgødning, 
så udvidelse af afgiftsgrundlaget hindrer alene en begunstigelse af husdyrsektoren med stigende 
produktion (øget antal dyr). Afgiften er af en sådan størrelse, at tilskyndelsen til at holde større 
husdyrhold elimineres. 

Dette sker ved, at der lægges en afgift på tilførslerne til slagterier og mejerier mv.   

Afgift på husdyr eller animalsk produktion kan alene blive et tilnærmet mål for 
husdyrgødningsproduktionen og vil omfatte mange omregningsforhold givet de mange forskellige slags 
husdyr.  

Modellen giver lidt bedre miljøresultater end model 1, men ændrer ikke på det driftsoptimale gødnings-
forbrug i forhold til model 1. Miljøforbedringen opstår ved, at der ikke sker en stigning i husdyrbestand-
ene. 

Modellen neutraliserer omfordelingen fra vegetabilsk til animalsk landbrug. 

Model 2 har fortsat utilsigtede miljøeffekter i form af: 

-  større gødningsproduktion ved mere intensiv fodring med protein 

-  større arealer med kvælstoffikserende planter 

- uforholdsmæssig reduktion af arealer med afgrøder med stort kvælstofforbrug uden tilsvarende 
stort kvælstofoverskud. 

Og utilstrækkelig effekt fsva: 

- manglende hensyn til regionale områder 

- ej en afgift direkte på fordampningen eller udvaskningen 

5.4 Model 3 Handelsgødning, husdyrbidrag og kvælstoffiksering i afgrøder 

I model 3 lægges der afgift på kvælstof i handelsgødning, en indirekte afgift på dele af kvælstof i 
husdyrgødning – som i model 2 - og afgift på kvælstof fikseret i planter. 

En af ulemperne ved model 1 og model 2 er, at de tilskynder til øget dyrkning af kvælstoffikserende 
planter. Kvælstoffikserende planter kan være fx ærter, rød og hvid kløver, kløver til frøproduktion, 
lucerne, hestebønner ærter og kløver som del af græsningsarealer herunder i udlæg.  
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Den nødvendige dokumentation af arealernes anvendelse kan baseres på indberetninger af markplaner i 
forbindelse med hektarstøtteansøgningen til Direktoratet for FødevareErhverv. I dag er kravet til 
indberetning forholdsvis specifik, men dette er ikke et krav fra EU, men et fastsat dansk krav, og man 
kunne evt. overveje at videreføre denne indberetning med henblik på at have et kontrolgrundlag til brug 
for en afgiftsopkrævning af kvælstoffikserende planter. 

Det vurderes ikke at være muligt at afgiftsbelægge kløver, ærter mv. ved en afgift på såsæden, da 
landmanden selv kan dyrke såsæden, og en evt. afgift på såsæd vil blive ganske høj sammenlignet med 
priserne på såsæden. I øvrigt er der ikke nødvendigvis nogen god sammenhæng mellem såsæd og det 
areal, der dækkes af f.eks. kløver. 

Opgørelsen af omfanget af kvælstoffikseringen kan således ikke ske præcist. Man kan dog forsøgsvis 
tilnærmes  ved at tage udgangspunkt i arealet henholdsvis i april og september med de forskellige 
planter. Der vil ligeledes skulle fastsættes standarder for kvælstoffikseringen. En afgift på 
kvælstoffikserende planter vil også kræve kontakt til det enkelte landbrug, hvilket vil øge de 
administrative byrder væsentligt. 

På samme måde som for husdyrgødning kan det diskuteres, om der bør fastsættes samme sats for N 
tilført landbruget ved kvælstoffikseringen som for N tilført ved handelsgødning. Udfra et samlet sam-
fundsøkonomisk/miljømæssigt synspunkt burde der nok ikke skelnes mellem kilderne til kvælstoftil-
førslen, men et synspunkt kunne være, at satsen bør fastsættes således, at virkningerne af 
handelsgødningsafgiften på arealerne med kvælstoffikserede planter neutraliseres. Herved opnås i det 
mindste, at der ikke sker en omfordeling til dem, der måtte være kilden til ekstraordinær store 
kvælstofoverskud eller tilskynder til større overskud. 

En afgift på hele mængden af kvælstof i planterne vil især udgøre en større belastning af økologisk 
landbrug.  

I denne model 3 er den sidstnævnte løsning udgangspunktet, mens bruttometoden er nærmere beskrevet 
under model 6-8. 

Mens der måske ikke er større vanskeligheder ved at opgøre arealet af salgsafgrøder, hvor der sker 
kvælstoffiksering - også ved en eventuel senere stikprøvekontrol, er det vanskeligere med blandinger af 
kløver/græs samt korn/ærter. Det er ikke operationelt at korrigere for kløverens tæthed eller lignende, 
hvilket er en kilde til upræcision. For marker med blanding af græs og kløver kan kløvertætheden fast-
sættes efter standarder, der ligger i den høje ende, således at der snarere opnås et incitament til reduktion 
af disse arealer end til en stigning i arealerne.  

De ca. 248.000 ha med græs i omdrift, som blev dyrket i 2000, kan kløverprocenter varierende fra 0 – 
99 pct. kløver. Den præcise kløverprocent er umulig at opgøre med nøjagtighed i praksis.  

Fastsættelsen af kvælstoffikseringens omfang må ske ved standarder. En vanskelighed ved brugen af 
standarder er, at der kan være en forskel mellem det forventede produkt og det endelige og derved 
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kvælstoffikseringen. Det kan eksempelvis fremgå af markplanen, at der på et givet område produceres 
ærter tiltænkt til frisk konsum, konserves og lign. Såfremt ærterne af en eller anden grund ikke er høstet 
på rette tid, er de uanvendelige til frisk konsum og vil sandsynligvis blive dyrket til stadie for 
frømodenhed, og dermed forbruge mere kvælstof.   

Afgiften af disse arealer vil skulle angives af landmanden. Det vil sandsynligvis i praksis være 
vanskeligt at foretage en efterfølgende kontrol af, om opgivelserne er korrekte, med mindre der til andet 
brug foreligger opgørelser over arealet. Det er næppe realistisk efterfølgende at gå på kontrol og bede 
om at få udleveret markplaner 5 år tilbage, der i øvrigt ikke er verificeret. Man kan næppe bestemme, at 
alle landmænd skal opbevare markplaner i 5 år alene for at tilvejebringe et kontrolgrundlag for en afgift. 
Markplaner og gødningsregnskaber skal dog allerede i dag gemmes af landmanden i 5 år, hvorfor dette 
ikke vil være en merbelastning for landmændene i forhold til det nuværende system. Udgangspunktet 
for en evt. afgift er, at anden regulering skal afvikles, hvilket bl.a. vil medføre afvikling af obligatoriske  
markplaner (det må forventes, at landmændene vil fortsætte med at udarbejde markplaner af hensyn til 
egen planlægning men knap så formaliseret). Man kunne overveje at bevare denne del af markplanen i 
forbindelse med hektarstøtteordningen.  

I det mindste for salgsafgrøderne og afgrøder, hvortil der ydes EU støtte, foreligger der dog et 
tilstrækkeligt kontrolgrundlag. Så længe EU-støtten ydes som hektarstøtte og differentieres efter 
afgrøde, synes der dog at foreligge et tilstrækkeligt sikkert kontrolgrundlag. I denne vurdering har det 
også betydning, at der for ærter gives særlig store ha. tilskud. Hvis kontrollen skal være tilstrækkelig 
sikker vil meget være vundet ved, at de landbrugsmyndigheder, der i forvejen kontroller 
landbrugsarealernes anvendelse verificerede opgørelsen af afgrødesammensætningen til brug for 
afgiften. Det er ikke muligt at kontrollere græsmarker med eller uden kløver eller mængden af kløver 
ved anvendelse af ansøgningerne om hektarstøtte, hvis ansøgningerne alene indeholder EU fastsatte 
krav, men det vil være muligt at stille enkelte yderligere krav til indberetningerne uden, at dette vil øge 
de administrative byrder væsentligt.  

Det er ikke muligt at modregne afgiften i eventuel hektarstøtte, da landbruget har krav på at få 
hektarstøtten. 

Uanset at det ved summariske standarder alene bestemt af planteart kan ramme en del forkert, vil det 
være uholdbart at forsøge at nærme sig den egentlige kvælstoffiksering mere præcist. Uanset hvilken 
metode, der anvendes til styring af kvælstofudvaskningen, er fastsættelse af kvælstoftilførslen via 
kløverplanter usikker. 

Administrativt vil afgiften skulle opgøres af den enkelte landmand ved, at denne angiver arealet/den 
omregnede kvælstofmængde, der skal beskattes. Landmændene må have en eller anden form for doku-
mentation liggende for, hvilke afgrøder, der er på de forskellige marker. Det gælder også landmænd, der 
alene dyrker andre afgrøder. Afgiften kan angives og betales særskilt eller eventuelt sammen med mom-
sen.  
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Tabel 31 Miljøvirkningerne af model 3 

  Handelsgødning   N i høstet afgrøde   Kvælstofoverskud   
  4 8 12 4 8 12 4 8 12
  1000 ton N 
Før 381 381 381 320 320 320 363 363 363
Ændring i N behov -97 -174 -241 -27 -52 -77 -70 -122 -164
Ændring i afgrødevalg -23 -38 -43 -17 -32 -41 3 1 0
Ændringer efterafgrøder -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0
Udnyttelse af husdyrgødning -17 -29 -38 0 0 0 -17 -29 -38
Øget dyrebestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øget protein i foder -11 -28 -48 0 0 0 12 25 39
Ændring af harmonikrav 1 7 24 0 0 0 -1 -7 -24

I alt ændring -147 -263 -348 -45 -84 -117 -72 -131 -187
Efter ændring 234 118 33 275 236 203 291 232 176

 

Det skal bemærkes, at der er usikkerhed i beregningerne. Endvidere skal det bemærkes, at 
udgangspunktet (0-afgiften) er en verden uden regulering, og således ikke den i dag anvendte mængde 
kvælstof. 

Model 3 afviger fra model 1 og 2, da arealerne med kvælstoffikserende planter (græsmarker med kløver, 
som ikke tilføres gødning og bælgplanter) ikke øges i model 3. For græsmarker med kløver er det muligt 
at øge mængden af kløver (og dermed fikseringen) ved at reducere mængden af tilført gødning. Jo 
mindre gødning – jo mere kløver. Denne effekt er ikke neutraliseret i model 3.  

Afgiften på kvælstoffikserende planter er fastsat, så det økonomisk ikke kan svare sig at øge arealerne 
med bælgplanter og græsmarker med maksimalt indhold af kløver.  

Ved en afgift på 4 kr./kg kvælstof reduceres efterspørgslen efter handelsgødning med 147 mio. kg. 
Denne reduktion kan fordeles på følgende poster: reduktion på 97 mio. kg til afgrøderne, reduktion på 
23 mio. kg som følge af ændret afgrøde valg, reduktion på 1 mio. kg som følge af flere efterafgrøder, 
reduktion på 17 mio. kg som følge af en bedre udnyttelse af husdyrgødningen og en reduktion på 10 
mio. kg som følge af en mere intensiv fodring med protein. Samlet erstattes 27 mio. kg kvælstof i 
handelsgødning med kvælstof fra husdyrgødning. 

Sammenlignes model 3 med model 2 er der sket en reduktion i overskuddet af kvælstof (2.000 ton) ved 
en afgift på 4 kr./kg N svarende til ca. 4 pct.  

Ved en afgift på henholdsvis 8 kr./kg kvælstof og 12 kr./kg reduceres anvendelsen af handelsgødning 
med yderligere 80 pct. og 140 pct. sammenlignet med en afgift på 4 kr./kg. Overskuddet af kvælstof 
reduceres med yderligere med henholdsvis 80 pct. og 160 pct. Sammenlignet med model 2 reduceres 
kvælstofoverskuddet med yderligere henholdsvis 6 mio. kg og 13 mio. kg. 
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Tabel 32 Provenuvirkningerne af model 3 

Afgift   Kr./kg     4 8 12
           
Handelsgødningsforbrug 1000 ton     234 112 28
Afgift heraf mio. kr.     936 896 332
Afgift af kvælstoffikserende planter mio. kr.     42 74 98
Husdyrgødning til mark 1000 ton     112 134 144
Afgift husdyrgødning mio. kr.     396 873 1.359
Bruttoskyggeafgift husdyrgødning mio. kr.     450 1.070 1.730

I alt bruttoafgift mio. kr.     1.825 2.914 3.519

Tilbageførsel:         
Bruttoskyggeafgift husdyrgødning                       mio. kr.     450 1.070 1.730

Tilbageføring mio. kr.    1.375 1.843 1.789
Netto stat mio. kr.     0 0 0

 

Af bruttoprovenuet på 1.825 mio. kr. ved en afgift på 4 kr./kg kvælstof tilfalder i første omgang 1.375 
mio. kr. staten. Heraf er 1429 mio. kr. båret af markbruget og 396 mio. kr. af husdyrbrugene. 
Bruttoskyggeafgiften for husdyrgødningen udgør 467 mio. kr., hvor af de 496 mio. kr. skal svares i 
afgift. Provenuet tilbageføres til markbrugene fordelt pr. hektar. Ved en afgift på 8 kr./kg kvælstof og en 
afgift på 12 kr./kg kvælstof er bruttoprovenuet henholdsvis 2.914 mio. kr. og 3.519 mio. kr., hvor af 
alene henholdsvis 1.843 mio. kr. og 1.789 mio. kr. vil tilfalde staten.  

Tabel 33 Fordelingsvirkninger af model 3 

           4 5 6
1. Afgiftsprovenu  mio. kr       1.375 1.843 1.789
2. Heraf afgift af dyr  mio. kr 138 kr./DE  325 kr./DE 551 kr./DE    396 873 1.359
3. Skyggeafgift  mio. kr       450 1.070 1.730
4.   -Her af båret uden for landbrug  mio. kr       50 100 150

5. Afgift fra markbrug (1+3-2-4 ) mio. kr       1.378 1.940 2.010
6. Omkostninger til tilpasning markbrug mio. kr       241 853 1.715
7. I alt brutto belastning af markbrug (5+6) mio. kr       1.619 2.794 3.725
8. Tilbageførsel af provenu til markbrug (1) mio. kr       1.375 1.843 1.789

9. Nettobelastning af markbrug (7-8) mio. kr       244 951 1.937
10. Gennemsnit pr. ha  kr./ha       98 380 775

11. Afgift af dyr (2) mio. kr.      396 873 1.359
12. Bruttoskyggeafgift (3) mio. kr.      450 1.070 1.730
13. Omkostninger til tilpasning dyrebrug mio. kr.      54 197 371

14. Nettoomkostninger dyrebrug (12-11-13 )mio. kr.      0 0 0
15. Tab pr. dyreenhed  kr./DE       0 0 0

16. Samlet belastning for landbrug (9) mio. kr.      244 951 1.937
17. Samlet omkostning ved tilpasning                                 (6+13)     mio. kr.      294 1.051 2.087

 

I gennemsnit har det kostet ca. 4,07 kr./kg N, som kvælstofoverskuddet er reduceret med. Dette er 
henholdsvis 66 øre og 30 øre mindre pr. kg i forhold til model 1 og model 2. Dyrebrugene har hverken 
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fortjeneste eller tab ved afgiften, da afgiftssatsen er fastsat, således at incitamentet til at have flere dyr er 
fjernet. Omkostninger bæres således alene af markbruget. 

Ved en afgift på 8 kr./kg kvælstof eller 12 kr./kg kvælstof har det kostet henholdsvis 8,01 ( 151 øre/kg 
mindre end model 1 og 62 øre/kg mindre end i model 2) og 11,15 kr./kg kvælstof (235 øre/kg mindre 
end i model 1 og 83 øre/kg mindre end i model 2) som overskuddet er reduceret med. 

Samlet vurdering af model 3 

I model 3 suppleres model 2 (afgift på handelsgødning og indirekte afgift på husdyrgødningsproduk-
tionen) med en afgift pr. ha med kvælstoffikserende planter i et sådan omfang, at disse arealer ikke 
stiger. Afgiften kan alene blive en grov tilnærmelse til kvælstoftilførslen ad denne kanal. 

Der opnås en forbedring af miljøresultatet i forhold til de foregående modeller, da kvælstoffikseringen 
medregnes. Der endvidere opnået en mere retfærdig fordeling af afgiftsbyrden ved afgiftsbelægge 
kvælstoffikseret i ærter, kløver mv. Kvælstof fikseret i planter er vanskeligere at udnytte end kvælstof i 
handelsgødning, og vil således medføre et større overskud af kvælstof end ved anvendelse 
handelsgødning. Uden en afgift på kvælstoffikserende planter vil en mark med f.eks. ærter modtage 
tilbageførsel af provenuet uden , at der er svaret afgift af kvælstof fikseret i planterne. 

Det er forbundet med store administrative vanskeligheder af kontrolmæssig art at præcist særbeskatte 
arealer med kvælstoffikserende planter, hvis afgrøder ikke sælges, f.eks. er det vanskeligt at bestemme 
mængden af kløver, da kløver kan være blandet med andre afgrøder f.eks. græs. 

Afgiften tager ikke hensyn til særlige regionale områder. En differentiering af afgiften efter anvendelsen 
af kvælstof vil være umulig at kontrollere.  

Fortsat utilsigtede miljøeffekter i form af: 

-  større gødningsmængde ved mere intensiv fodring med protein 

-  uforholdsmæssig reduktion af arealer med afgrøder med stort kvælstofbehov. 

Og utilstrækkelig effekt fsva: 

      -       manglende hensyn til regionale områder 

- ej en afgift direkte på fordampningen eller udvaskningen 

5.5 Sammenfatning af model 1, model 2 og model 3 

Resultaterne viser, at jo mere kompliceret afgiftsgrundlaget er – jo større er reduktionen i overskuddet af 
kvælstof. En udvidelse af afgiftsgrundlaget med henholdsvis husdyrgødning og kvælstoffikserende 
planter medfører en væsentlig forøgelse af de administrative byrder for myndigheder og virksomheder, 
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da et langt større antal virksomheder skal registreres og indbetale afgift. Størrelsen af de ekstra 
administrative byrder skal sammenlignes med den gevinst, som opstår som følge af, at afgiften rammer 
mere præcist. Ved høje skøn bliver det mere hensigtsmæssigt at udvide model 1 med husdyrgødning og 
kvælstoffikserende planter. 

Tabel 34 Sammenfatning af model 1, 2 og 3 

Afgift Model 1  Model 2  Model 3  
Kr./kg N Reduktion i 

overskud 
Omkostning Reduktion i 

overskud 
Omkostning Reduktion i 

overskud 
Omkostning 

 Mio. kg N Kr./kg Mio. kg N Kr./kg Mio. kg N Kr./kg 
4 65 4,73 70 4,37 72 4,07 
8 116 9,52 125 8,63 131 8,01 
12 164 13,50 177 11,98 187 11,15 
 

I model 1 reduceres kvælstofoverskuddet med 65 mio. kg, i model 3 reduceres kvælstofoverskuddet 
med 72 mio. kg ved en afgift på 4 kr./kg. Tilpasningsomkostningerne er 309 mio. kr. i model 1 og 294 
mio. kr. i model 3. Model 3 har større administrative byrder for virksomheder og myndigheder. 
Hvorvidt det er økonomisk optimalt at anvende model 3 frem for model 1 vil således afhænge af 
størrelsen af de administrative byrder og værdien af den ekstra reduktion af kvælstofoverskuddet. Hvis 
det antages, at værdien af den øgede reduktion af kvælstofoverskuddet er 6 kr./kg, er gevinsten ca. 53 
mio. kr. (309 mio. kr. – 294 mio. kr. + 6 kr./kg*8 mio. kg) ved at anvende model 3 frem for model 1. 
Overstiger de administrative byrder ved at udvide model 1 til også at omfatte husdyrgødning og 
kvælstoffikserende planter (model 3) ikke 53 mio. kr., bør model 3 foretrækkes ved en afgift på 4 kr./kg. 

Er målet at reducere kvælstofoverskuddet med f.eks. 140 mio. kg kan dette nås ved en afgift på ca. 8,60 
kr./kg kvælstof efter model 3, hvilket medfører omkostninger på ca. 1.200 mio. kr. Tilsvarende opnås 
der ved en afgift på ca. 10,00 kr./kg (lineærsammenhæng mellem reduktionen og omkostningerne) efter 
model 1 en reduktion af kvælstofoverskuddet på 140 mio. kg. med ca. 1.600 mio. kr. i omkostninger. 
Forskellen i tilpasningsomkostningerne er langt større end forskellen i omkostninger til administrative 
byrder. 

5.6 Model 4 Afgrødeafhængig merforbrugsafgift 

Afgiftsmodel 4 bygger på de samme elementer som model 3 med hensyn til tilgangen af kvælstof. Der 
er således afgift på handelsgødning, en tilnærmet indirekte belastning af husdyrgødningsproduktion 
samt kvælstoffiksering i ærter og kløver mv. 

Mens tilbageføringen i de første tre modeller ikke bevidst var søgt tilrettelagt efter at tilnærme nettoaf-
giftsgrundlaget til miljøbelastningen, idet tilbageføringen/fradrag i afgiften alene var afhængig af arealet 
eller jordværdien, forsøges i model 4 og 5 at indrette tilbageføringen/fradraget i afgiften således, at man 
yderligere tilnærmer sig det optimale afgiftsgrundlag i miljømæssig betydning. 
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En af ulemperne ved model 1-3 var, at der blev givet en tilskyndelse til skift i afgrødesammensætning til 
planter med et mindre gødningsbehov udover det, der var betinget af mindre kvælstofoverskud. Herved 
opstod der et større dækningsbidragstab end nødvendigt givet en ønsket reduktion af 
kvælstofoverskuddet. 

I model 4 søges denne effekt helt eller delvist neutraliseret således, at landmanden alene skifter afgrøde, 
hvis dækningsbidragstabet er mindre end miljøgevinsten opgjort som kvælstofoverskuddet gange med 
afgiftssats. 

Det vil i praksis sige, at man forlods giver en tilbageføring til det gennemsnitlige kvælstofindhold 
optaget i planterne ved samfundsøkonomisk optimal gødskning. Resten af nettoprovenuet tilbageføres 
ved et proportional tilskud/fradrag i afgiften pr. ha. 

Hvis det fx for hvede gælder, at der optages 100 kg/N i avlen pr. ha og for kartofler optages 150 kg/N 
gives der ved en afgift på 4 kr. et fradrag i afgiften/tilskud på henholdsvis 400 kr./ha og 600 kr./ha. Hvis 
kvælstofoverskuddet udgør henholdsvis 20 kg og 40 kg/ha, og der er lige store arealer med hvede og 
kartoffel gives der herudover en generel tilbageføring på 120 kr./ha eller z pct. af jordværdien. 

Det afgørende er, at afgiften ved en afgift på 4 kr./kg kvælstof vil belaste kartoffelavl med 80 kr./ha 
mere end hvedeavl, og at afgrødeskift på denne baggrund er samfundsøkonomisk fordelagtig, da det 
reducerer det miljøbelastende kvælstofoverskud. Ovenstående er også vist i Tabel 35. 

Tabel 35 Illustration af model 4 

  Hvede Kartofler Gennemsnit 
Tilførsel ved afgift 
på 4 kr./kg 

Kg N/ha 120 190 155 

Fraførsel Kg N/ha 100 150 125 
Overskud Kg N/ha 20 40 30 
Afgift Kr./ha 480 760 620 
Tilbageførsel Kr./ha 400 600 500 
Generel 
tilbageførsel af 
provenu 

Kr./ha 120 120 120 

Nettoafgift Kr./ha -40 40 0 
 

En tilbageføring, der er differentieret efter arealernes anvendelse, vil forudsætte en angivelse fra de 
enkelte landmænd, samt at denne angivelse kan dokumenteres efterfølgende ved en eventuel kontrol. 

Det må i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt at få kendskab til arealanvendelsen 1. juli, men i visse 
tilfælde med efterafgrøder, to gange kartoffelhøst etc. kan det vise sig nødvendigt med flere opgørelser. 
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Efter denne model 4 er udgangspunktet for planternes N absorption det gennemsnitlige udbytte og N 
indhold i udbyttet for hele landet differentieret efter afgrøder. 

For en landmand, der har et udbytte svarende til landsgennemsnittet, vil afgiften af N tilførsel til marken 
fratrukket godtgørelsen/tilskuddet efter planternes N indhold svare til en afgift af det samlede kvæl-
stofoverskud, altså en idealafgift. 

I denne model 4 er der imidlertid anvendt en række standardantagelser og omregningsfaktorer, der vil 
være forkerte, når de faktiske forhold varierer fra standarderne eller gennemsnittet. Det er derfor ved 
vurdering af modellens egenskaber vigtigt at gøre sig karakteren og omfanget af disse afvigelser, der 
kan give anledning til utilsigtede miljøeffekter, klar. 

Afvigelserne fra standarderne kan skyldes: 

- upræcis opgørelse af husdyrgødningsproduktion (disse afvigelser findes også i model 3) 

- - afvigelser fra gennemsnit med hensyn til foderudnyttelse og fodringsintensitet, vækst etc. 

- -  afvigelser fra gennemsnit med hensyn til proteinindhold i foder 

Disse kilder til upræcision kan elimineres, hvis man opgør husdyrgødningsproduktionen udfra en 
balance med tilførsel af N i foder fratrukket N i solgte animalske produkter, jf. model 6-8. 

- upræcis opgørelse af N-optagelse i planter. 

- -  høstudbyttet afviger fra landsgennemsnittet 

- -  proteinindholdet afviger fra landsgennemsnittet. 

I model 5, 6 7 og 8 forsøges det at eliminere den utilsigtede effekt, der kan opstå, fordi høstudbyttet 
varierer fra landsgennemsnittet. 

Det er klart, at der gøres  en fejl ved at tage udgangspunkt i det gennemsnitlige udbytte. Tilbageføringen 
bliver for stor på sandjordene, således at der betales mindre i afgift end den udvaskning mv. dyrkningen 
forårsager. Modsat på lerjordene. 

Ligeledes vil tilbageføringen være for stor, hvis der er misvækst eller høst under det normale og 
omvendt. Unormal ringe høst kan bl.a. skyldes, at klimaforholdene har været anderledes end forventet. 

Fejlene vil dog næppe føre til miljømæssig uhensigtsmæssig adfærd, da man jo ikke kan påvirke jordens 
kvalitet og heller ikke vejret. 

N absorptionen varierer oplagt med høstens størrelse fx på grund af klima. Variationer i høstens 
størrelse på grund af klima vil efterfølgende kunne konstateres at have medført en over/undergødskning. 
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Det er dog afgørende, at man aldrig vil kunne komme efterfølgende konstateret overgødskning til livs 
ved efterfølgende at korrigere tilbageføringen for klimabetingede variationer i høsten. Der er således 
ikke miljøbetingede argumenter for at korrigere for sådanne klimavariationer. 

Med hensyn til jordbundsforhold vil udbyttet typisk være større på svære lerjorder end på sandjorder. 
Der burde derfor gives en større tilbageføring pr. ha. med en given kultur på lerjorder end på sandjorder, 
da kvælstof absorptionen her er større. Modsat er det vanskeligere at undgå kvælstofoverskud på 
sandjorder end på lerjorder, og der vil derfor være en tendens til, at de samfundsøkonomisk optimale ud-
vaskninger på sandjorder er større end på lerjorder. Ved at give samme tilbageføring efter 
landsgennemsnittet til lerjorder og sandjorder reduceres fordelingsvirkningerne således, at der ikke 
entydigt omfordeles fra sandjorderne med de større overskud til lerjorderne med de mindre overskud. 

I følgende Tabel 4er vist miljøvirkningerne af afgiften: 

Tabel 36 Miljøvirkningen af model 4  

  Handelsgødning   N i høstet afgrøde   Kvælstofsoverskud   
  4 8 12 4 8 12 4 8 12
  1000 ton N 
Før 381 381 381 320 320 320 363 363 363
Ændring i N behov -97 -174 -241 -27 -52 -77 -70 -122 -164
Ændring i afgrødevalg 14 18 15 10 14 14 14 20 26
Ændringer efterafgrøder -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0
Udnyttelse af husdyrgødning -17 -29 -38 0 0 0 -17 -29 -38
Øget dyrebestand 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øget protein i foder -11 -28 -48 0 0 0 12 25 39
Ændring af harmonikrav 1 7 24   -1 -7 -24

I alt ændring -111 -206 -289 -17 -38 -63 -61 -111 -161
Efter ændring 270 175 92 302 282 256 302 252 203

 

Det skal bemærkes, at der er usikkerhed i beregningerne. Endvidere skal det bemærkes, at 
udgangspunktet (0-afgiften) er en verden, hvor den gældende regulering er fjernet, og således ikke den i 
dag anvendte mængde kvælstof. 

I model 4 gives der godtgørelse for mængden af kvælstof, som fraføres, ved hjælp af et bundfradrag. 
Bundfradraget er fastsat som den optimale mængde fraført kvælstof ved en afgift på tabet, jf. model 7. 
Endvidere er incitamentet til at øge arealet med kvælstoffikserende planter fjernet og incitamentet til at 
øge dyrebestanden er fjernet. Incitamentet til øget fodring med protein er ikke fjernet, og incitamentet til 
at fremme kløverproduktionen ved at reducere mængden af gødning i græsmarker er heller ikke fjernet. 
Mængden af fraført kvælstof i høstede afgrøder er steget væsentlig i forhold til model 3.  

Ved beregning af model 4 og af bundfradragene i model 7 er anvendt kortsigtede udbyttefunktioner, 
som kan medføre, at bundfradraget er blevet sat for højt særligt ved høje afgiftssatser. 
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I model 4 reduceres ved en afgift på 4 kr./kg kvælstof bruget af handelsgødning med 111 mio. ton. Den 
største reduktion i anvendelsen af handelsgødning forårsages af en mindre tilførsel af kvælstof til 
marken (reduktion på 97 mio. ton), som modsvares af en ændret afgrøde sammensætning (stigning på 
14 mio. ton) og af en større udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen (17 mio. ton). Til sammenligning 
reduceres mængden af kvælstof fra handelsgødning med henholdsvis 206 mio. kg og 289 mio. kg ved en 
afgift på henholdsvis 8 kr./kg eller 12 kr./kg kvælstof. 

Ved en afgift på 4 kr./kg reduceres mængden af kvælstof i fraførte afgrøder med 17 mio. kg. Og med 38 
mio. kg og 63 mio. kg ved en afgift på henholdsvis 8 kr./kg og 12 kr./kg. Til sammenligning reduceres 
mængden af kvælstof i fraførte afgrøder i model 3 med 45 mio. kg, 84 mio. kg og med 117 mio. kg. 

Model 4 reducerer ved en afgift på 4 kr./kg kvælstofoverskud med 61 mio. kg kvælstof, hvilket er 
mindre end i model 1 – 3, hvor kvælstof overskuddet blev reduceret med 65 – 72 mio. kg. Ved en afgift 
på 8 kr./kg reduceres kvælstofoverskuddet i model 4 med 111 mio. kr., hvor det blev reduceret med 116 
–131 i model 1 – 3. Ved en afgift på 12 kr./kg reduceres kvælstofoverskuddet med 161 mio. kg mod 164 
– 187 i model 1-3. 

Tabel 37 Provenuvirkningerne af model 4 

           4 8 12
              
Handelsgødningsforbrug 1000 ton        270 175 92
Afgift heraf mio. kr.        1.081 1.402 1.104
Afgift kvælstoffikserende planter mio. kr.        13 20 23
Husdyrgødning til mark 1000 ton        112 134 144
Afgift husdyrgødning mio. kr.        396 873 1.359
Bruttoskyggeafgift husdyrgødning         mio. kr.        450 1.070 1.730

I alt bruttoafgift mio. kr.        1.941 3.365 4.216

Tilbageførsel:            
Bruttoskyggeafgift husdyrgødning         mio. kr.        450 1.070 1.730
Tilbageføring  mio. kr.       1.491 2.295 2.486
Heraf afgrøde afhængig mio. kr.        220 381 522
Netto stat mio. kr.        0 0 0

 

Ved afgift på 4 kr./kg genereres et bruttoprovenu på 1.941 mio. kr. hvoraf 1.491 mio. kr. tilfalder staten, 
heraf tilbageføres 220 som afgrødeafhængigt bundfradrag. Ved en afgift på henholdsvis 8 kr./kg og 12 
kr./kg genereres et bruttoprovenu på henholdsvis 3.365 mio. kr. og 4.216 mio. kr., hvor af 2.295 og 
2.486 vil tilfalde staten. 
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Tabel 38 Fordelingsmæssige effekter 

           4 5 6
1. Afgiftsprovenu mio. kr.       1.491 2.295 2.486
2- Heraf afgift af dyr mio. kr.    396 873 1.359
3. Skyggeafgift mio. kr.       450 1.070 1.730
4.   Her af båret uden for landbrug mio. kr.       50 100 150

5. Afgift fra markbrug                     (1+3-2-4) mio. kr.       1.494 2.392 2.707
6. Omkostninger til tilpasning markbrug mio. kr.       168 627 1.363
7. I alt brutto belastning af markbrug     (5-6) mio. kr.       1.662 3.019 4.071
8. Tilbageførsel af provenu til markbrug   (1) mio. kr.       1.491 2.295 2.486

9. Nettobelastning af markbrug              (7-8) mio. kr.       172 724 1.585
10. Gennemsnit pr. ha kr./ha       69 289 634

11. Afgift af dyr mio. kr.       396 873 1359
12. Bruttoskyggeafgift mio. kr.       450 1070 1730
13. Omkostninger til tilpasning dyrebrug mio. kr.       54 197 371

14. Nettoomkostninger dyrebrug   (12-11-13) mio. kr.       0 0 0
15. Tab pr. dyreenhed kr./DE       0 0 0

16. Samlet belastning for landbrug     (9+14)) mio. kr.       172 724 1.585
17. Samlet omkostning ved tilpasning  (6+13) mio. kr.       222 824 1.735

 

I model 4 koster det ca. 3,60 kr./kg kvælstofoverskuddet er reduceret (afgift 4 kr./kg), mod i model 1 – 
3, hvor udgiften ligger mellem 4,73 – 4,07 kr./kg. Ved en afgift på 8 kr./kg eller 12 kr./kg koster det 
7,39 eller 10,80 kr./kg mod 9,52 – 8,01 kr./kg i ved en afgift på kr./kg i model 1 –3 og mod 13,50 – 
11,15 kr./kg ved en afgift på 12 kr./kg i model 1-3. Model 4 er således billigere pr. kg kvælstof som 
kvælstofoverskuddet reduceres med end model 1 – 3, men model 4 reducerer heller ikke 
kvælstofoverskuddet i samme omfang som i model 1 –3. 

Samlet vurdering af model 4 

Model 4 er en forsimplet merforbrugsafgift. Tilgangen af kvælstof beskattes ved at lægge en afgift på N 
indholdet i handelsgødning, der tilføres landbruget. Hertil lægges en indirekte afgift på husdyrgød-
ningsproduktionen ved at beskatte den animalske produktion hos slagterier mv. og en indirekte afgift på 
kvælstof fikseret i planter.  

Der gives en differentieret godtgørelse pr. ha. afhængig af afgrødevalg, der i vid udstrækning korrigerer 
for de utilsigtede effekter af de foregående modellers virkning på afgrødevalg. Godtgørelsen pr. ha. 
fastsættes i denne model som kvælstofindholdet i den afgrøde, der i gennemsnit fraføres. Det vil sige, at 
hvis der fraføres f.eks. 150 kg N i gennemsnit i afgrøden fra vinterhvede pr. ha, gives der en dif-
ferentieret godtgørelse på 600 kr./ha ved en afgift på 4 kr./ha. Godtgørelsen er ens uanset jordbunds-
forhold og faktisk høst. 

Afgiften på tilgangen opkræves hos gødningsleverandørerne og hos slagterier mv. 
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Godtgørelsen for de forskellige afgrøder gives på momsangivelsen, hvor den modregnes i mom-
stilsvaret. 

Miljøeffekterne er mindre end i de foregående modeller. Kvælstofoverskuddet reduceres med ca. 61 
mio. kg ved en afgift på 4 kr./kg, med ca. 111 kr./kg ved en afgift på 8 kr./kg og ca. 161 mio. kg ved en 
afgift på 12 kr./kg. 

Fordelingsvirkningerne er forholdsvis beskedne blandt de landmænd, der gøder normalt. For landmænd, 
der overgødsker, vil afgiften belaste indkomsterne i videre udstrækning. 

Model 4 ved en afgift på 4 kr./kg reducerer således alene kvælstofoverskuddet med 9 mio. kg mindre 
end model 3. Tilpasningsomkostninger i model 4 er 72 mio. kr. mindre end i model 3. Hvis det igen 
antages, at en reduktion i kvælstofoverskuddet har en værdi af 6 kr./kg, er gevinsten ved at anvende 
model  frem for model 4 ca. 18 mio. kr. (72 mio. kr. – 6 kr./kg*9 mio. kg.). De administrative byrder er 
mindre ved model 3 end ved model 4, da model 4 er en udvidelse af model 3.  

Afgiftsgrundlaget i model 4 er tættere på kvælstofoverskuddet end afgiftsgrundlaget i model 3. Model 4 
burde således være mere effektiv og billigere til reduktion af kvælstofoverskuddet end model 3. At dette 
ikke er tilfældet, kan skyldes at der er anvendt kortsigtede udbyttefunktioner, som har fastsat udbyttet 
for højt, og således giver et for højt bundfradrag. 

Fortsat utilsigtede miljøeffekter i form af: 

- større gødningsmængde ved mere intensiv fodring med protein 

- ændret afgrødesammensætning som følge af de differentierede hektartilskud på de jordtyper, 
hvor udbyttet er anderledes end landsgennemsnittet. 

- manglende regionale hensyn 

 

5.7 Model 5 Driftsspecifik merforbrugsafgift  

Det væsentligste instrument i den nuværende regelstyring af landbrugets kvælstofanvendelse er 
gødskningsreglerne herunder kravene om gødningsplanlægning og gødningsregnskaber. 

Gødskningsreglerne er en slags manual i gødningsplanlægning efter normal god landmandsskik. 
Reglerne indeholder krav om planlægning af tilførslen af kvælstof og fosfor, kvoter på kvælstoftilførsel 
samt minimumskrav til udnyttelse af kvælstof i de enkelte typer af husdyrgødning og anden organisk 
gødning. Udvaskningen af kvælstof søges endvidere begrænset gennem krav om etablering af 
plantedække om efteråret. I gødningsplanerne opgøres gødningskvoten ud fra standarder, jf. kap. 4. Der 
tages udgangspunkt i afgrøde specifikke gødningsnormer. 
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Gødningskvoten kan hæves, hvis det kan dokumenteres, at der i tidligere år er høstet høje udbytter. 
Gødningskvoten afhænger endvidere af jordtypen for den enkelte mark. 

Ved større nedbør end normalt forøges gødningskvoten og omvendt. Der kan også tages hensyn til andre 
individuelle forhold herunder markens forfrugt (markens afgrøde året før) mv., da mængden af kvælstof 
også afhænger af tidligere afgrøder på den enkelte mark.  

Den tildelte gødningsmængde må ikke overstige den beregnede gødningskvote. Gødningsmængden 
består af handelsgødning og en andel af brutto tilførslen af husdyrgødning og anden organisk gødning. 

Overskridelse af gødningskvoten straffes med bøde. Myndighederne har lagt op til, at man ikke skrider 
ind overfor mindre overskridelser, men ved større overskridelser lægges der op til, at der betales en bøde 
på 20 kr./kg af overskridelsen. 

Gødskningsreglernes hovedidé er, at de i alle tilfælde skal kunne bruges i landbruget til 
gødningsplanlægningen. Man må derfor tage hensyn til de individuelle forhold. Herved kommer 
reglerne til at indeholde mange forskellige elementer herunder elementer af skønsmæssig art (f.eks. 
konsulenterklæringer, hvis der har været en stor mængde nedbør). Visse af de landmænd, hvor 
myndighederne har lagt op til, at der skal betales bøde, har anfægtet myndighedernes ret hertil herunder 
bødernes størrelse. 

Det falder umiddelbart naturligt at overveje, om gødningsregnskaberne kunne oversættes til et 
afgiftssystem, hvor der ikke var samme tvivl om myndighedernes ret til at opkræve afgift. 

Det er imidlertid næppe lettere at komme igennem med at opkræve afgift på gødningsregnskabsgrund-
laget end bøder - tværtimod. For afgifter gælder det jf. grundloven, at afgiftsgrundlag og satser skal 
være entydigt beskrevet i lovform – konsulenterklæringer kan således ikke anvendes. Principielt skal de 
offentlige myndigheder ikke ved forskellig forvaltning eller skøn kunne ændre på afgifternes størrelse. 
Afgifternes størrelse skal kunne beregnes direkte udfra de bestemmelser, der står i love vedtaget af 
Folketinget. De nuværende gødningsregnskaber kan således ikke direkte oversættes til en afgiftslov. 

Der må selvfølgelig også ligge en vis objektivitet bag myndighedernes krav om bøde. Ved en bøde er 
det afgørende dog, om reglerne er brudt eller ej. Myndighederne skal kunne bevise uden for tvivl, at 
reglerne er brudt. Man må måske derfor i praksis tillade en vis overskridelse af kvoten, før 
overskridelserne sanktioneres med en bøde.  

Anderledes ved en afgift. Her skal det af lovteksten direkte fra den første krone kunne gøres rede for, 
hvor meget, der skal betales i afgift og myndighederne skal ikke have mulighed for i deres 
administration at afvige fra afgiftslovenes regler hverken i opadgående eller nedadgående retning. 

Der er derfor ikke plads til skøn og lignende i afgiftslovene. 
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Hvis der f.eks. skal ske en korrektion i afgiftsgrundlaget på grund af nedbørsforholdene, skal det af 
loven fremgå, hvordan nedbørsforholdene konstateres. Man kan ikke skrive, at der korrigeres for 
nedbørsforholdene i det østlige Sønderjylland for her kan der være forskel på, hvor man måler, men man 
må præcisere, at det er nedbørsforholdene på den meteorologiske station i Skrydstrup, opgjort ved den 
eller den metode.  

Tilsvarende er der normalt heller ikke mulighed for at henvise til en eller anden statistik. I givet fald skal 
statistikkens opgørelse beskrives i lovform jf. de særlige lovbestemmelser om reguleringspristallet eller 
nettopristallet. 

Da de nuværende gødskningsregler indeholder skønsmæssigt fastsatte elementer, kan disse alene af 
juridiske grunde ikke lægges til grund ved en afgiftsopkrævning  

Hvis gødningsregnskaberne skal erstattes med en afgift, må der derfor i alle tilfælde ske visse 
forsimplinger og lignende af reglerne. Herved vil gødningsregnskaber, herunder gødningsplaner som 
lægges til grund for afgiftsopkrævningen ikke være sammenfaldende med den faglige 
gødningsplanlægning som landmanden foretager. 

Opgørelse af de administrative omkostninger er afgørende afhængig af, om det i modellen fastsatte 
afgiftsgrundlag er det, som landmanden i alle tilfælde ville opgøre, hvis der skulle udarbejdes en driftsø-
konomisk optimal gødningsplanlægning, eller om det skal opgøres alene med henblik på afgiften. Hvis 
det rigtige gødningsregnskab, som landmanden i alle tilfælde udarbejder, blot kan lægges til grund for 
afgiften, bliver de administrative omkostninger små for landmanden. Hvis standarderne ikke er præcise 
eller ikke kan opfange de individuelle variationer i tilstrækkeligt omfang, således at grundlaget for 
afgiften må udarbejdes alene for at opkræve afgiften, bliver omkostningerne imidlertid meget store for 
landmanden. Som i så mange andre ordninger belastes administration især med særregler, der måske 
ikke omfatter ret mange, men som vil skulle læses af alle, for at man kan være sikker på, at man ikke er 
omfattet heraf. 

Hvis de skønsmæssige elementer i de nuværende gødskningsregler erstattes med tydelige regler vil det 
principielt være muligt at kunne fastlægge et entydigt kontrolspor, men sporet vil kunne være meget 
meget snørklet og bestå af mange elementer, der i givet fald vil være tidskrævende at verificere. Det kan 
således forventes, at flere landmænd vil være nødt til at anvende revisorbistand eller anden rådgivning. 

Afgiften efter model 5 er født som en afgift, der skal opgøres og indbetales af hver enkelt landmand. 
Hver landmand skal således punktafgiftregistreres, som det hedder teknisk. 

En gødningsafgift efter model 5 vil således omfatte flere punktafgiftsregistrerede virksomheder end 
antallet af virksomheder, der er omfattet af alle de eksisterende punktafgifter. For hver virksomhed vil 
afgiftsgrundlaget være mere komplekst og omfattende at opgøre end for langt den overvejende del af de 
nuværende punktafgiftsvirksomheder (olieselskaber, elværker, tobaksfabrikanter, ølbryggere, bilsæl-
gere, chokoladefabrikker etc.) uden, at man kan forudsætte, at den enkelte landmand har samme 
administrative kapacitet til rådighed. 
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Det giver anledning til særlige administrative problemer, at landbruget typisk drives af ejeren selv. 
Andre punktafgiftspligtige virksomheder er typisk større virksomheder eventuelt drevet i selskabsform, 
hvor ledelsen har en interesse i, at der holdes regnskab for ikke at blive besveget af de ansatte eller for at 
der kan holdes styr på varestrømmene. Anderledes ved enkeltmandsejede virksomheder, hvor der ikke 
behøver at være et formaliseret regnskab over de fysiske varestrømme for at driftslederen kan drive 
virksomheden optimalt. 

Det kan derfor være meget vanskeligt at fastlægge afgiftsgrundlaget for myndighederne, hvis 
landmanden helt undlader at indsende afgiftsregnskabet. 

De nuværende gødskningsregler giver et asymmetrisk miljøincitament, idet der alene skrides ind ved 
overskridelse af normen. Der gives således ikke incitamenter til at gå under normen. Da der er tale om 
en progressiv "afgift" er det nødvendigt at periodisere tilførsel og normbaseret forbrug korrekt. 

Man ville vinde administrativt og miljømæssigt, hvis der i stedet blev tale om en symmetrisk virkning, 
da man da ikke længere havde behov for en præcis periodisering, og der i visse tilfælde vil være billige 
muligheder for reduktion af gødningstilførslen. 

Der kan opnås afgørende administrative fordele ved i videst muligt omfang at flytte 
afgiftsopkrævningen væk fra det primære landbrug. Derimod kan man bedre basere godtgørelse eller 
fradrag på landmandens opgørelser. Her vil det være i landmandens egen interesse at føre det 
tilstrækkelige regnskab, idet manglende regnskab kan føre til, at fradrag eller godtgørelse nægtes. 

Opsamling 
En afgift efter gødskningsreglerne er ikke mulig med den nuværende udformning, da der forekommer 
beregninger, som er baseret på skøn. Det er således nødvendigt at ”stramme” gødskningsreglerne op. 
Dette kan ske ved standarder eller regler, som nemt kan blive ganske komplicerede. Standarder kan 
medføre forvridninger. En afgift efter gødskningsreglerne vil medføre store administrative 
omkostninger, da afgiften skal administreres på gårdniveau. 

5.8 Model 6 Kvælstofbalance på landsplan 

I modellerne 6-8 opgøres kvælstofoverskuddet eller kvælstofbalancen i henholdsvis hele Danmark 
(model 6) i landbrugssektoren (model 7) og i summen af landbrug i Danmark (model 8) indirekte med 
en god præcision ved at opgøre tilgangen af kvælstof og herfra fratrække fraførslen af kvælstof i varer. 

Hvis man vurderer den enkelte mark, vil kvælstofoverskuddet udgøre tilførslen af kvælstof i form af 
handelsgødning, husdyrgødning, såsæd og kvælstof i kvælstoffikserende planter fratrukket kvælstof 
optaget i planterne. Opgørelsen af kvælstofoverskuddet i den enkelte mark er vanskelig, da man ikke 
med præcision kan opgøre kvælstofindholdet i husdyrgødning eller fraførslen af kvælstof i afgrøder, der 
bruges til foderformål på bedriften. 
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Ser man imidlertid på et helt landbrug kan man med god præcision opgøre kvælstofoverskuddet - 
balanceopgørelse - ved at se på indkøb af varer med kvælstof og fratrække fraførslen af varer med 
kvælstof. Til disse opgørelser vil der oftest foreligge præcise data. 

Kvælstofoverskuddet eller kvælstofbalancen udgør da: 

Kvælstofindhold i indkøbt foder 

              + i indkøbt såsæd 

              + i indkøbt handelsgødning 

              + kvælstoffangst i ærter og kløver 

              - i solgt foder og andre vegetabilske produkter 

              - i solgte animalske produkter 

              - i solgt husdyrgødning. 

Herved er afgiftsgrundlaget for model 8 beskrevet. Elementer i dette grundlag er i øvrigt identisk med 
den balanceopgørelse der er beskrevet i Balancegruppens (F1) rapport. 

Man vil endnu lettere kunne opgøre kvælstofoverskuddet i landbruget ved at udelukke køb og salg 
mellem de enkelte landbrug i afgiftsgrundlaget og alene se på køb og salg til og fra landbrugssektoren. I 
dette tilfælde vil afgiftsgrundlaget kunne opgøres indirekte ved at beskatte tilgangen hos de, der sælger 
til landbruget, og lade denne afgift vælte over og give godtgørelsen hos de, der køber fra landbruget og 
lade disse vælte godtgørelsen tilbage. Dette er model 7. 

Man vil kunne udelukke interne handler i Danmark med animalske og vegetabilske varer ved at lade 
afgiftsgrundlaget opgøre ved import og eksport. Herved vil man yderligere fange kvælstofoverskuddet i 
byerhvervene. Dette svarer til model 6. 

Da en afgift i import og eksportleddet lettere vil give anledning til EU vanskeligheder, og formålet med 
afgifterne primært har været at søge det miljøbelastende kvælstofoverskud fra landbruget reduceret, er 
der i det følgende fokuseret på model 7 og 8. En afgift i import- og eksportleddet vil ligge meget langt 
væk fra landbrugssektoren, hvilket dog ikke skulle være af betydning, da landmændene agerer 
økonomisk optimalt.  

5.9 Model 7 Kvælstofbalance på landbrugssektoren 

Afgiftsmodellens elementer 

Afgiftsmodellen består af tre elementer: 
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-  afgiftsbelastning af bruttokvælstoftilførslen til landbrug efter indhold af kvælstof i han-
delsgødning, kvælstofholdige fodermidler, dyr  mv. og mængden af kvælstof fikseret i planter 
(ærter, kløver mv.). 

-  godtgørelse af afgift af bruttokvælstoffraførslen fra landbrug bestående af kvælstofindholdet i 
afgrøder og dyr fra landbruget. 

-  fradrag/tilskud/tilbageføring af nettoprovenu baseret på dyreenheder og areal. 

De to første elementer - den egentlige balanceafgift - vil netto afgiftsbelaste det samlede kvæl-
stofoverskud i landbrugssektoren. Ideen bag denne model, at al kvælstof, der kommer ind i 
landbrugssektoren i sidste ende også må komme ud fordelt på forskellige tabsposter. Den del af 
kvælstoffet, der kommer ud bundet i afgrøder og dyr, udgør ikke direkte en miljøbelastning fra 
landbrugssektoren, om end den vil kunne udgøre en potentiel miljøbelastning i udlandet eller efter 
fortæring hos husholdningerne. Resten - kvælstofoverskudet i landbruget - udgør en potentiel 
miljøbelastning. 

Kvælstofindholdet i foderstoffer vil enten blive bundet som animalsk protein eller indgå i husdyrgød-
ningen. Ved at belaste foderet og give godtgørelse af den del af foderstoffets kvælstof, der bliver bundet 
i dyret, får man en i princippet korrekt afgift på kvælstoffet i gødningen.  

Kvælstoffet i gødningen vil delvist blive optaget i planter delvist gå tabt. Ved en korrekt belastning af 
kvælstoffet i gødningen og en korrekt godtgørelse af kvælstof optaget i planter fås en i princippet 
korrekt opgørelse af kvælstofoverskuddet fra husdyrgødningen. 

Husdyrbrugene vil blive hårdest ramt af denne afgift, da kvælstofoverskuddet fra dyrehold er stort som 
følge af, at kvælstoffet i husdyrgødning ikke er så let tilgængeligt som kvælstof i handelsgødning. 

Det vil være muligt at tage hensyn til, at kvælstof i husdyrgødning og kvælstoffikserende planter 
vanskeligere lader sig nyttiggøre end kvælstof i handelsgødning. Det kan ske ved en reduceret 
afgiftssats for kvælstof i husdyrgødning (foder) og kvælstof fikseret i kløver og ærter. Jf. i øvrigt model 
2 og 3, hvor kvælstof i kvælstoffikserende planter og i husdyrgødning er lempeligere afgiftsbelagt end 
kvælstof i handelsgødning. 

Beskrivelse af afgiften 

Afgiften af kvælstoftilførslen i form af handelsgødning opkræves af importører og producenter ved 
videresalg til anvendelse her i landet eller ved eget brug. Handelsgødning omfatter udover kemisk eller 
mekanisk fremstillede gødningsvarer også organiske varer med kvælstofindhold, der kan anvendes som 
gødning. 

Afgiften opgøres månedsvis og betales medio måneden efter. Afgiften på handelsgødning overvæltes til 
brugerne. 
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Afgiften af korn og foderstoffer opkræves af foderstofhandlere udenfor det primære landbrugserhverv. 
Afgiften udløses af salg til anvendelse her i landet. Salg indbyrdes mellem foderstofhandlere, 
forarbejdningsvirksomheder og udland er afgiftsfri. Salg af fødevarer utvivlsomt bestemt til 
menneskeføde er ligeledes fritaget. 

Foderstofhandlerne skal føre et balanceregnskab med køb, salg og lager af kvælstof i foder. Ved hver 
handel skal kvælstofindholdet i foderstofferne bestemmes. Kvælstofindholdet i foderstoffer fremstillet 
efter samme recept kan handles og afgiftsberigtiges efter samme kvælstofindhold på basis af et passende 
antal kvælstofprøver. 

Ved indbyrdes handel mellem foderstofhandlerne skal der på hver sending på fakturaen specificeres 
kvælstofindholdet. Ved køb udefra - landmænd eller udland - skal der foretages en kvælstofopgørelse. 

Foderstofhandlerne skal opgøre afgiftsgrundlaget månedsvis. Afgiftsgrundlaget består af det samlede 
salg af kvælstof fratrukket: 

- salg til udland 

- salg til andre foderstofhandlende 

- salg til menneskeføde 

- indkøb af foderstoffer fra landmænd. 

Afgiften afregnes medio måneden efter. 

Der vil skulle foretages visse fritagelser og undtagelser af praktisk art. Således bør foderstoffer, der 
sælges i mindre pakninger og foderstoffer med et meget begrænset proteinindhold kunne fritages, 
således at medicin og kosttilskud til dyr fritages. 

Der vil skulle udarbejdes en præcis definition af foderstoffer til dyr og fødevarer til mennesker. 

Ved landmændenes egen import af dyr, foderstoffer og gødning vil der også skulle betales afgift. Der 
bør fastsættes en bagatelgrænse således at indkøb af en udenlandsk fårehund, befrugtede æg, etc. ikke 
omfattes af afgiften. Ligeledes må det gælde, at stalddørskøbere og lignende holdes udenfor 
afgiftssystemet ved et begrænset omfang. 

Godtgørelsen af afgift ved fraførsel af dyr sker ved leverancer til mejerier, slagterier, aftagere af pelsdyr, 
aftagere af æg osv. 

Mejerier og slagterier skal køre efter samme ordning som foderstofhandlere altså indbyrdes afgiftsfri 
handel, afgiftsfri eksport og afgiftsfrit salg af varer til menneskeføde eller teknisk brug. Det vil 
sandsynligvis ikke volde større tekniske vanskeligheder for mejerierne at bestemme protein og dermed 
kvælstofindholdet i mælk, da der afregnes efter denne parameter i forvejen. 
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I det hele taget skal der fastlægges et afgiftsgrundlag i ringen af virksomheder uden om det primære 
landbrug således, at tilførsel og fraførsel af kvælstofholdige fødevarer utvetydigt vil passere virksom-
hederne i denne ring. Ringen skal f.eks. også omfatte destruktionsanstalter, leverandører af 
fiskeprodukter til f.eks. minkavl og  halmvarmeværker. 

Endelig til sidst vil der skulle betales afgift af kvælstof, der fikseres af planter (ærter og kløver). 
Afgiften vil ikke kunne udformes ved en direkte målemetode, men vil i stedet skulle fastsættes efter en 
standardsats. En standardsats kan næppe udformes, så der ikke skal ske opkrævning af afgiften på 
gårdniveau. En opkrævning på gårdniveau vil øge de administrative byrder væsentligt.  

Herved er den egentlige balanceafgift konstrueret. 

Tilbageføringen kan indrettes ved, at landmændene kan få et fradrag pr. ha, efter jordværdien og efter 
animalsk produktion. 

Udformning af en tilbageføring til specielt husdyr, der begrænser fordelingsvirkningerne vil reducere de 
ideale miljøvirkninger fra balanceafgiften. Den nærmere afvejning af disse to hensyn er ikke foretaget. 

Tilbageføringen efter areal og jordværdi kunne ske ved, at der skete en modregning i forbindelse med 
momsindbetaling. Tilbageføringen i forhold til den animalske produktion kunne ske ved, at slagterier og 
mejerier fik et særligt fradrag udover det fradrag de opnåede på basis af kvælstofindholdet i de indkøbte 
varer ved indkøb fra primære landmænd.  

Afgiftens virkninger på miljøet 

En balanceafgift efter model 7 minder i sin opbygning på mange måder om en afgift efter model 4. 

Afgiften på handelsgødning er et fælles element. I model 4 lægges der afgift på husdyrgødningen 
indirekte efter standard. I model 7 opgøres gødningsproduktionen indirekte med præcision ved at 
fratrække kvælstofindholdet i den animalske produktion fra kvælstofmængden i foderet. Hvis 
standardomregningen var korrekt ville resultatet være identisk. 

I såvel model 4 og 7 opgøres kvælstoftilførslen fra ærter og kløver udfra en standard. 

I model 4 opgøres et fradrag udfra kvælstofindholdet i de forskellige afgrøder efter en standard. I model 
7 er det principielt det faktiske kvælstofindhold, der lægges til grund. 

I model 4 gives der allerede ved opgørelse af den beskattede husdyrgødningsproduktion en rabat i det en 
del heraf er afgiftsfri. I model 7 kan der gives en tilsvarende rabat. 

Model 4 og 7 er således i princippet ens under forudsætning af, at de standarder, der anvendes i model 4 
var de helt korrekte. Det er de imidlertid alene i gennemsnit. I model 7 rammer man også i de 
individuelle tilfælde kvælstofoverskuddet fra landbruget. 
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Miljøvirkningerne kan således vurderes i forhold til model 4. 

I såvel model 4 og 7 gives der en tilskyndelse til at reducere gødningstilførslen til en given afgrøde. 
Reduktionen af gødningstilførslen er imidlertid større i model 1-4 end i model 7 og reduktionen i 
kvælstofoverskuddet er større i model 7 end i de andre modeller. 

Dette kan umiddelbart synes bemærkelsesværdig, at det er miljømæssigt hensigtsmæssigt. Forskellen 
beror på, at der ved model 7 gives en mindre godtgørelse, hvis kvælstofoptagelsen i planterne formind-
skes. Ved mindre gødskning reduceres kvælstofoptagelsen og dermed også godtgørelsen efter model 7. 
Da det er kvælstofoverskuddet, der udgør den potentielle miljøbelastning og ikke kvælstoftilførslen har 
model 1-4 givet et for kraftigt incitament til reduktion af gødningstilførslen. Model 7 giver derimod det 
rigtige incitament til reduktion af gødningstilførslen. 

Model 7 giver en tilskyndelse til reduktion af de afgrøder, hvor der er et stort kvælstofoverskud. Det 
samme gør model 4. I model 7 er incitamentet dog mere præcist. Det kan ikke på forhånd afgøres om 
model 4 eller model 7 giver den største miljøvirkning ved samme sats, men model 7 indebærer, at 
landbruget får et mindre dækningsbidragstab til en given reduktion i kvælstofoverskuddet, hvilket ud fra 
også en miljøøkonomisk vinkel er afgørende.  

Med samme fradrag for den del af husdyrgødningen, der ikke økonomisk lader sig udnytte som den 
rabat der gives i model 4 er virkningen på husdyrbestanden nogenlunde identisk.  

Den afgørende forskel i forhold til model 4 er, at model 7 forventes at have en væsentlig effekt på 
foderets indhold af protein herunder fordelingen af de forskellige proteinstoffer, da også overskuddet af 
kvælstof hos dyrebrugene bliver pålagt en afgift. 

Model 4 giver incitamenter til at øge husdyrgødningsproduktionen ved anvendelse af mere proteinrigt 
foder. Dette kan f.eks. ske ved at anvende mere protein af de billige typer, hvor der i forvejen er for 
rigeligt i foderet. 

Model 7 giver derimod incitamenter til at reducere indholdet af ”unyttigt” protein i foderet. 

Protein er et afgørende vigtigt næringsstof i foderet. Husdyrene kan dog uden nedgang i tilvækst klare 
sig med et mindre proteinrigt foder. Der findes flere forskellige aminosyrer. Dyrenes udnyttelse af de 
forskellige proteinstoffer afhænger af balancen mellem stofferne. Skal dyrene således have 1 kg 
aminosyrer X og 2 kg af aminosyrer Y , men der er 1 kg X og 1 kg Y i foderet øges indholdet af 
aminosyrer Y ved at tilsætte et mere proteinrigt foderemne, således at såvel x som y stiger med 1 kg. 
Herved går der 1 kg X tabt og næsten direkte i gødningsmængderne. I model 7 lægges der afgift på 
proteinindholdet, hvilket øger incitamentet til at fremstille foderblandinger, hvor større dele af proteinet 
udnyttes.  

Effekten heraf kan være betydelig for kvælstofoverskuddet især under de nuværende forhold, hvor 
proteinrigt foder ikke er særligt dyrere end andet foder. 
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Hverken model 4 eller model 7 differentierer efter, hvor kvælstofoverskuddet er mest skadeligt. 

Forhold til EU 

Balanceafgiften rejser en række spørgsmål i forhold til EU. Efter Traktaten må medlemslandene ikke 
pålægge indførte varer højere afgifter end hjemligt producerede vare. Ligeledes må medlemslandene 
ikke godtgøre mere afgift ved eksport, end varerne direkte har været belastet med. Medlemslandenes 
muligheder for at anvende afgifter er direkte reguleret i traktaten. Det medfører, at selv om man måtte 
opnå, at Kommissionen ud fra en politisk overvejelse måtte acceptere afgiftssystemet, fordi det i praksis 
næppe vil give tilskyndelse til større eksport eller mindre import, vil en landmand eller foderstofhandler 
kunne klage via de danske domstole til EU-domstolen og få afgiften afprøvet i forhold til Traktaten. 

Foderstofimportøren vil kunne sammenligne afgiften af det importerede foder med afgift på foder 
indkøbt fra landmanden. Ved køb af foder fra landmanden med videresalg til anden landmand, er der 
ikke nogen afgiftsmæssige konsekvenser. Hvis der derimod købes fra udlandet, og dette korn sælges, vil 
der skulle betales en afgift. 

Det er svært at komme uden om, at der direkte finder en diskrimination sted. Man vil kunne 
argumentere for, at det dansk fremstillede korn indirekte har været belastet med en afgift på mindst 
samme niveau som det importerede, fordi kornet er avlet ved anvendelse af afgiftsbelagt kvælstof. Man 
vil imidlertid ikke kunne afvise, at kornets kvælstoftilførsel har været afgiftsfri, idet det kan have tæret 
på den gennem tiderne opbyggede kvælstofpulje, særlig atmosfærisk deposition etc. Selv om der i 
gennemsnit og i praksis ikke er tale om diskrimination lægger Domstolen i sin praksis vægt på at se på 
den direkte belastning, hvor det er svært at komme uden om, at der er en diskrimination. 

Domstolen skeler imidlertid også ofte til andre hensyn herunder til Kommissionens opfattelse, og 
miljøhensyn er også sikret i traktaten. Hvis Danmark fik Kommissionens godkendelse og en eksplicit 
erklæring om, at afgiften ikke stred mod de relevante artikler i traktaten vil risikoen for at nogen rejste 
en sag være mindre, og risikoen for at Danmark tabte også være mindre. 

Det forhold, at en balanceafgift er klart miljømæssigt funderet og i praksis ikke vil fremme dansk 
produktion, kan ligeledes tænkes at kunne stemme EU-domstolen mildere og i det mindste skabe en vis 
tvivl om udfaldet. Der er imidlertid ikke i domspraksis eksempler på, at miljøhensyn, der også er 
omfattet af traktaten altid får forrang overfor de fiskale hensyn, men heller ikke modsat. 

Risikoen for, at regeringen føres for EU-domstolen og dømmes, vil blive reduceret jo længere væk fra 
grænsen, afgiftsopkrævningen flyttes. Længst væk er hvis afgiften opkræves hos den enkelte landmand. 
Importøren, der sælger korn til den enkelte landmand vil dog kunne fremføre, at mens korn avlet hos 
landmanden ikke belastes med afgift direkte, vil korn med oprindelse i udlandet købt via forhandleren 
blive belastet. Det vil dansk korn via forhandleren godt nok også, men for dette korn er der givet en 
godtgørelse. 
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En del af EU-problemerne vil kunne imødegås ved at omdøbe afgiftsgodtgørelsen til en tilskudsordning 
formelt løsrevet fra afgiften. På statsstøtteområdet vil Kommissionen endeligt kunne give en accept. 

Man vil ligeledes kunne mindske risikoen for EU-vanskeligheder ved at fjerne de formelle 
lighedspunkter til almindelige afgifter. En mulighed er at anvende et system med omsættelige kvoter, 
hvor tilførsel af kvælstof til landbruget forudsætter, at der udover den monetære betalingen også betales 
et kvotebevis, mens fraførsel fra landbruget medfører tildeling af kvoter fra staten. I det mindste er der 
ikke ved et sådant system en lang retspraksis. 

Balanceafgiftens forhold til EU-retten er således ikke på nuværende tidspunkt afklaret i tilstrækkeligt 
omfang til, at man kan sige, at det er risikofrit at indføre afgiften. En egentlig måske tilstrækkelig 
afklaring vil kunne opnås efter en diskussion med Kommissionen og en vurdering af, i hvor utvetydige 
vendinger Kommissionen er villig til at give amnesti i forhold til de konkrete artikler i Traktaten. Det 
skal tilføjes, at Holland i dag har indført et balanceregnskab til reguleringen af kvælstof.  

Godkendelse af en afgift på kvælstofoverskuddet vil højst sandsynligt i den sidste ende komme til at 
afhænge af en politisk diskussion i EU. 

Administration 

Balanceafgiften vil kunne lade sig administrere. Hvis omkostningerne ved administrationen skal holdes 
nede på et overskueligt niveau, vil afgiften skulle opkræves hos leverandørerne og aftagerne af varer 
med kvælstofindhold fra landbruget.  

Den administrative belastning vil afhænge af, med hvilken præcision det er nødvendigt at bestemme 
kvælstofindholdet i de solgte varer. Hvis kvælstofindholdet i solgte og indkøbte varer skal bestemmes 
efter bedste kommercielle teknik, vil der blive tale om et meget stort antal målinger af kvælstofindhold i 
solgt korn. Hvis man derimod vil kunne basere sig på, at der for dansk fremstillet korn kan fastsættes 
standard indhold af protein, vil måleromkostningerne være mere overskuelig. Der vil da skulle foretages 
målinger af det importerede foder, der dog typisk kommer i større partier. Kvælstofindholdet i solgte fo-
derblandinger kan da bestemmes som det vægtede gennemsnit af de forskellige komponenter, der er i 
blandet de forskellige foderblandinger. 

Told- og Skattestyrelsen har udarbejdet et skøn over de administrative byrder for model 7. Det skønnes, 
at model koster 6.332.000 kr. at implementere og 595.000 kr. i løbende driftsomkostninger, samt 35,5 – 
60,5 årsværk til implementering (størrelsen er afhængig af formen af vejledning af virksomhederne) 
samt 164 årsværk til driften. Hvis kvælstoffikserende planter ikke er indeholdt i afgiftsgrundlaget 
reduceres antallet af årsværk til driften med 126 årsværk. 

Forudsætningerne for ovenstående skøn findes i bilag 2.  

Sammenfatning 
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En kvælstofbalanceafgift lader sig konstruere, administrere og kontrollere. Afgiften vil principielt være 
den mest ideale afgiftstype forstået således, at man opnår de største miljøgevinster givet sats og 
tilpasningsomkostninger. Afgiften er ikke uden risiko i forhold til EU traktatens bestemmelser om 
afgifter, men denne risiko vil kunne reduceres ved en udtrykkelig accept fra Kommissionens side, hvor 
man direkte giver OK i forhold til de konkrete artikler. 

Afgiften vil kunne være meget administrativ byrdefuldt, hvis man ikke er meget omhyggelig med at 
fastsætte bagatelgrænser, fritagelser på marginale områder og muligheder for mere summarisk 
bestemmelse af kvælstofindholdet i de forskellige produkter. 

Tabel 39 Miljøvirkningerne af model 7 

  Handelsgødning   N i høstet afgrøde   Kvælstofoverskud    
Afgift Kr./kg 4 8 12 4 8 12 4 8 12
  1000 t N

Før 381 381 381 320 320 320 363 363 363
Ændring i N behov -80 -136 -194 -23 -40 -60 -57 -96 -134
Ændring i afgrødevalg -10 -21 -19 -7 -19 -22 -2 -3 2
Ændringer efterafgrøder -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0
Udnyttelse af husdyrgødning -17 -29 -38 0 0 0 -17 -29 -38
Mindre dyrebestand 8 11 18 0 0 0 -4 -9 -15
Mindre protein i foder 3 9 17 0 0 0 -9 -11 -15
Ændring af harmonikrav -1 -2 -2      1 2 2
I alt ændring -97 -167 -218 -30 -59 -82 -88 -146 -197
Efter ændring 284 214 163 290 260 237 275 217 166
 

Det skal bemærkes, at der er usikkerhed i beregningerne, samt at 0-punktet (ved en 0-afgift) ikke svarer 
til den i dag anvendte mængde handelsgødning eller kvælstofoverskuddet. 0-punktet er anvendelsen af 
kvælstof, hvis den gældende regulering afskaffes bortset fra harmonikravene. 

I model 7 reduceres ved en afgift på 4 kr./kg kvælstof bruget af handelsgødning med 97 mio. ton. Den 
største reduktion i anvendelsen af handelsgødning forårsages af en mindre tilførsel af kvælstof til 
marken (reduktion på 80 mio. ton) og af en større udnyttelse af kvælstof i husdyrgødningen (17 mio. 
ton). Til sammenligning reduceres mængden af kvælstof fra handelsgødning med henholdsvis 167 mio. 
kg og 218 mio. kg ved en afgift på henholdsvis 8 kr./kg og 12 kr./kg kvælstof. 

Ved en afgift på 4 kr./kg reduceres mængden af kvælstof i fraførte afgrøder med 30 mio. kg, med 59 
mio. kg og 82 mio. kg ved en afgift på henholdsvis 8 kr./kg og 12 kr./kg. 

Model 7 reducerer ved en afgift på 4 kr./kg kvælstofoverskuddet med 88 mio. kg kvælstof, hvilket er  
mere end i model 1 – 3, hvor kvælstof overskuddet bliver reduceret med 65-72 mio. kg. Ved en afgift på 
8 kr./kg reduceres kvælstofoverskuddet i model 7 med 146 mio. kr., hvor det blev reduceret med 116 –
131 i model 1 – 3. Ved en afgift på 12 kr./kg reduceres kvælstofoverskuddet i model 7 med 197 mio. kg 
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mod 164 - 187 i model 1-3. Model 4 reducerer kvælstofoverskuddet med henholdsvis 61 mio. kg, 111 
mio. kg og 161 mio. kg. 

Tabel 40 Provenuoversigt model 7 

Afgift     kr./kg   0 4 8 12
         
1. Handelsgødningsforbrug 1000 ton  381 284 214 163
2. Kvælstof fra husdyr  1000 ton  234 211 195 172
3. Heraf  fra svin  1000 ton  97 88 81 71
4.       fra kvæg   1000 ton  114 103 95 83
5.       fra andre   1000 ton  23 20 19 17
6. Kvælstoffikserende planter 1000 ton  2 2 3 4
7. Fra atmosfæren  1000 ton  66 67 65 65
8. Heraf fra kvælstoffikserende planter 1000 ton  16 17 15 15
9. Samlet tilførsel (1+2+6+7) 1000 ton  683 564 477 403
10. Fraførsel markbrug  1000 ton  320 290 260 237
11. Samlet overskud (9-10) 1000 ton  363 275 217 166
12. Afgiftsgrundlag (1+2+8-10) 1000 ton   222 164 112

13. Afgift på overskud    mio. kr.     889 1313 1348

 

Ved afgift på 4 kr./kg genereres et provenu på 889 mio. kr.. Ved en afgift på henholdsvis 8 kr./kg og 12 
kr./kg genereres et provenu på henholdsvis 1.313 mio. kr. og 1.348 mio. kr.  

Tabel 41 Fordelingsmæssige konsekvenser af model 7 

1.Afgiftsprovenu mio. kr.        889 1313 1348
2. Heraf fra husdyr      (3+4+5) mio. kr.        466 782 947
3. Fra svin mio. kr.        159 254 292
4. Fra køer mio. kr.        245 419 516
5. Fra andre mio. kr.        61 108 138
6. Fra markbrug mio. kr.        423 531 401

7. Tilpasningsomk. Markbrug* mio. kr.        119 396 792
8. Tilpasningomk. Dyrebrug* mio. kr.        58 188 392
9. Afgift båret uden for landbruget       .mio. kr.        50 100 150
10. Belastning markbrug (6+7-9) mio. kr.        493 827 1042
11. Belastning dyrebrug (2+8)  mio. kr.        523 969 1339
12. Tilbageføring  (1) mio. kr.        889 1313 1348
13. Nettobelastning (10+11-12+9) mio. kr.        177 584 1183
*Disse værdier er ændret i forhold til rapporten seneste udkast, og vil derfor ikke stemme overens med andre rapporter. 

 

Ved en afgift på 4 kr./kg genereres et provenu på 889 mio. kr. fordelt på 466 mio. kr. fra dyrebrug og 
423 mio. kr. fra markbrug. For dyrebruget kommer en stor del (245 mio. kr.) fra kvægbrug, da 
kvæggødning er vanskeligere at udnytte end anden husdyrgødning. Jo højere afgiften er – jo mindre er 
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provenuet fra markbruget. Hvis der ved den samlede belastning også tages højde for 
tilpasningsomkostningerne, da belastes husdyrbrug og markbrug stort set med det samme beløb. 

Ved estimation af modellen er anvendt kortsigtede udbyttefunktion, som kan medføre et underskud i 
tilførslen af kvælstof ved høje afgifter. En afgift på overskuddet kan således udgøre ”et tilskud”. 

I de andre modeller er provenuet tilbageført til markbruget. Ved tilbageføring af afgiftsprovenuet i 
model 7 er der ikke taget stilling til, hvorledes provenuet bør fordeles mellem dyrebrug og markbrug. 

Nedenstående viser afgiftsbelastningen for udvalgte typer brug. 

Boks 2 Svinebrug 

Boxen viser belastningen ved en afgift på kvælstofoverskuddet for et svinebrug med 2.500 slagtesvin årligt, 110 søer og 
75 ha. Jord (1,4 DE/HA).  

Hvis et slagtesvin giver et dækningsbidrag på ca. 175 kr./slagtesvin incl. Soen (heraf skal også dækkes udgifter til løn, 
maskiner, bygninger mv.), vil 2.500 slagtesvin give et dækningsbidrag på 437.000 kr. årligt. Hvis en ha dyrket med 
ikke-foderafgrøder årligt giver et dækningsbidrag på ca. 5.000 kr. (hvoraf der også skal dækkes udgifter til løn mv.) vil 
75 ha. Give et dækningsbidrag på 375.000 kr. Samlet har de beskrevne brug et årligt dækningsbidrag på 812.000 kr. 

Ab dyr  Ton N 10,4
Til mark nyttiggjort Ton N 5,7
Tab dyr (tab under lagring og mængden ej nyttiggjort Ton N 4,7
N til mark (150 kg N/ha) Ton N 11,3
Fraført (110 kg N/ha Ton N 8,3
Overskud mark Ton N 3,0
Samlet overskud Ton N 7,7
Afgift heraf kr. 31.800
 

En afgift på 4 kr./kg kvælstofoverskuddet vil udgøre 3,9 pct. af bedriftens dækningsbidrag. 

 

 

 

 



 151

Boks 3 Planteavler 

Boxen viser belastningen af en planteavler ved en afgift på 4 kr./kg kvælstof for en planteavler med 125 ha land, hvorpå 
der dyrkes 50 pct. vinterhvede og 50 pct. vinterbyg. 

Ved et dækningsbidrag på ca. 5.000 kr./ha vil planteavleren årligt have et dækningsbidrag på 625.000 kr. excl. 
lønudgifter, maskiner mv.  

Tilførsel til mark (150 kg N/ha) Ton N 18,8 
Fraførsel (110 kg N/ha) Ton N 13,8 
Kvælstofoverskud Ton N 5 
Afgift af overskuddet Kr. 20.000 

 

En afgift på kvælstofoverskuddet vil udgøre ca. 3 pct. af dækningsbidraget. Tilpasningsomkostninger udgør ca. 20.000 
kr. (beregnet som gennemsnit fra tabel tabel 41). Da udgangspunktet for beregnings af tilpasningsomkostninger er en 
verden uden regulering, må det forventes, at dele af tilpasningsomkostningerne er afholdt. Det skal fremhæves, at det 
anvendte dækningsbidrag ikke er landbrugets regnskabsresultat, og at regnskabets resultatet forventes at ligge væsentlig 
under det her anvendte dækningsbidrag. 
 

Boks 4 Kvægbrug 

I denne box vurderes belastningen af en afgift på 4 kr./kg N for et kvægbrug med 100 malkekøer (tung race), 10 
ammekøer med opdræt, og 80 ha (1,7 De/ha), hvor af halvdelen er græs med kløver til slæt.  

Ved et skønnet dækningsbidrag på 11.000 kr. pr. malkeko, 1600 kr. pr. ammeko, 2500 kr. pr. ha med græs og 5000 kr. 
pr. ha med vinterhvede opnås et årligt dækningsbidrag på 1.416.000 kr. (excl. lønudgifter, maskiner mv.) 

Ab dyr (ca. 100 kg N/DE) Ton N  13 
Til mark nyttiggjort Ton N 5,2 
Tab dyr (tab lager og stald samt mængden 
som ikke er nyttiggjort) 

Ton N 7,8 

N til mark :   
Græsmarken m/ kløver (300 kg N/ha) Ton N 12 
Fiksering (46 kg N/ha) Ton N 1,8 
Vinterhvede (160 kg N/ha) Ton N 6,4 
Fraført N fra mark:   
Græsmark (140 kg N/ha) Ton N 6 
Vinterhvede (130 kg N/ha) Ton N 5,2 
Overskud mark Ton N 9,0 
Samlet overskud Ton N 16,8 
Afgift Kr. 67.200 

 

Samlet udgør afgiften godt 4 pct. af dækningsbidraget.  

Af afgiften på 67.000 kr. er 31.200 kr. fra dyrene alene. Tilpasningsomkostninger forventes at udgøre ca. 13.000. Da 
udgangspunktet for beregnings af tilpasningsomkostninger er en verden uden regulering, må det forventes, at dele af 
tilpasningsomkostningerne er afholdt. Det skal igen fremhæves, at det anvendte dækningsbidrag ikke er landbrugets 
regnskabsresultat, og at regnskabets resultatet forventes at ligge væsentlig under det her anvendte dækningsbidrag.  
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Ovenstående eksempler vil ved en højere afgift på kvælstofstabet medføre en større afgiftsbelastning af 
dyrebrugene end af markbrugene. 

5.10 Model 8 Kvælstofbalance på gårdniveau 

En afgift efter kvælstofbalancen på gårdniveau vil stort set have samme miljøeffekt som en afgift på 
landbrugssektoren. Den største afvigelse fra en afgift på landbrugsniveau vil være de administrative 
byrder.  

En afgift på kvælstofoverskuddet på gårdniveau vil medføre, at den enkelte bedrift skal registreres og 
indbetale afgiften. Den enkelte landmand skal således inden for hver afgiftsperiode opgøre tilførslen af 
kvælstof (foder, handelsgødning, kvælstoffiksering mv.) samt fraførslen af kvælstof (salg til mejeriet, 
slagteriet mv.) og indbetale afgiften af forskellen. Afgiftsperioden vil være året for at reducere 
landmandens administrationsomkostninger. Ved ejerskifte for en ejendom vil der skulle tages højde for 
anvendt kvælstof og aflægges regnskab herfor.  

En afgift på gårdniveau vil også omfatte opgørelse af salg mellem de enkelte landmænd. Sælger en 
landmand således husdyrgødning, halm, korn, dyr eller andet til anden landmand skal indholdet af 
kvælstof opgøres. Tilsvarende skal køber svare afgift efter kvælstofindholdet ved køb fra anden 
landmand. 

En gødningsafgift efter model 8 vil således omfatte flere punktafgiftsregistrerede virksomheder end 
antallet af virksomheder, der er omfattet af alle de eksisterende punktafgifter. For hver virksomhed vil 
afgiftsgrundlaget være mere komplekst og omfattende at opgøre end for langt den overvejende del af de 
nuværende punktafgiftsvirksomheder (olieselskaber, elværker, tobaksfabrikanter, ølbryggere, bilsæl-
gere, chokoladefabrikker etc.) uden, at man kan forudsætte, at den enkelte landmand har samme 
administrative kapacitet til rådighed. 

Det giver anledning til særlige administrative problemer, at landbruget typisk drives af ejeren selv. 
Andre punktafgiftspligtige virksomheder er typisk større virksomheder eventuelt drevet i selskabsform, 
hvor ledelsen har en interesse i, at der holdes regnskab for ikke at blive besveget af de ansatte eller for at 
der kan holdes styr på varestrømmene. Anderledes ved enkeltmands ejede virksomheder, hvor der ikke 
behøver at være et formaliseret regnskab over de fysiske varestrømme for at driftslederen kan drive 
virksomheden optimalt. Der er dog en stigende erkendelse af, at landmanden skal kende alle 
”produktstrømme” for at kunne gribe ind og ændre adfærd på detailområder, hvis driftsledelsen skal 
være optimal. 

Det kan derfor være meget vanskeligt at fastlægge afgiftsgrundlaget for myndighederne, hvis 
landmanden helt undlader at indsende afgiftsregnskabet. 
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En balancemodel på gårdniveau kan eventuelt suppleres med et bundfradrag (niveauet for det acceptable 
kvælstofoverskud eller lignende). Et sådan bundfradrag vil dog øge modellens kompleksitet bl.a. i 
forbindelse med ejerskifte. Et bundfradrag kan alene tage hensyn til særligt følsomme områder ved at 
reducere bundfradraget for disse områder. Modellen kan ikke sikre, at den tilførte mængde til et udvalgt 
område på en bedrift ikke får tilført mere kvælstof end en given mængde. Det vil ikke være muligt at 
differentiere afgiften efter anvendelsen og derved tage hensyn til særligt følsomme områder. Jf. i øvrigt. 
kapitel 4.12. Model 8 kan sandsynligvis sikre en overholdelse af Nitratdirektivet og Habitatsdirektivet, 
hvor reguleringen sker på bedriftsniveau. 

Mange oplysninger vil kunne leveres fra forhandlere af foder, gødning mv. således af indbetalingen af 
afgiften kan baseres på en delvis udfyldt selvangivelse. Dette vil reducere antallet af fejl, men der vil 
stadig være tale om et administrativt tungt system på grund af at der skal holdes styr på alle de interne 
leverancer mellem brugene. Disse interne leverancer undgås i model 7. 

En afgift på gårdniveau vil medføre ca. 60.000 registrerede landbrug med mindre der fastsættes  særlige 
bundgrænser for registrering. 

Det hollandske afgiftssystem minder på flere punkter om en balanceafgift på gårdniveau. Opgørelse af 
kvælstof i husdyrgødning sker ved standarder eller kan ske ved måling. Hovedparten af hollandske 
landmænd anvender opgørelse ved måling. I det hollandske system har man ikke medtaget 
kvælstoffikserende planter under afgiften. Overskrider overskuddet en fastsat standard skal der svares 
afgift.  

Det hollandske system omfatter ca. 80.000 bedrifter, og afgiften administreres ved hjælp af et 
computersystem, som er opbygget til formålet, jf. kap. 5.12. Hollænderne skønner, at deres system 
koster ca. 300 mio. € årligt i administration fordelt på 200 mio. € til landbruget og 100 mio. € til 
myndighederne. I skatteadministrationen er 600 personer involveret i afgiften og 100 personer er 
involveret i inspektion af afgiften. 

Told- og Skattestyrelsen har lavet et skøn over omfanget af administrative byrder ved gennemførelse af 
model 8. Det er foretaget 2 skøn: et med gartnerier og et uden. Det skønnes, at indførelse af model 8 vil 
medføre udgifter på 6.640.000 kr. til implementering og 670.000 kr. til drift. Hvis model 8 gennemføres 
vha. indberetningspligt for input-virksomhederne og output virksomheder, vil driftsomkostningerne 
øges med 2,5 – 3 mio. kr. Der er ikke lavet skøn over omkostningerne til implementering af et sådant 
system. 

Det er skønnet, at model 8 vil medføre 57,5 – 144,5 årsværk til implementering afhængig af valgte 
vejledningsmetode, samt 264 årsværk ved indberetningspligt for input og output virksomhederne og 343 
årsværk uden indberetningspligt. 

Model 7 kan udvides til også at omfatte produkter fra gartnerier. Dette vil øge antallet af omfattede 
virksomheder med ca. 8.000. Det skønnes, at denne udvidelse vil øge udgifter til implementering med 
140.000 kr. og omkostningerne til driften med ca. 50.000 kr. Antal årsværk til implementering vil blive 
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øget med 4 henholdsvis 13 årsværk, og antallet af årsværk til drift vil blive øget med henholdsvis 13 
årsværk (med indberetningspligt) og 23 årsværk (uden indberetningspligt).  

Sammenlignes med model 7 (6.332.000 kr. til implementering og 595.000 kr. i løbende 
driftsomkostninger, samt 35,5 – 60,5 årsværk til implementering (størrelsen er afhængig af formen af 
vejledning af virksomhederne) samt 164 årsværk til driften med kvælstoffikserende planter og 38 uden 
kvælstoffikserende planter) er der ikke den store forskel i implementeringsomkostningerne, men det 
administrative byrder for model 8 er væsentlig større end for model 7. 

Det skal bemærkes, at der på afgiftsområdet ikke er fortilfælde for indberetningspligt for ikke 
afgiftspligtige virksomheder. 

Forudsætningerne for ovenstående skøn fremgår af bilag 2. 

5.11 Udgangspunktet for beregninger, sammenligning af model 1 –3, 4 og 7 
samt elasticiteter 

Udgangspunktet for modellen 

Til beregninger af effekterne for de forskellige afgiftsmodeller er opstillet en økonomisk model, som 
selvfølgelig vil være en simplificering af den virkelige verden, og dermed omfattet af usikkerhed. Det 
beregnede udgangspunkt behøver ikke at være en tidligere kendt situation, men skal selvfølgelig heller 
ikke lige langt fra. 

Det er med stor usikkerhed skønnet, at den nuværende regulering af kvælstof i marken koster 2 –3 
kr./kg, og at reguleringen af husdyrgødningen har været lidt dyrere, ca. 6 kr./kg. 

Udgangspunktet for alle beregningerne er et scenarie, hvor den gældende regulering er ophævet, jf. 
afsnit 5.1.2. Efterspørgslen efter kvælstof i en situation uden regulering er bestemt ved anvendelse af  
estimerede kortsigtede udbyttefunktioner. Anvendelsen af kortsigtede udbudsfunktioner overestimerer 
reduktionen af kvælstof ved indførelse af en afgift. Der kan endvidere være en tendens til, at 
udbyttefunktionerne er ”for pæne” i forhold til den virkelige verden, således at udbyttet ligger for højt. 
Der er heller ikke estimeret udbyttefunktioner for alle typer af afgrøder, da der har manglet oplysninger. 
F.eks. er der ikke estimeret udbyttefunktioner for græs med kløver. Andre faktorer spiller også ind ved 
bestemmelse af tilførslen af kvælstof til græsmarker, så som behov for areal til udbringning af 
husdyrgødning. Endvidere er mængden af kvælstof fra atmosfæren vanskelig at bestemme. Der kan 
også være usikkerhed for dele af det bagvedliggende datamateriale.  

Mængden af kvælstof ab dyr er også baseret på beregninger. Ændringer i mængden af kvælstof ab dyr 
og ændringer i udnyttelsesprocenten ved indførelse af en afgift er ikke kendte, og arbejdsgruppen har 
ikke kendskab til viden, som er tilgængelig andre steder. Prisen for kvælstof i husdyrgødning målt i 
handelsgødningsækvivalenter er sjældent lig prisen på handelsgødning. Derimod er det forudsat, at den 
marginale værdifastsættelse af kvælstof i husdyrgødningen – målt i handelsgødningsækvivalenter – 
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stiger i samme takt som prisen på handelsgødning. Dette kan vise sig at være en kritisk antagelse, jf. 
bilag 1. 

Samlet set er modelberegningerne således omfattet af usikkerhed. 

Tabel 42 Udgangspunktet for beregningerne, en afgift 4 kr./kg kvælstof i handelsgødning samt tilførslen 
af handelsgødning og overskud i 2000/2001 

  0 kr./kg 4 kr./kg 2000/2001 
Handelsgødning 1.000 ton 381 226 2521 
Kvælstoffiksering 1.000 ton 66 83  
Kvælstof fraført fra mark 1.000 ton 320 276  
Husdyrgødning, ab dyr 1.000 ton 234 264 2672 
  -heraf i HGÆ 1.000 HGÆ 88 119  
Kvælstofoverskud 1.000 ton 363 298 3433 
1 Tal fra 1999/2000, da den anvendte mængde handelsgødning i beregningen af landbrugets overskud er forskudt 1 år. 
2DJF-rapprot 36, 2001 3Oplyst Arne Kyllingsbæk, gennemsnit beregnet over 3 år. 

I udgangspunktet for modellen er beregnet et kvælstofoverskud på 363 mio. kg. Anvendelsen af 
handelsgødning er i udgangspunktet uden regulering beregnet til 381 mio. kg. Nulpunktet er 
fremkommet ved en antagelse om, at den gældende regulering ca. svarer til en afgift på 4 kr./kg 
handelsgødning. Denne antagelse er vigtigst ved bestemmelse af udbudet af husdyrgødning. For 
efterspørgslen efter kvælstof til afgrøderne er alene afhængig af den gældende arealsammensætning for 
afgrøderne, da her er anvendt estimerede udbyttefunktioner, som ikke er afhængige af den gældende 
regulering. 

Arne Kyllingbæk har beregnet overskuddet af kvælstof i 1999/2000 til 367 mio. kg. (beregnet 
gennemsnit over 3 år). Anvendelsen af handelsgødning udgjorde i 1999/2000 alene 250 mio. kg ifølge 
Danmarks Statistik.  

I modellen her i rapporten er ikke medregnet anden tilførsel af kvælstof end fra husdyr, handelsgødning 
og fra atmosfæren. Affald, slam og såsæd er ikke medregnet. Det var ikke forventet, at beregningerne 
for udgangspunktet vil svare til anvendelsen, høsten og dermed overskuddet af kvælstof på et givet 
tidspunkt, men noget kan tyde på, at mængden af handelsgødning er lidt for højt. Affald, slam og såsæd 
er ikke medregnet i modellen, og den tilførte mængde af kvælstof fra affald og slam – omregnet til 
handelsgødningsækvivalenter - vil i stedet være indregnet i mængden af tilført handelsgødning, hvilket 
følgelig giver et højere anvendt mængde af kvælstof i handelsgødningen samt et større tab, da affald og 
slam næppe kan udnyttes lige så effektivt som handelsgødning. 

Mængden af kvælstof i husdyrgødningen ab lager er faldet med ca. 13 pct. i perioden 1985 til 2000. I 
samme periode har der været en stigning i den samlede animalske produktion.. Det beregnede 
udgangspunkt kan have en lavere mængde kvælstof ab dyr end det vil fremgå af nogen statistik. Dette 
kan forklare, at handelsgødningsforbruget er højere i det beregnede udgangspunkt end det har været i 
flere år. 
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I beregningerne er det forudsæt, at den gældende regulering svarer til en afgift på ca. 4 kr./kg kvælstof i 
handelsgødning. Indførelse af en afgift på kvælstof i handelsgødning medfører bl.a. flere dyr og øget 
fodring med proteinholdigt foder, og ophævelse af en afgift vil have modsatte effekt.  

Sammenlignes resultaterne ved en afgift på 4 kr./kg kvælstof i handelsgødning med data fra 2000/2001, 
ses at mængden af kvælstof fra husdyr stemmer overens (hvilket ikke er spor overraskende, da 
udgangspunktet for bestemmelsen for husdyrgødningen tager udgangspunkt i data fra 2001 og en afgift 
på 4 kr./kg kvælstof). Mængden af handelsgødning er ved en afgift på 4 kr./kg mindre end den anvendte 
mængde handelsgødning i 2000/2001. Størst afvigelse er der i kvælstofoverskuddet for samme periode, 
hvor en afgift på 4 kr./kg kvælstof i handelsgødningen giver et overskud på 298.000 ton N mod 343.000 
ton kvælstof beregnet for samme periode. Afvigelse i det beregnede overskud og overskuddet for 
2000/2001 kan have flere årsager: 

1. Ved beregning af efterspørgslen efter kvælstof er anvendt kortsigtede udbyttefunktioner, som 
sætter efterspørgslen efter kvælstof for lavt i forhold til udbyttet.  

2. Modellen medregner ikke tilførsel af såsæd, affald og slam. 

Disse 2 nævnte forklaringer kan dog næppe hele forskellen.  

Fordelen ved denne model er, at den er konsistent, og giver en rangordning af de forskellige 
afgiftsmodeller i forhold til reduktion af kvælstofoverskuddet og landbrugets tilpasningsomkostninger. 
Modellen har dog behov for at blive kalibreret i forhold til udgangspunktet 2000/2001. For at foretage 
en sådan kalibrering er der bl.a. brug for opgørelse af kvælstofoverskuddet på markniveau.  

Sammenligning af model 1 – 3, 4 og 7 

Ved sammenligning og udvælgelse af en af de vurderede modeller er det særligt af interesse at betragte 
reduktion i overskuddet af kvælstof samt landbrugets tilpasningsomkostninger. 

Tabel 43 Tilpasningsomkostninger for model 1 -3, 4 og 7 

 Tilpasningsomkostninger 
    
Afgift 4 8 12 
 mio. kr. 
Model 1 309 1.107 2.217 
Model 2 304 1.077 2.121 
Model 3 294 1.051 2.087 
Model 4 222 824 1.735 
Model 7* 177 584 1.183 
*Disse værdier er ændret i forhold til rapporten seneste udkast, og vil derfor ikke stemme overens med andre rapporter. 
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Tabel 44 Reduktion i kvælstofoverskuddet for model 1-3,4 og 7 

 Reduktion i kvælstofoverskuddet Omkostninger pr. kg 

Afgift 4 8 12 4 8 12 

 1.000 ton. Kr./kg 

Model 1 65 116 164 4,73 9,52 13,50 

Model 2 70 125 177 4,37 8,63 11,98 

Model 3 72 131 187 4,07 8,01 11,15 

Model 4 61 111 161 3,60 7,39 10,80 

Model 7 88 146 197 2,00* 4,00* 6,00* 

*Disse værdier er ændret i forhold til rapporten seneste udkast, og vil derfor ikke stemme overens med andre rapporter. 

Det fremgår af Tabel 43 og Tabel 44, at tilpasningsomkostningerne falder i takt med, at modellen 
tilnærmes den potentielle miljøbelastning, samtidig med at miljøvirkningen (reduktion af 
kvælstofstabet) øges. De fremgår ligeledes, at marginalomkostninger for de forskellige modeller er 
stigende – hvilket er i overensstemmelse med den økonomiske teori, jf. kapitel 4 samt bl.a. konklusioner 
af Lars Gårn Hansen39. 

Tilpasningsomkostningerne er bl.a. tabt dækningsbidrag som følge af omlægning af 
afgrødesammensætning, omkostninger ved øget udnyttelse af husdyrgødning mv. Disse omkostninger 
må ikke forveksles med landbrugets administrative omkostninger, som de desuden vil overstige 
væsentligt. 

Tilpasningsomkostninger ved den nuværende regulering er ikke bestemt, men ifølge den økonomiske 
teori vil disse overstige tilpasningsomkostningerne ved en afgift på handelsgødning, som er den afgift, 
der minder mest om den gældende regulering. 

Tabel 45 Omkostninger ved samme reduktion af kvælstofoverskuddet 

 
Reduktion af 
kvælstofoverskuddet Afgift Omkostninger 

 1000 ton Kr./kg Kr./kg mio. kr. 

Model 1 140 10,00 11,60 1.600 
Model 2 140 9,20 9,70 1.400 
Model 3 140 8,60 8,60 1.200 
Model 4 140 10,30 9,40 1.300 

Model 7 140 7,60 3,80 550 

*Disse værdier er ændret i forhold til rapporten seneste udkast, og vil derfor ikke stemme overens med andre rapporter. 

Ved model 7 opnås den største reduktion i kvælstofoverskuddet og samtidig til de laveste 
tilpasningsomkostninger pr. kg, jf. Tabel 45. 

                                                   

39 Regulering af kvælstoftabet fra landbruget – studier i anvendelse af Danmarks Jord, AKF 1991 
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Ved et givet miljømål betyder model 1, at der sker en alt for stor reduktion i gødningstilførslen pr. ha 
samtidig med, at husdyrbruget får incitament til miljømæssig uhensigtsmæssig udvidelse af bestanden 
samt øget fodring med protein.  

Det er muligt at lave et skøn over omkostningerne til reduktion af et givet overskud af kvælstof i de 
forskellige modeller, jf. Tabel 45. Heraf fremgår det, at model 7 (tabsafgiften) kan reducere 
kvælstofoverskuddet med 140 mio. kg, hvor tilpasningsomkostningerne vil udgøre ca. 550 mio. kr. 
Samme reduktion ved model 1 (afgift på handelsgødning) vil medføre 1.600 mio. kr. i 
tilpasningsomkostninger. Model 1 kan alene begrundes frem for model 7, hvis de administrative byrder 
udgør mere end 1 mia. kr. – hvilket næppe vil være tilfældet. 

Modelberegninger er omfattet af usikkerhed. Det vurderes dog, at rangordningen af modellerne og den 
relative forskel modellerne imellem er robust. 

Tabel 46 Tilpasningsomkostninger og provenu 

 Tilpasningsomkostninger markbrug           Tilpasningsomkostninger dyrebrug    Provenu 

    Mio. kr.   .   

 4 8 12 4 8 12 4 8 12 

Model 1 251 880 1.749 59 227 467 906 835 140 

model 2 251 880 1.749 54 197 371 1.312 1.769 1.691 

model 3 241 853 1.715 54 197 371 1.375 1.843 1.789 

model 4 168 627 1363 54 197 371 1491* 2295* 2486* 

model 7 119** 396** 792** 58** 188** 392** 889 1313 1348 

*Bundfradraget er fratrukket 
** Disse værdier er ændret i forhold til rapporten seneste udkast, og vil derfor ikke stemme overens med andre 
rapporter. 

 

Tabel 47 Nettobelastning 

 Nettobelastning markbrug Nettobelastning dyrebrug 

Kr./kg 4 8 12 4 8 12

 Mio. kr. 

model 1 670 1.939 3.590 -411 -932 -1.524 

model 2 254 977 1.971 0 0 0 

model 3 244 951 1.937 0 0 0 

model 4 172 724 1585 0 0 0 

model 7 493** 827** 1042** 523** 969** 1339** 

*Provenuet er ikke tilbageført i model 7  
** Disse værdier er ændret i forhold til rapporten seneste udkast, og vil derfor ikke stemme overens med andre 
rapporter. 

Model 1 har den store ulempe, at der sker en stor omfordeling fra markbrug til dyrebrug som følge af, at 
der alene er afgift på handelsgødning. Ved en afgift på 4 kr./kg N har markbruget en belastning på 670 
mio. kr. efter tilbageførsel af provenuet til markbruget, og dyrebruget har en gevinst på 411 mio. kr. 
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I model 2, 3 og 4 er nettobelastningen af dyrebruget 0 kr. Efter tilbageførsel af provenuet til markbruget 
er belastningen af markbruget i model 3 ca. 244 mio. kr. ved en afgift på 4 kr., ca. 951 mio. kr. ved en 
afgift på 8 kr./kg og ca. 1.937 mio. kr. ved en afgift på 12 kr./kg N. 

I model 7 – en afgift på tabet – belastes både markbrug og dyrebrug. Markbruget belastes ved store 
indbetalinger af afgift og mindre tilpasningsomkostninger. Markbrug belastes ved en mindre provenu 
men store tilpasningsomkostninger. På bundlinien er belastningen af dyrebrugene lidt større end 
belastningen af markbrugene. Det skal bemærkes, at provenuet i model 7 ikke er tilbageført, og der 
således ikke er taget stilling til, hvordan provenuet kan tilbageføres til henholdsvis dyrebrug og 
markbrug. 

Til sammenligning med ovenstående tal havde landbruget i 2001 et driftsresultat40 på 5.938 mio. kr. 
(fordelt på planter:804 mio. kr., kvæg: 1.095 mio. kr., svin 4.313 mio. kr., pelsdyr 422 mio. kr. og deltid 
–687 mio. kr. Bemærk dog at denne opdeling efter planter, svin osv. ikke svarer til den opdeling, som er 
anvendt i denne rapport ).  

Det skal huskes, at 0-punktet for beregningen af tilpasningsomkostninger er en verden, hvor den 
gældende regulering er fjernet. Det er vurderet, at en afgift på 4 kr./kg på kvælstof i handelsgødningen 
ca. svarer til den gældende regulering, således vil dele af tilpasningsomkostninger allerede er afholdt. 

Gennemføres en afgift på 8 kr./kg kvælstof efter model 7, og det antages, at der allerede er afholdt 
tilpasningsomkostninger svarende til afgiften på 4 kr./kg efter model 7, bliver landbruget pålagt 
tilpasningsomkostninger for 274 mio. kr. fordelt på 145 mio. kr. til markbruget og 129 mio. kr. til 
dyrebruget. Dette svarer til ca. 5 pct. af landbrugets driftsresultat for 2001. Antages det endvidere, at 
provenuet ikke tilbageføres, bliver landbruget belastet med samlet 1.792 mio. kr. svarende til ca. 30 pct. 
af driftsresultat fra 2001. 

Tab i dækningsbidraget fra planteavl må forventes at blive overvæltet i jordpriserne, og således medføre 
et fald i jordpriserne. Reduktion i dækningsbidraget fra dyrebrugene vil medføre en reduktion i antallet 
af dyr, som igen vil medføre en mindre efterspørgsel efter jord til udbringning af husdyrgødning, 
hvilken igen vil medføre faldende jordpriser. Ved høje afgifter kan reduktionen i dækningsbidraget blive 
så store, nogle arealer ikke længere  vil blive dyrket. Hvis arealer tages ud af driften, vil det medføre 
reduktion af tilpasningsomkostningerne. 

Elasticiteter 

Arealændringer i afgrødesammensætningen ved indførelse af en afgift er bestemt ved hjælp af 
ændringerne i dækningsbidraget for de forskellige afgrøder. Har en afgrøde en reduktion af 

                                                   

40 FØI, Martin Andersen :”Landbrugets produktion og økonomi 2001”, Maj 2003 
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dækningsbidraget, som er større end den gennemsnitlige reduktion, vil arealet for denne afgrøde blive 
reduceret ved indførsel af en afgift. 

Arealændringerne for kornafgrøderne ved indførsel af en afgift er sammenlignet med arealændringerne i 
ESMERALDA ved samme ændringer i dækningsbidragene, hvilket stort set medfører samme 
arealændringer som elasticiterne fra ESMERALDA anvendt. 

Bestemmelse af udbudet af kvælstof – fordelt på kvælstof fra husdyrgødning og handelsgødning – er 
bestemt ved hjælp af 3 funktioner: 1) en funktion, som angiver udnyttelsesprocenten af N i 
husdyrgødning, 2) en funktion, som fastsætter antallet af dyr og 3) en funktion, som angiver foder og 
hermed mængden af kvælstof ab dyr. Jf. bilag 1 for en nærmere beskrivelse af disse funktioner. 

Nedenstående Tabel 48 viser beregnede elasticiteter ved en afgift på kvælstof i handelsgødning, en 
afgift på kvælstofoverskuddet samt beregningerne foretaget i Økonomimodelgruppen ved en 
overskudsafgift. 

De beregnede elasticiteter ved en afgift på kvælstofoverskuddet ligger ikke så langt fra hinanden. Det 
skal hertil gøres opmærksom på, at der er forskel i de to typer beregninger. Beregningerne i F6a hviler 
på en økonometrisk model, og beregningerne i denne rapport er baseret på en partiel analyse.  

Elasticiteterne for denne rapports model (fremover henholdsvis model 1 og model 7) er stigende for 
handelsgødning og kvælstofoverskuddet. Elasticiterne i model 1 og model 7 er stigende, mere følsom jo 
højere prisen bliver. Elasticiterne i model 1 og model 7 er mindre end ved en lineær sammenhæng 
mellem mængde og pris. 

Ved en afgift på 12 kr./kg overskud af kvælstof vil begge modeller være behæftet med stor usikkerhed. 
ESMERALDA har mødt stigninger på 240 pct. af prisen på kvælstof, og således ikke estimeret ved så 
høje prisstigninger. Modellen i denne rapport rammer rigtigt på kortsigt for efterspørgslen efter 
kvælstof, men for udbudet af husdyrgødning målt i HGÆ er prisen fastsat for højt, hvilket overvurderer 
den mængde handelsgødning, som bliver erstattet med handelsgødning. 
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Tabel 48 Oversigt elasticiteter for en afgift på kvælstof i handelsgødning, en afgift på 
kvælstofoverskuddet samt beregninger fra Økonomimodelgruppen (F6b) 

Afgift + pris Kr. /kg 5 9 13 17
  Mængden af handelsgødning 
Afgift på handelsgødning, model 1 1.000 ton 381 226 104 12
Balanceafgift, model 7 1.000 ton 381 284 214 163
Balanceafgift, F6b 1.000 ton 275 209 158 140
  Elasticitet 
Afgift på handelsgødning, model 1   -0,89 -2,03 -5,99
Balanceafgift, model 7   -0,51 -0,77 -1,02
Balanceafgift, F6b   -0,48 -0,76 -0,45
  Efterspørgsel efter kvælstof 
Afgift på handelsgødning, model 1 1.000 ton HGÆ 471 346 252 181
Balanceafgift, model 7 1.000 ton HGÆ 471 381 314 258
  Elasticitet 
Afgift på handelsgødning, model 1   -0,53 -0,86 -1,23
Balanceafgift, model 7   -0,37 -0,53 -0,73
  Udbudet af husdyrgødning 
Afgift på handelsgødning, model 1 1.000 ton HGÆ 88 119 152 190
Balanceafgift, model 7 1.000 ton HGÆ 88 94 96 91
  Elasticitet 
Afgift på handelsgødning, model 1  0,52 0,68 0,83
Balanceafgift, model 7  0,12 0,07 -0,21
  Kvælstofoverskuddet 
Afgift på handelsgødning, model 1 1.000 ton 363 298 247 199
Balanceafgift, model 7 1.000 ton 363 275 217 166
Balanceafgift, F6b 1.000 ton 374 299 249 228
  Elasticitet 
Afgift på handelsgødning, model 1   0,35 0,51 0,81
Balanceafgift, model 7   0,49 0,64 1,00
Balanceafgift, F6b   0,39 0,50 0,33

 

5.12 Model 9 Omsættelige kvoter 

Omsættelige kvælstofkvoter eller forureningstilladelser kan i princippet anvendes i stedet for alle de i de 
foregående afsnit beskrevne modeller. Regulering med omsættelige kvoter vil have samme virkning 
som en egentlig afgift, hvis tilladelserne fordeles på samme måde som bruttotilbageføringen eller 
fradraget, og tilladelserne giver ret til at erhverve de forskellige “grundlag”, der alternativt var afgift på. 

Afgifter og omsættelige kvoter adskiller sig derimod i praksis i forhold til den viden, det offentlige har 
om omkostningerne. Ved afgifter er det maksimale niveau for omkostninger til reduktion af 
miljøbelastningen automatisk fastsat, men der vil typisk ikke være kendskab til den nøjagtige virkning 
på miljøbelastningen. Omvendt ved omsættelige kvoter, hvor miljøvirkningen bedre er kendt ved 
fastsættelsen af kvoterne, men hvor omkostningerne kan blive meget større eller mindre, end det man er 
villig til at betale for at reducere kvælstofudledningerne. Ved usikkerhed om elasticiteten for 
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efterspørgslen efter kvælstof og en beskeden forskel i de marginale omkostninger vil nettogevinsten ved 
en afgift være større end nettogevinsten ved et kvotesystem, jf. Tabel 23 i kapitel 4. 

Det er blevet fremført, at en af fordelene ved kvoter er, at de ikke nødvendigvis giver noget provenu, 
som skal tilbageføres. Fordelingen af kvoter kræver imidlertid mindst det samme informationsniveau 
som en tilbageføring af et afgiftsprovenu og vil have de samme fordelingsmæssige konsekvenser for 
landbruget.  

Kvoter kan enten bortauktioneres eller gives væk gratis. Omsættelige kvoter er imidlertid ikke i 
overensstemmelse med forureneren betaler princippet, såfremt de foræres væk, men omvendt vil det 
være en ulempe ved kvoterne, såfremt systemet genererer et provenu, som skal tilbageføres. 

Da tilbageføring af afgiftsprovenu og fordeling af kvoter er to i princippet helt parallelle metoder til 
fordeling af penge eller værdipapirer blandt landmændene, skal såvel et afgiftssystem som et 
kvotesystem notificeres i EU. Det forventes dog, at en kvotemodel er nemmere at gennemføre i forhold 
til EU-retten end en afgiftsmodel, hvis kvotemodellen ikke generer et provenu. 

Kvotesystemet virker på samme måde som en afgift, hvor provenuet føres fuldt ud tilbage til den enkelte 
landmand. En ulempe er imidlertid, at der er transaktionsomkostninger ved omsætning af kvoterne, og 
at priserne vil kunne variere meget stærkt alt efter det omskiftelige og uforudsigelige vejrligs 
indvirkning på gødningsefterspørgslen. Det er vanskeligt at skønne størrelsen af 
transaktionsomkostningerne.  

For at kvotesystemet skal fungere optimalt, skal der etableres et effektivt marked for køb og salg af 
kvoter – hvilket kan være vanskeligt. Uden et effektivt marked vil den enkelte landmand have 
vanskeligt ved at gennemskue prisen på kvælstofkvoter. Dermed kan landmanden ikke afgøre, om det er 
optimalt at sælge de marginale kvoter, benytte dem selv eller opkøbe flere kvoter. Landmanden 
medvirker således selv til, hvorvidt markedet bliver gennemskueligt. 

Kvotesystemet bygger på, at der etableres et marked for kvælstofkvoter og dermed en pris på kvælstof. 
Dette kan dog kun fungere optimalt såfremt, der er tale om en afgrænset sektor. Kvælstof benyttes 
imidlertid ikke kun af landbruget. Der benyttes kvælstof i såvel private haver som på sportspladser og i 
parker og skove mv. Dette forbrug kan ikke i praksis omfattes af en kvoteordning. Da det ikke er 
hensigtsmæssigt at have kvælstof til forskellige priser afhængigt af anvendelsen – kvælstof til 
markedspris til anvendelse uden for landbruget og kvælstof til landbruget, der kun kan udleveres i bytte 
for kvoter – må kvotesystemet suppleres med en afgift. Denne afgift vil komme til at virke som et loft 
for prisen på kvoterne og dermed også for miljøvirkningen og omkostningerne. Kvoterne vil dermed 
kunne bruges til at købe gødning afgiftsfrit. 

Da et kvotesystem således ikke kan stå alene, men skal kombineres med en afgift, vil kvotesystemet 
som udgangspunkt medføre større omkostninger til administration og kontrol for såvel myndigheder 
som erhverv. Både afgiftssystemet og kvotesystemet skal administreres. I det følgende beskrives disse 
konsekvenser udelukkende for kvotesystemet. 
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Et kvotesystem kan i begrænset omfang indrettes, så det tager hensyn til særlige geografiske forskelle i 
miljøbelastningen af kvælstofforbruget. Skal der anvendes mere kvælstof end uddelt i kvoten vil dette 
kunne ske ved anvendelse af købte kvoter eller ved betaling af afgiften. Eksempelvis kan kvoterne 
uddeles med forskellige mængder pr. arealenhed på forskellige jordtyper eller i forskellige dele af 
landet. En anden mulighed er såkaldte “bobler”, hvor omsætningen med kvoter kun kan ske indenfor en 
nærmere afgrænset geografisk enhed. På denne måde kan kvotesystemet indrettes som et direkte 
afgiftssystem. Jo mindre enheden er, jo mindre et marked vil der blive etableret for kvoterne – og større 
er risikoen for at der ikke bliver etableret et effektivt marked. Jo mindre enheden er, jo større krav vil 
der også være til kontrol. Tildelingen af kvoter kan således beregnes på grundlag af helt driftsspecifikke 
parametre som jordbund, klima mv. De mere komplicerede kvotesystemer vil forøge 
administrationsomkostningerne på samme måde som de mere komplicerede afgiftsmodeller på 
bedriftsniveau. 

En anden variant af kvotesystemet er omsættelige forureningstilladelser, der er et system, hvor 
tilladelserne netop giver tilladelse til at forurene. Her bliver forurening, der overskrider tilladelsen 
(initialt tildelte tillagt opkøbte) straffet med en stor bøde eller en høj afgift, mens overskydende 
tilladelser kan sælges. Dette system svarer til en balancemodel på bedriftsniveau og kræver 
administration og kontrol svarende til dette plus administration af bøde- eller afgiftssystemet. I det 
følgende ses der bort fra denne variant. 

Kvoterne kan alene tage hensyn til regionale områder ved uddelingen af kvoterne. Hvor den indkøbte 
mængde kvælstof efterfølgende anvendes kan ikke reguleres med kvoter. Hvis der skal særlige hensyn 
til bestemte områder, f.eks. langs vandløb, må dette ske ved en anden form for regulering. 

Omsættelige kvoter for handelsgødning og anden tilførsel af kvælstof 

Som i afgiftsmodellerne er den mest simple model for omsættelige kvoter baseret på forbruget af 
handelsgødning. Her tildeles de enkelte landmænd en kvote kvælstof fx pr. arealenhed pr. år baseret på 
det samlede handelsgødningsforbrug, der kan tillades. Herefter kan landmændene bytte kvælstofkvoter 
for handelsgødning hos grovvareselskaberne mv. Ved direkte import skal kvoterne afleveres til den 
myndighed, der administrerer ordningen. 

Såfremt en landmand ikke har behov for alle sine kvoter, kan han sælge dem til andre landmænd, der 
kan øge deres overskud ved at anvende mere handelsgødning end de oprindeligt tildelte kvoter. Der vil 
derfor opstå et marked for kvoterne baseret på forskellene i de enkelte landmænds omkostnings- og 
produktionsfunktioner. I princippet vil kvoterne blive fastsat til en pris, der svarer til den afgiftssats, der 
skulle fastsætte for at nå samme reduktion i handelsgødningsforbruget. Tilsvarende bliver landbrugets 
tilpasningsomkostninger de samme for afgift og kvote. Da kvotesystemet må suppleres med en afgift, 
vil landmændene aldrig købe kvoter til en pris, der overskrider prisen på kvælstof købt med afgift. 

Administrativt består problemet ved kvoteordningen i at fastsætte det samlede forbrug af 
handelsgødning og derefter fordele retten (kvoterne) til at købe handelsgødning. De fordelingsmæssige 
virkninger af dette svarer til virkningerne af et afgiftssystem med tilbageføring. Selv om kvoterne er 
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opgjort i kg kvælstof er der reelt tale om, at det offentlige fordeler en sum penge blandt landmændene. I 
praksis er det således de samme millionbeløb, der flyttes rundt på ved hhv. en afgift og et kvotesystem, 
men de kontante beløb er erstattet er kvotebeviser (grønne certifikater). 

For den enkelte landmand vil omkostningerne til administration af et kvotesystem ikke være anderledes 
end den tilsvarende afgift på gårdniveau. Sammenlignet med en indirekte afgift vil omkostningerne 
derimod være større. Der skal foretages den samme vurdering af den optimale brug af handelsgødning 
ved såvel afgift som kvote. Men for kvotesystemet gælder, at den enkelte landmand derudover må 
afholde transaktionsomkostninger i forbindelse med køb eller salg af overskydende kvoter. Hertil 
kommer, at landmanden ikke vil kende prisen på kvælstof med samme sikkerhed, som før der blev 
etableret et marked for kvælstofkvoter, eller som det havde været tilfældet ved en afgift. Ved 
kombination med en afgift kendes den maksimale pris dog. 

For grovvareselskaberne og de offentlige myndigheder er administrationen den samme i de to 
forskellige systemer. Grovvareselskaberne skal opgøre kvælstofindholdet i handelsgødningen og 
opkræve kvoter eller afgifter svarende hertil og returnere dem til de offentlige myndigheder. De 
offentlige myndigheder skal kontrollere, at den korrekte mængde kvoter eller afgiftskroner opkræves af 
grovvareselskaberne og skal i øvrigt modtage indbetalinger/indleverede kvoter. 

De utilsigtede effekter ved et kvotesystem for anvendelsen af handelsgødning medfører samme 
utilsigtede effekter som en afgift på handelsgødning. 

Som beskrevet for afgiftsmodellerne kan et kvotesystem udbygges til at omfatte hele tilførslen af 
kvælstof ved også at omfatte kvælstof i husdyrgødning og kvælstoffikserende planter. Dette vil trin for 
trin eliminere flere af de utilsigtede effekter af de simple kvotesystemer. Der kan således indføres kvoter 
for slam, foder og kvælstoffikserende afgrøder. Kontrol- og administrationsmæssigt svarer disse 
systemer til de tilsvarende afgiftssystemer, mens uddelingen af kvælstoftilladelser svarer til 
tilbageførslen af afgiftsprovenuet. En sådan model vil fortsat have følgende utilsigtede miljøeffekter: 

-  større gødningsmængde ved mere intensiv fodring med protein 

-  uforholdsmæssig reduktion af arealer med afgrøder med stort kvælstofbehov. 

- ej en afgift direkte på fordampningen eller udvaskningen 

Ved en afgift på tilførslen af kvælstof kan der ikke tage højde for særligt følsomme områder, jf. model 
3. Ved uddeling af kvoter kan der tages hensyn til disse områder, ved at give en mindre kvote. Dette 
kræver en afdækning af særligt følsomme områder og vil øge administrationen ved uddeling af 
kvoterne. 
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Omsættelige kvoter i en balancemodel 

Kvælstoftilførslen kan reguleres ved et kvotesystem som beskrevet ovenfor, men den faktiske 
miljøbelastning kan tilnærmes bedre ved at konstruere en model, hvor kun overskuddet af kvælstof 
reguleres, jf. model 4 og 5. Dette gøres ved at uddele kvoter til landmændene svarende til det samlede 
overskud, der vil blive accepteret. Hertil kommer, at slagterier, mejerier, korn- og foderstofselskaber 
mv. tildeles et antal kvælstofkvoter, der udleveres til landmændene, når der fraføres kvælstof med 
animalske og vegetabilske produkter til slagterier, mejerier, korn- og foderstofselskaber mv. Den 
samlede mængde af kvoter er således i princippet den samme for balancesystemet, men i 
balancesystemet får landmanden kvoter tilbage, når kvælstof afleveres til brug uden for landbruget. 
Dermed skabes incitament til at udnytte så stor en andel af den tilførte kvælstof som muligt og derved 
minimere overskuddet og miljøbelastningen. I kvotemodellerne for tilførsel af kvælstof gives incitament 
til at reducere forbruget af kvælstof, mens en reduktion af overskuddet kan blive modvirket af skift i 
afgrøder samt øget fodring med protein. 

Balancemodellerne for kvoter kan som balancemodellerne for afgifter konstrueres både på 
bedriftsniveau og sektorniveau. 

De administrative og kontrolmæssige konsekvenser af balancemodellerne for kvoter er de samme som 
for de tilsvarende balanceafgiftsmodeller for det offentlige. Fordeling af kvoter og kontrol med 
modtagelse og udlevering af kvoter svarer til tilbageførsel af afgiftsprovenu og kontrol med betalingen 
af afgiften. For mejerier, slagterier, grovvareselskaber mv. er administrationen ligeledes den samme; 
kvælstofindholdet i varerne skal opgøres og der skal opkræves eller godtgøres afgiftskroner eller 
kvælstofkvoter. For landmændene er der derimod den ekstra belastning, at de skal afholde 
transaktionsomkostningerne i forbindelse med køb og salg af overskydende kvoter. 

Ved uddeling af kvoter vil det være muligt at tage hensyn til særligt følsomme områder ved at reducere 
kvoten. En lavere kvote for et bestemt område er imidlertid ingen garanti for, at området ikke får tilført 
mere kvælstof, da der kan være områder med forskellige kvoter inden for samme bedrift. Får et sårbart 
område tilføre mere kvælstof end kvoten skal der enten betales afgift, købes kvoter eller tildelingen vil 
ske på bekostning af tildelingen for andre områder. 

Kvoter og de 8 beskrevne afgiftsmodeller 

Indførelse af kvoter vil have samme effekt som indførelse af afgifter. Rangordningen af de beskrevne 
modeller vil således ikke ændres, hvis der indføres kvoter i stedet for afgifter. Model 1 vil stadig 
medføre forvridning mellem planteavlere og dyrebrug og model 7 vil stadig have de laveste 
tilpasningsomkostninger pr. kg kvælstof som kvælstofoverskuddet reduceres med. 

Regeringen kan ved en yderlig efterspørgsel efter kvoter sælge til en given pris. Provenuet kan 
tilbageførsel ved en generel tilbageførselsordning, eks. fast beløb pr. hektar. 
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Ved uddeling af kvoter til et landbrug kan bruget vælge at aflevere et kvotebevis eller – hvis kvoterne er 
brugt – betale ved anskaffelse af kvælstof. Registrerede virksomheder, f.eks. korn- og 
foderstofforhandler, skal herefter afregne salg til staten enten ved aflevering af de indkomne 
kvotebeviser eller betaling. Omvendt gælder ved salg af korn fra et landbrug – her vil landbruget 
modtage kvotebeviser eller betaling. Korn- og foderstofforhandleren kan efterfølgende modtage kvoter 
eller betaling fra staten. 

En anden mulighed er ved modtagelse af sine årlige kvotebeviser kan landbruget vælge at sælge 
beviserne til korn- og foderstofhandleren. Efterfølgende vil alt køb af kvælstof ske ved betaling. Korn- 
og foderstofhandleren vil afregne sit salg af kvælstof med staten ved at aflevere indkomne 
kvotebeviserne, og hvis dette ikke er tilstrækkelig, ved betaling. 

5.13 Sammenfatning 

I kapitel 5 er 8 forskellige modeller til økonomisk regulering af kvælstof vurderet. Modellerne varierer i 
kompleksitet – fra den simpleste model, som er en afgift alene på handelsgødning, til den mere 
komplekse model, som afgiftsbelægger overskuddet af kvælstof på gårdniveau. 

Beregningerne er behæftet med usikkerhed. Det skal bemærkes, at effekterne af en afgift er beregnet i 
forhold til 0-punktet (situationen uden regulering). 

Miljøbelastningen er i alle modeller opgjort som landbrugets overskud af kvælstof. Denne antagelse er 
ikke nødvendigvis korrekt, da ikke hele overskuddet nødvendigvis medfører et tab. Desuden kan 
miljøeffekten for tabet af kvælstof afhænge af, hvor tabet sker. 

Ændringen i anvendelsen af kvælstof kan ske ved reduktion i tilførslen af kvælstof til afgrøderne og 
hermed mindre udbytte, ændringer i afgrødesammensætningen samt øget udnyttelse af kvælstof i 
husdyrgødningen. Mængden af husdyrgødning kan påvirkes ved ændringer i antallet af dyr samt 
ændringer i fodret.  

En afgift giver i alle 5 modeller et incitament til højere udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning. Højere 
udnyttelse kan medføre ringere dyrevelfærd og ringere arbejdsmiljø. 

Det er fundet, at jo mere komplekse modellerne bliver og dermed tættere på miljøbelastningen, jo 
billigere er tilpasningsomkostningerne pr. kg, som kvælstofoverskuddet reduceres med. Samtidig øges 
reduktionen af kvælstofoverskuddet også med modellernes kompleksitet. 

Model 7 medfører således den billigste og største reduktion i kvælstofoverskuddet. Der skal imidlertid 
også tages højde for, at model 7 vil være vanskeligere at administrere for berørte virksomheder og 
myndigheder end f.eks. en ren handelsgødningsafgift. Men da  model 7 er billigere i 
tilpasningsomkostninger og mere effektiv end de andre modeller, kan der derfor accepteres flere 
administrative byrder ved model 7 end ved de andre modeller. 
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Model 1 medfører en skævvridning mellem dyrebrug og markbrug, ved at der alene lægges afgifter på 
handelsgødning. Dette medfører en værdistigning af husdyrgødningen og hermed en gevinst for 
dyrebruget. Skævvridningen reduceres, og nettobelastningen for dyrebrugene er 0 kr. i modellerne 2-4. I 
model 7 (balanceafgiften) belastes tabet af kvælstof fra husdyr på samme niveau som kvælstoftabet i 
markbruget. 

Samme effekt som i model 1- 4 og model 7 kan opnås ved tildeling af kvoterne. En fordel ved at indføre 
kvoter, at størrelsen af et provenu, som skal tilbageføres reduceres. En kvote skal suppleres med en 
afgift, således af kvælstof der ikke er omfattet af kvoterne vil blive pålagt en afgift (eks. kvælstof til 
anvendelse i private haver). 

Særligt model 7 skal vurderes i forhold til EU-retten, det vurderes også, at model 7 lettere kan blive 
godkendt, hvis afgiften ikke genererer et provenu, som skal tilbageføres, men gennemføres ved hjælp af 
kvoter/grønne certifikater. 
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Bilag 1 – Forudsætninger for modellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående figur viser efterspørgslen af kvælstof og udbudet af kvælstof i husdyrgødning for en mark. 
Mængden beregnes i handelsgødningsækvivalenter (HGÆ), dvs. den mængde handelsgødning, som kan 
erstattes af husdyrgødning.  

Efterspørgselsfunktionen viser markens samlede efterspørgsel efter kvælstof i HGÆ. Udbudsfunktionen 
viser udbudet af gødning fra landbruget, dvs. ikke handelsgødning. Afstanden mellem udbudsfunktionen 
og efterspørgselsfunktionen angiver efterspørgslen efter handelsgødning. Prisen angiver prisen på 
kvælstof i handelsgødning. Hvis prisen på handelsgødning stiger, vil mængden af kvælstof fra 
husdyrgødning stige, det kan eksempelvis ske ved bedre udnyttelse af kvælstoffet i husdyrgødning. 
Efterspørgslen efter gødning vil samlet falde. Efterspørgslen efter handelsgødning vil ligeledes falde. 
Det er således antaget, at prisen op handelsgødning og prisen på husdyrgødning målt i HGÆ er den 
samme. Stiger afgiften på handelsgødning med 4 kr./kg, så stiger prisen på husdyrgødning også med 4 
kr./HGÆ. Denne antagelse er ikke altid korrekt, da der vil være en tendens til, at prisen på HGÆ bliver 
sat for højt. 

I figur 1 er udgangspunktet 5 kr./kg kvælstof. Marken vil ved en pris på 5 kr./kg få tilført 20 kg HGÆ 
fra husdyrgødning og 70 kg kvælstof fra handelsgødning, således at der i alt bliver tilført 90 kg HGÆ. 

Ved indførelse af en afgift på 5 kr./kg vil prisen for kvælstof stige til 10 kr./kg. Ved en pris på 10 kr./kg 
vil marken få tilført i alt 80 kg. kvælstof, heraf 30 kg. fra husdyrgdøning og 50 kg. fra handelsgødning. 
Afgiften medfører et samlet fald i tilførslen og en bedre udnyttelse af kvælstof fra husdyrgødning, og 
således en større mængde tilgængelig for marken. Afgiften vil medføre 25 kr. i tilpasningsomkostninger 
((10 kr./kg – 5 kr./kg)*½(30 kg – 20 kg) som følge af øgede omkostninger til øget udnyttelse af 
kvælstoffet i husdyrgødningen, samt tilpasningsomkostninger for markbrug på 25 kr. ((10 kr./kg – 5 
kr./kg)*½(90 kg - 80 kg). Samlet er tabet i dækningsbidraget på 300 kr. (25 kr.+25 kr.+5 kr./kg*50 kg) 
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Ved en stigning i prisen på handelsgødning vil en øget del af markernes efterspørgsel efter kvælstof 
komme fra andre kilder end handelsgødning, og der vil opstå et incitament til øget produktion af 
husdyrgødning. Ved indførelse af afgift på kvælstofoverskuddet, vil der også opstå et incitament til øget 
udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning men en mindre produktion af husdyrgødning. Dette bilag 
beskriver alene virkningerne ved en afgift på handelsgødning. Forudsætningerne for de andre 
afgiftsmodeller svarer dog til forudsætningerne ved afgiften på handelsgødning. 

Nedenstående giver et bud på udformningen af udbudsfunktionen og efterspørgselsfunktionen ved en 
afgift på handelsgødning. Ingen af funktionerne er nødvendigvis lineære sådan som det fremgår af 
ovenstående figur. 

Følgende enkelte elementer vurderes i forhold til udbudsfunktionen for kvælstof i husdyrgødning: 
udbringningsprocenten, fodring af dyr, antallet af dyr og efterafgrøder. Herefter vurderes efterspørgslen 
efter kvælstof. 

Udbudsfunktionen 
Udbringningsprocenten 
Først beregnes udnyttelsesprocenten for 2001: Mængden af kvælstof ab dyr og ab lager kendes fordelt 
på kvæg, svin og andre dyr41 for 2001. Mængderne ab stald og ab dyr indeholder dog også tilført 
strøelse, hvilket der korrigeres for. Ved at anvende normtallene fra 2001 for udnyttelse af kvælstof i 
husdyrgødning beregnes udnyttelsesprocenten. Udnyttelsesprocenten viser mængden af kvælstof ab dyr, 
som udnyttes som gødning. Dvs. den mængde husdyrgødning, der kan erstatte handelsgødning på 
marken uden, at der sker en nedgang i høstudbyttet. Tabet kan ske i stalden, under opbevaring og ved 
udbringning. I beregningerne er tab i stald, lager eller på mark ikke adskilt, da den anvendte funktion 
alene kan omregne husdyrgødningen ab dyr til handelsgødningsækvivalenter. 

Tabel 49 Udnyttelsesprocenten ab dyr i 2001 

 Udnyttelsesprocent for 
mængden ab dyr 

Svin  55 
Kvæg 40 
Andre dyr 25 
Vægtet 
gennemsnit 

45 

 

Hvis det antages, at den nuværende regulering koster ca. 4 kr./kg (begrundelse for dette valg følger) og 
1 kilogram kvælstof koster ca. 5 kr. kan udnyttelsesfunktionen have udseende som i den følgende figur. 
Der vil være tale om den langsigtede udnyttelsesfunktion, da højere udnyttelse kan ske ved bl.a. 
                                                   

41 Kvælstof, fosfor og kalium I husdyrgødning – normtal 2000, DFJ rapport nr. 36 2001 
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ændrede staldsystemer. Udnyttelsen ved en pris på 5 kr./kg kvælstof svarer til udnyttelsesprocenten i 
tilfældet uden regulering overhovedet. Hældningen på udnyttelsesfunktionen er stigende, da det bliver 
dyrere og dyrere at øge udnyttelsesprocenten. Udformningen af udnyttelsesfunktionen er meget usikker. 
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Foder 
Der vurderes fodring af et slagtesvin, da der er kendskab til fodringen af et slagtesvin og slagtesvin er en 
glimrende repræsentant for ”svin”. Samme repræsentant findes ikke for kvæg, og det antages i stedet , at 
en afgift vil medføre samme effekt på andre dyr (stiger mængden ab dyr for slagtesvin f.eks. med 2 pct. 
som følge af en afgift, da vil mængden ab kvæg også stige med 2 pct.). 

Det antages, at uafhængigt af hvorledes et svin fodres, da vil der altid optages den samme mængde 
kvælstof i kødet. Dvs. at øges fodringen med kvælstofholdigt foder, da vil alene mængden ab dyr stige. 
Denne antagelse er ikke i overensstemmelse med den virkelige verden, men anvendt af modeltekniske 
hensyn. I den virkelige verden vil mængden af kvælstof i kødet i et eller andet omfang også øges ved en 
øget fodring af protein. 

Det kan beregnes, hvor meget kvælstof, der bruges pr. produceret slagtesvin (fra den kommer til 
verdenen og til slagtning incl. mængden af kvælstof, som soen har indtaget)42, mængden bundet i dyret 
og mængden af kvælstof ab dyr (2,78 kg N i dyr, 4,98 kg N ab dyr, hvilket giver en tilførsel i foder på 
7,76 kg. N). Ved at vurdere forskellige typer foder og indholdet af råprotein findes prisen på råprotein i 
dag. Et kilogram råprotein indeholder 160 g kvælstof. 

                                                   

42 Kvælstof, fosfor og kalium I husdyrgødning – normtal 2000, DFJ rapport nr. 36 2001 
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Tabel 50 Priser på foder 

   

Indhold af
fordøjeligt 
råprotein 

Indhold af 
råprotein1 Pris 

 FE/100 kg Pro/FE pct. pct. kr./kg 
Soja 116 360 42 52 1,71 
Byg 100 82 8,2 10 0,96 
Fuldfoder slagtesvin 107 150 16 20 1,38 
Hvede 103 86 8,9 11 0,94 
Havre 86 92 7,9 9,9 0,97 

1Det er antaget, at indholdet af fordøjeligt råprotein udgør 80 pct. af indholdet af råprotein. Kilde:  

Ovenstående giver en beregnet pris på 2,61 kr./kg råprotein (lineær estimation efter prisen på råprotein 
og prisen på andet indhold i fodret), svarende til en pris på 16,31 kr./kg N. 

Hvis prisen på handelsgødning stiger, vil værdien af kvælstof ab dyr stige, hvilket vil medføre en øget 
fordring og hermed mere husdyrgødning. Effekten er den samme, som hvis prisen på fodret falder, 
hvilket vil give mulighed for billigere gødning. Dette vil ske ved øget fodring og hermed mere gødning. 
Højt proteinindhold kan have uheldige negative effekter (f.eks. maveproblemer, forøget vandoptagelse 
mv.) 

Det antages, at der er en lineær sammenhæng mellem mængden af kvælstof ab dyr og prisen på N i 
fodret, samt at ved en fordobling af prisen på råprotein i fodret vil udnyttelsesprocenten for fodret stige 
til en maksimale udnyttelse på ca. 60 pct. En så høj udnyttelse af fodret kan alene ske ved en meget høj 
afgift (ca. 17 kr./kg), og ligger uden for denne models område. Prisen på råprotein er beregnet, og 
mængden af kvælstof i foder til et slagtesvin samt mængden af kvælstof ab dyr er kendt. Ud fra disse 2 
punkter (maks. foderudnyttelse og fodring i dag) og antagelsen og lineær sammenhæng er det muligt at 
opnå en figur med følgende udseende: 
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Det er ikke muligt at opnå en udnyttelsesprocent på 100 pct.  
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Den lodrette linie viser den faste mængde kvælstof, som bindes i et slagtesvin. Forskellen mellem den 
lodrette linie og den aftagende linie viser mængden af kvælstof ab gris for et slagtesvin – jo billigere 
råprotein jo større er mængden ab gris. Ved en pris på 20 kr./kg kvælstof vil der således ca. optages 2,7 
kg kvælstof i grisen og mængden ab gris vil være ca. 7,2 kg – 2,7 kg kvælstof. 

I beregningerne for de forskellige modeller tages der endvidere hensyn til, at harmonikravene (antal 
DE/ha) vil blive ændret, hvis mængden af kvælstof ab dyr ændres. Krav om færre dyr pr. hektar vil 
medføre stigninger i jordpriser, og derved øgede omkostninger ved udbringning af husdyrgødning. 

Antallet af dyr  
Antallet af slagtesvin kendes. Det antages, at når værdien af et svin øges med 10,- kr. øges antallet af 
svin med 600.000. Antallet af kvæg antages at være konstant som følge af mælkekvoter. Antallet af 
andre dyr (høns, mink mv.) vurderes at ændres i samme takt som antallet af svin (stiger antallet af svin 
med 10 pct. vil antallet af andre dyr tilsvarende stige med 10 pct.). 

Ved en afgift på handelsgødning vil prisen på kvælstof i husdyrgødning stige, hvilket medfører en øget 
værdi af dyrene. På baggrund af denne værdistigning beregnes ændringen i antallet af svin og andre dyr. 

Efterafgrøder 
I dag indgår efterafgrøder med 12 kg N/ha i gødningsregnskaberne. I dag Hvis det antages, at der på ca. 
7 pct. af det samlede landbrugsareal dyrkes efterafgrøder, erstatter efterafgrøderne ca. 2 mio. kg 
kvælstof frahandelsgødning.  

Det er antaget i de forskellige afgiftsmodeller, at en afgift vil påvirke mængden af kvælstof fra 
efterafgrøder således: 

Tabel 51 Efterafgrøder 

Afgift Kr./kg 0 4 8 12 
Efterafgrøder 1000 t i HGÆ 2 2 3 4 
 

Det er antaget, at kvælstoffet fra efterafgrøderne bliver pløjet ned og ovenstående mængde kvælstof er 
mængden af handelsgødning som efterafgrøderne erstatter. 

Samlet 
Samlet fås følgende mht. ab dyr, antal dyr, til mark og tab ved en afgift på henholdsvis 4, 8 og 12 kr.: 

 

 

Tabel 52 Sammenfatning af en afgift på handelsgødning - udbudsfunktionen 
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Afgift Kr./kg 0 4 8 12
Pris Kr./kg N 5 9 13 17
Udnyttelse af kvælstof i husdyrgødn.   
Udn. udbringning samlet Pct. 0,37 0,44 0,49 0,53
Udn. Gris Pct. 0,46 0,55 0,61 0,66
Udn. Ko Pct. 0,34 0,40 0,45 0,48
Udn. andre dyr Pct. 0,21 0,25 0,28 0,31
Kvælstof ab dyr      
Ab gris 1000 t N 97 112 132 156
Ab ko 1000 t N 114 126 141 157
Ab andre 1000 t N 23 26 31 36
Ab dyr (total) 1000 t N 4,49 4,98 5,56 6,19
Antal dyr      
Slagtesvin 1000 stk. 21.660 22.511 23.680 25.200
Kvælstof i foder      
Ab gris (pr. slagtesvin) kg. N/gris  
Foder gris (pr. slagtesvin) Kg N 7,27 7,76 8,34 8,97
Kvælstof til mark, erstatning for  
handelsgødning    
Fra gris 1000 t N 88 119 152 190
Fra ko 1000 t N 45 61 80 103
Fra andre 1000 t N 38 51 63 76
Total 1000 t N 5 7 9 11
Kvælstof overskud  146 145 151 159
Fra gris 1000 t N 53 51 51 53
Fra ko 1000 t N 75 75 78 81
Fra andre 1000 t N 18 19 22 25
Samlet overskud 1000 t N 234 264 303 349
      
Kvælstof fra efterafgrøder 1000 t N 2 2 3 4

 
 
Efterspørgsel efter kvælstof 
For flere afgrøder kan den kortsigtede udbyttefunktion estimeres (udbyttet (hkg/ha) som funktion af 
tilførslen af N) ved hjælp af data fra Landsforsøgene. Det antages, at udbyttefunktion er et 3 grads 
polynomium, og at mængden af N i kernen er lineær i forhold til tilførslen af N. Ved at sætte de 
marginale omkostninger (pris + afgift) lig den marginale omsætning beregnes den optimale tilførsel af 
kvælstof.  

Det fremgår af udbyttefunktionerne, at ved en afgift på ca. 2 kr./kg gødning og en pris på 5 kr./kg 
kvælstof fremkommer et udbytte, som stort set svarer til udbyttet i dag, samt en efterspørgsel efter 
kvælstof, som ligger ganske tæt på normerne for de forskellige afgrøder.  

Gennem de senere år har der især været regulering af kvælstof fra dyrebrug (harmonikravene, 
udnyttelsesprocenter for husdyrgødningen, krav om slæbeslanger, fjernelse af gårdbidraget mv.) Hvis 
det antages, at reguleringen af dyrebrugene svarer til ca. 4 kr./kg kvælstof i HGÆ, bliver den samlede 
pris for HGÆ på ca. 6 kr./kg. På baggrund af dette antages, at den gældende regulering i gennemnsit 
svarer til en afgift på ca. 4 kr./kg N. Det kan ikke udelukkes, at den nuværende regulering svarer til en 
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afgift lidt over eller lidt under 4 kr./kg. Antagelsen om 4 kr./kg danner grundlag for de videre 
beregninger. Antagelsen om 4 kr./kg har alene betydning for tilblivelsen af udbudsfunktionen for 
kvælstof fra husdyrgødning. 

For følgende afgrøder har det været muligt at estimere udbyttefunktioner: vinterhvede, vinterbyg, 
vinterrug, vinterrasp, vårbyg, vårrasp, kartofler, sukkerroer og græs. For  bælgsæd, græs m/kløver, græs 
ikke i omdrift, helsæd, majs, foderroer og frø til udsæd er udbyttet ved tilførsel af forskellige mængder 
kvælstof forsøgt bestemt ved hjælp af de estimerede udbyttefunktioner samt normerne for tilførsel af 
kvælstof i gødningsregnskaberne. De udvalgte afgrøder dækker ca. 95 pct. af det danske landbrugsareal. 
Afgrøderne, hvor det har været muligt at estimere udbyttefunktionerne, dækker ca. 60 pct. af det danske 
landbrugsareal. 

Græs med kløver er også vurderet. Det er antaget, at der er to typer kløvermarker: 1) kløvermarker, der 
gødes, da kvægbruget er afhængig af en vis mængde grønfoder, og 2) kløvermarker, der ikke gødes. 
Mængden af kløver i en mark er afhængig af mængden af tilført gødning, da tilført gødning reducerer 
kløverprocenten (og dermed mængden af kvælstof, som fikseres).  

Afgrøderne deles i 3 grupper: 1) korn, raps og bælgsæd 2) kartofler, sukkerroer og 3) grovfoder (græs, 
majs og foderroer). Det antages, at der ikke sker arealændringer inden for gruppe 2 som følge af kvoter. 
Arealændringer inden for gruppe 1 og gruppe 3 vil alene ske inden for gruppen (eks. græs vil ikke blive 
substitueret med byg).  

For de enkelte afgrøder beregnes efterspørgslen efter kvælstof ved en afgift på henholdsvis 4 kr., 8 kr. 
og 12 kr. Ændringen i dækningsbidraget i forhold til ingen afgift beregnes. Ved at sammenholde 
ændringen i dækningsbidraget med den gennemsnitlige ændring i dækningsbidragene beregnes 
arealsammensætningen ved de forskellige afgiftssatser. Ændringerne i arealsammensætningerne er 
tjekket med elasticiteterne fra ESMERALDA. 

Det antages, at der årligt tilføres 20 kg N/ha fra atmosfæren til alle afgrøder. Endvidere tilføres ca. 200 
kg N/ha til bælgsæd fra atmosfæren. Tilførslen af kvælstof til kløver fra atmosfæren er ligeledes forsøgt 
beregnet ved hjælp af data fra udførte forsøg. Det er antaget, at der følgende sammenhæng mellem 
mængden af kvælstof fikseret i en kløvermark og mængden af tilført gødning: 

(1)                                                         NFIX = 280 – 0,8* NTILFØRT 

Efterspørgslen efter kvælstof er beregnet ved den nuværende arealsammensætningen og ved ændret 
arealsammensætningen. Der vil ske ændringer i arealsammensætningen ved indførelse af en afgift på 
handelsgødning, da der vil ske en øget dyrkning af afgrøder med en mindre efterspørgsel efter kvælstof. 
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Endvidere er fraførslen af kvælstof i høstede afgrøder beregnet ved hjælp af udbyttefunktionerne. 

Tabel 53 Udgangspunkt for beregningerne 

   
Handelsgødning 1.000 ton 381 
Kvælstoffiksering 1.000 ton 66 
Kvælstof fraført fra mark 1.000 ton 320 
Husdyrgødning, ab dyr 1.000 ton 234 
  -heraf i HGÆ 1.000 HGÆ 88 
Kvælstoftab 1.000 ton 363 
 

Tabel 53 viser udgangspunktet for modellen. Udgangspunktet er på anvendelsen af kvælstof, hvis alt 
regulering bliver fjernet, bortset fra harmonikravene.  Der er således tale om et skøn, som er forbundet 
med usikkerhed. I 2000/01 blev der anvendt ca. 233 mio. kg handelsgødning. I slutningen af 80’erne 
blev der anvendt ca. 400 mio. kg. Der er ikke tale om, at udgangspunktet svarer til slutningen af 80’erne. 
Siden er afgrødesammensætningen ændret, således at der dyrkes et større areal med kvælstoftunge 
afgrøder så som vinterbyg og vinterhvede. Endvidere er det ved bestemmelse at udgangspunktet antaget, 
at mængden af kvælstof fra husdyr vil blive reduceret som følge af færre dyr og mindre protein i fodret. 
Efterspørgslen efter kvælstof vil stige, hvis den gældende regulering bortfalder, både som følge af øget 
efterspørgsel og mindre kvælstof fra husdyrgødningen.    

Kvælstoffikserende planter 
Særligt kvælstoffikserende planter er interessante ved vurderingen af en afgift på kvælstof, da disse 
afgrøder binder luftens kvælstof. Nedenstående tabel viser det beregnede areal med kvælstoffikserende 
afgrøder samt arealet med græs uden kvælstoffikserende afgrøder og arealet med græs, som ikke er i 
omdrift. Den skal sikres, at modellen ikke giver for store arealer med kvælstoffikserende planter, da der 
også skal være muligt at afsætte og anvende afgrøderne. Samtidig skal dyrebrugene have adgang til 
tilstrækkelige arealer, hvor mængden af husdyrgødning kan udbringes. Dette er der taget højde for i 
beregningerne ved at lade det samlede areal med grovfoder være uændret, dvs. at det er antaget at en 
afgift ikke vil medføre, at der dyrkes korn i stedet f.eks. græs. 

Tabel 54 Arealer med kvælstoffikserende afgrøder samt græs ved en afgift på handelsgødning 

Afgift  Kr./kg 0 4 8 12 
Bælgsæd 1000 ha 25 32 38 42 
Græs med kløver, som modtager gødning  
(lav kvælstoffiksering) 

1000 ha 293 180 81 20 

Græs med kløver, som ikke modtager gødning 
(høj kvælstof fiksering) 

1000 ha 37 60 81 95 

Græs uden kløver, som gødes 1000 ha 32 31 30 28 
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En afgift på handelsgødning (model 1) er den af de vurderede afgiftsmodeller, som medfører de største 
arealer med kvælstoffikserende planter. Modsat er balanceafgiften (model 7), den model, som giver det 
laveste incitament til dyrkning af kvælstoffikserende planter.  

Det skal bemærkes, at der er tale om et yderst forsigtigt skøn over mængden af kvælstof, som fikseres. 
En afgift på kvælstof i handelsgødning kan således medføre et større areal med kvælstoffikserende 
planter end det fremgår af ovenstående beregning. 

Modellen skyder forkert ved høj afgift 
Jo højere en afgift, der pålægges handelsgødning, jo større vil udnyttelsesprocenten være, jo flere dyr og 
jo mere intensiv fodring med proteinholdigt foder. Dette medfører, at ved en afgift på 12 kr./kg N vil 
efterspørgslen efter handelsgødning være 0 og udnyttelsen af husdyrgødning vil være stigende. Dette er 
næppe i overensstemmelse med den virkelige verden. 

At modellen rammer for højt, er  der flere årsager til. 

Ved en øget fodring med protein, som medfører en større mængde kvælstof ab dyr, vil harmonikravene 
blive ændret. Det vil medføre et mindre antal dyreenheder pr, hektar end uden afgiften. Dette er 
modellen forsøgt korrigeret  for ved at reducere effekten af fodring, jf. beregningen af miljøeffekten for 
model 1 – 4 og model 7. 

Modellen tager ikke tilstrækkelig højde for, at omkostningerne til udnyttelsen af husdyrgødningen vil 
være stærk stigende (øgede transport omkostninger, ny teknik osv. Modellen vil derfor have en tendens 
til at overvurdere udnyttelsen af husdyrgødning og produktion af husdyrgødning (fodring og antallet af 
dyr). I alle de udførte beregninger er det en forudsætning, at prisen på handelsgødningsækvivalenter 
(HGÆ) svarer til prisen på handelsgødning. Denne antagelse er højst sandsynligt i overensstemmelse 
med den virkelige verden ved lave afgifter, og for husdyrbrug, der er omgivet af marker, hvor 
gødningen kan udbringes. Ved højere afgifter øges krav til arealet, hvor udbringning skal ske, hvilket 
medfører øgede transportomkostninger. Prisen på HGÆ vil således ikke stige i samme takt som prisen 
på handelsgødning. 

Problemet kan løses ved at indføre en lignende sammenhæng som i den følgende figur mellem den 
beregnede reduktion i efterspørgslen efter handelsgødning (afstanden mellem udbudet af kvælstof i 
husdyrgødning og efterspørgslen efter kvælstof, jf. figuren først i bilaget) og den faktiske reduktion: 
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Det fremgår af ovenstående figur, at modellen ved en begrænset reduktion i efterspørgslen efter 
handelsgødning vil modellen ramme rigtigt. Ved en større reduktion har modellen beregnet en for høj 
reduktion. Er der f.eks. beregnet en reduktion på 100 pct. vil den faktiske reduktion kun være ca. 75 pct. 
Den skitserede figur løser alene problemerne på kortsigt. 

Anvendelse af kortsigtede udbudsfunktioner 
I ovenstående beregninger er anvendt partielle kortsigtede udbyttefunktioner. Disse har en tendens til at 
reducere efterspørgslen efter kvælstof for voldsomt. På sigt vil den partielle efterspørgsel efter kvælstof 
reduceres mindre end efter ovenstående beregninger. Anvendelse af ikke-partielle udbyttefunktioner 
”trækker” den anden vej. 



 178

Bilag 2 – Forudsætninger for fastsættelse af administrative 
byrder 

Told- og Skattestyrelsen har den 11. april 2003 afgivet bemærkninger vedrørende model 7 og 8 til 
kapitel 6 i rapporten og 26. maj 2003 afgivet bemærkninger vedrørende model 1-9. 

På et  møde mellem departementet og styrelsen den 23. juni fremkom fornyede oplysninger om 
grundlaget for beregning af skønnet over udgifterne til implementering og drift af vandmiljøplanen, og 
efterfølgende er grundlaget fastsat i et notat af 10. juli, som er udarbejdet i et samarbejde mellem 
departementet og styrelsen. 

På denne baggrund afgiver styrelsen et fornyet skøn over modellerne 1, 7 og 8, som aftalt med 
departementet den 23. juni 2003. 

Styrelsen kan desuden bemærke, at ifølge oplysninger fra Plantedirektoratet udgør driftsudgifterne til 
den gældende kvælstofordning 26 mio. kr. 

Skønnet er foretaget under følgende forudsætninger: 

Generelle forudsætninger: 

• Afgiftsgrundlaget er utvetydigt afgrænset og objektivt konstaterbart, og opgøres i standarder, 
som fastsættes i en lov eller bekendtgørelse eller et bilag hertil, dvs. at der ikke er en specifik 
værdi fra slagtegris til slagtegris. 

• Kvælstofindholdet i de gødningslignende produkter  kan opgøres efter standarder, som 
fastsættes i en lov eller bekendtgørelse eller et bilag hertil. 

• Afgiftsgrundlaget forudsættes altså præciseret efter standardiserede satser, der fastsættes i loven, 
således, at fx afgiftsgrundlaget for husdyrgødning opgøres på baggrund af kg leveret dyr, mælk 
eller andet produkt efter standardiserede satser, fx 1 gris = 1 standard ( model 7 og 8). 

• Fastsættelsen af kvælstoffikseringens omfang sker ligeledes ved standarder, der er fastsat i 
loven, f.eks.  1 blomkål = 1 standard og standardantal, der dyrkes pr. ha. 

• Landmanden skal ikke foretage opgørelser af dyr eller husdyrgødning.  
• En evt. tilbageføringsordning skal ikke administreres af ToldSkat 
• Der fastsættes bagatelgrænser. Dette vil medføre, at mindre virksomheder ikke  vil blive 

ligestillet med de større virksomheder, der falder udenfor bagatelgrænsen. Dette er betænkeligt 
ikke mindst i godtgørelsessituationen. Imidlertid vil ressourceforbruget blive væsentligt højere, 
hvis der ikke fastsættes bagatelgrænser, dette gælder ikke mindst aftagere fra gartnerier. 

• Landmænd, der importerer dyr, foderstoffer og kunstgødning mv. skal betale afgift, men bliver 
ikke registreret. Det forudsættes, at der er tale om enkeltstående varemodtagerforhold og at det 
kun er et  meget begrænset antal landmænd, der  importerer selv.  

• I forbindelse med implementering af ordningen er skønnet over vejledningsressourceforbruget 
til både en optimal vejledningsmodel og en alternativ A skrabetmodel. Hvis den alternative 
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model vælges, kan dette medføre et øget ressourceforbrug i driften, idet der kan forventes flere 
forespørgsler, klagesager mv. 

Baggrund og forudsætninger for  skønnet over ressourceforbrug til sagsbehandling 

• Der er tale om efterfølgende administration i forhold virksomheder, der ikke indsender 
afgiftsangivelsen til tiden eller, hvor der er fejl i angivelsen. Sagsbehandlingen kan ske i form af 
klager over afgørelser med udarbejdelse af sagsfremstilling, der eventuelt går til 
Landsskatteretten, forespørgsler fra forhandlere, landbrugsvirksomheder (model 8)  mv.  

• Det er ikke overfor styrelsen oplyst, hvordan landbruget forholder sig en ny ordning. Såfremt 
landbruget er positiv overfor en ny ordning, vil ordningen måske indebære mindre 
sagsbehandling og færre forespørgsler. 

• Sagsbehandling og klagesagsbehandling, der er afledt direkte af kontrolbesøg er indeholdt i 
opgørelsen over kontrolressourcerne. 

• Arealoplysningerne koordineres med hektarstøtteordningen, således at arealkontrollen sker på 
baggrund af oplysninger fra Fødevareministeriet. Det er således en forudsætning, at ToldSkat 
ikke skal tage sig af tvivl eller tvister vedrørende arealforhold. Oplysningerne skal leveres 
omkostningsfrit for ToldSkat i en form, der direkte kan anvendes som grundlag for vores 
kontrol. Omkostninger i forbindelse med overførsel af arealoplysninger fra Fødevareministeriet 
vedrørende hektarstøtteordningen både vedrørende etablering og drift er derfor ikke medtaget.  

Baggrund og forudsætninger for ressourceforbruget til kontrol: 

• I kontrolressourcerne indgår følgende arbejdsopgaver: Risikovurdering, udsøgning, 
planlægning, forberedelse, gennemførelse, laboratorieundersøgelser, afrapportering, 
sagsbehandling, ansvarsvurdering, samarbejde med politi, andre myndigheder, 
klagesagsbehandling. 

• Da det er styrelsens vurdering, at vi for især model 7 og 8 ś vedkommende bevæger os på 
kanten af ToldSkat ś kompetence, forudsættes, at Fødevareministeriet selv forestår den 
landbrugstekniske kontrol, som f.eks. kvælstofindholdet i foder. 

• I det omfang den nuværende kvælstofordning ophører, vil kontrolressourceforbruget antagelig 
kunne nedsættes med 1-2 årsværk på alle modellerne. 

• Vurderingen af antal kontroller pr. ressource (årsværk)  baserer sig på det gennemsnitlige antal 
momskontroller pr. ressource på 40, når der ses bort fra de mere ekspeditionsprægede punktvise 
kontroller. Der er altså i dette tal taget højde for store som små kontroller, såvel i omfang, 
dybde, størrelse af virksomheder, kompleksitet mv. Dette er efter styrelsens vurdering det bedste 
sammenligningsgrundlag omend kontrolindholdet mellem en momskontrol og en af 
nedenstående kvæstofafgiftskontroller vil være meget forskellig. ToldSkat varetager i dag 
kontroller, der til en vis grad kan sammenlignes med kvælstofkontroller, nemlig de såkaldte 
4045-FEOGA kontroller, hvor eksportører af landbrugsvarer får udbetalt EU midler afhængig af 
kvaliteten, f.eks. kødindholdet, tørstofindhold mv. Disse kontroller er særdeles ressourcekræven-
de - formentlig kun 5 kontroller pr. ressource pr. år. Set i lyset af dette vurderes  produktions 
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potentialet til 30 kontroller pr. ressource pr. år. Ressourceforbruget afhænger imidlertid meget af 
afgiftsniveauet. En meget høj afgift pr. kg. kvælstof vil også i model 7, hvor afgiften 
tilbagebetales ideelt set, animere til unddragelser. Dette skyldes, at det dels ikke er de samme 
virksomheder som betaler afgiften og får pengene tilbage, dels at der indenfor denne sektor er et 
meget højt sammenfald af ejerinteresser - slagterier, mejerier ejes af jordbrugerne. 

• Hvis der begynder at opstå grænsehandelsproblemer med gødning, vil ToldSkat risikere at 
skulle anvende langt flere ressourcer. I dag er der ikke umiddelbart nogen tilskyndelse af 
landbruget til illegal import bortset måske til overgødskning, da landbruget i dag er fritaget for 
afgift. Situationen kan blive en anden, såfremt landbruget skal betale afgift af al gødning, især 
ved høje afgifter. Der skal derfor tillægges øget ressourceforbrug i opgørelserne, hvis der opstår 
grænsehandelsproblemer.  

• Det forudsættes, at kontrollen ikke skal vurdere virksomhedernes oplysninger om varierende 
kvælstofindhold i ofte meget lidt homogent gødning fra restprodukter mv, jfr. det anførte  under 
de generelle forudsætninger. 

• Det er en forudsætning, at der fastsættes standarder, som den enkelte kontrolførende kan 
håndtere ved en bagudrettet kontrol. Det er ligeledes en forudsætning, at indberetninger fra in- 
og output virksomheder sker elektronisk med afstemningsprocedurer internt i disse 
virksomheder. 

• I forbindelse med skønnet over ressourceforbruget til kontrol i model 8, er forudsat alternative 
løsningsmodeller som medfører større eller mindre årsværksforbrug afhængig af, hvilken 
virksomhedsgruppe, der skal belastes. Hvis der indføres en indberetningsforpligtigelse for input- 
og outputvirksomhederne, vil dette medføre en besparelse i forhold til, hvis hver enkelt af de 
62.000 jordbrugere selv skal opgøre sit kvælstofforbrug, men kan være problematisk, da der på 
afgiftsområdet ikke er fortilfælde  på at belaste ikke afgiftspligtige virksomheder med en 
indberetningspligt. 

Baggrund og forudsætninger for skønnet over ressourceforbruget til systemer og regnskab 

• Regnskabs- og virksomhedskontoret har taget som udgangspunkt, at et årsværk  i ToldSkat kan 
håndtere ca. 30.000 årlige angivelser,  når der et tale om en punktafgiftslignende situation. 

• Hvis administrationen vedrørende afgift af kvælstof og fosfor skal varetages af flere 
myndigheder, på samme måde som administrationen i dag varetages i et samspil mellem 
ToldSkat og Plantedirektoratet, skal der afsættes yderligere midler til nødvendig tilretning af 
systemer, der kan overføre oplysningerne mellem myndighederne. Eventuelle retlige spørgsmål i 
den forbindelse skal også afklares. 

• Det forudsættes udfra erfaringer og viden fra ToldSkat, at ca. 5 pct af alle angivelser er 
fejlbehæftet i den ene eller anden form og således kræver manuel opfølgning. Hver af denne 
suppplerende behandling tager op til 30 minutter pr.  angivelse. 

• Det forudsættes, at Opkrævningsloven vil gælde for ordningen. 
• Med hensyn til selve indbetalingssiden forudsættes, at den nuværende integration til Danske 

Bank kan anvendes. Såfremt angivelse og betaling adskilles, så skal løsningen integreres med 
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Jyske Bank. Omkostningerne til dette vurderes uforpligtende til at være på ikke under 300.000 
kr. 

• Der anvende girokort til indbetaling med fortrykt angivelse på bagsiden. Hver registerering tager 
5 minutter hvis angivelsen er uden fejl. Såfremt, der anvendes en udvidet angivelsesblanket, 
hvor der skal udfyldes mange felter og der er flere mellemregninger på blanketten, forøges 
tidsforbruget. 

• Der er ingen større systemmæssige udviklingsomkostninger til SAP, såfremt der gennemføres en 
ordning, der ikke systemmæssigt er mere krævende end hvad vi kender til i dag, dvs den 
eksisterende kvælstofafgift. Det vil især vedrøre model 1. Større ændringer i den kendte ordning 
og flere angivelser fra mange virksomheder kræver øget kapacitet til system SAP og eventuelt 
skal system SAP 38 udvides med en nyt modul (ISPSCA), som kendes fra Letløn. 
Omkostningen hertil vurderes at være ca. Kr. 2 mio. Dette er tilfældet hvad angår model 7 og 8. 

• Der er ikke taget stilling til alternativer, hvis momsangivelsen ikke kan bruges. Der er pt. ikke 
rubrikplads til det forudsatte tilbageføringsfelt. 

Baggrund og forudsætninger for ressourceforbruget til information 

• Hvad angår fremsendelse af nyhedsbreve m.v. til berørte virksomheder under vandmiljøplanen, 
er forudsætningen, at der via Erhvervssystemet kan udsøges de relevante virksomheder. Denne 
udsøgning er Agratis@, kræver kun arbejdstid i TSS ( kræver minimal årsværk). Såfremt en 
EDB-central skal bidrage med udsøgningen forventes det at koste ca. 20.000 kr. ( er ikke 
medtaget under skønnene). 

Model 1 - Afgift på handelsgødning  

Model 1 - antal 300 virksomheder 

Afgiftsgrundlaget omfatter varer med kvælstofindhold, der markedsføres som gødning dvs  
kunstgødning, blandingsgødningsstoffer, der både indeholder kvælstof og andre plantenæringsstoffer. 
Producenter og importører betaler afgiften, når varen sælges til mellemhandlere eller forbrugere. Dette 
afgiftsgrundlag svarer til grundlaget for den nuværende kvælstofafgiftsordning. 

Produkter, der pålægges afgift: 

Kunstgødning, blandingsgødningsstoffer. 

Registrerede virksomheder (oplagshavere): 

Producenter og importører af kunstgødning og blandingsgødningsstoffer, der sælger til forbrugere og 
mellemhandlere. Der skønnes at være 300 virksomheder, der er registreret, men hvor der skal ske 
ændringer i deres registreringsforhold.. 
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Herudover vil et antal landmænd, der selv importerer, enten skulle registreres som varemodtagere eller 
behandles som enkeltstående varemodtagerforhold, hvilket vil afhænge af omfanget i forhold til den 
administrative arbejdsbelastning. 

Forudsætninger: 

Det er forudsat, at afgiftsperioden er kalendermåneden. 

Skønnede engangsomkostninger: 

Systemer og udvikling 

Engangsudgifterne til gennemførelse af model 1 skønnes at udgøre 1.103.000 kr. fordelt med 1.050.000 
kr. til systemtilretninger, 53.000 kr. til udsendelse af registeringsbeviser og nyhedsbrev og udarbejdelse 
af  angivelsesblanket og indbetalingskort . Derudover skønnes der at medgå 1 årsværk til udvikling.  

Information  og vejledning 

Told- og Skattestyrelsen forestiller sig, der sker følgende tiltag: 

1) udsendelse af nyhedsbrev  til berørte  virksomheder (forudsætninger: kr. 5,50  pr. modtager incl. 
kuvert og porto mv.) 

Fordelingen af udgifterne kan nærmere specificeres som følger. 

Skønnede engangsomkostninger 

Udgifterne til gennemførelse af afgiften efter model 1 skønnes at udgøre følgende: 

 

Information (Porto m.v.til nyhedsbrev til virksomhederne)                                  1.500 kr. 

Tilretning af Erhvervssystemet og VK-systemet (Dobbeltdriftsregler)                 750.000 kr. 

Udsendelse af registreringsbeviser                     1.500 kr.  

Udarbejdelse af angivelsesblanket og indbetalingskort                    50.000 kr. 

                                                                                                                                  803.000 kr. 

SAP/integration Jydske Bank                   300.000 kr    

                      1.103.000 kr. 
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Årsværk til implementering 

Udvikling:                  1 årsværk   

Skønnede driftsomkostninger: 

Udsendelse af angivelsesblanket og indbetalingskort                                           16.000 kr. 

Registreringer, indbetalinger mv. 

Det vurderes, at der medgår 1 årsværk til registrering af betalinger og bogholderimæssig opfølgning af 
mangler m.v. ved betalinger. Dette indbefatter ikke inddrivelse ved ToldSkat foged og efterfølgende 
restancearbejde 

Kontrol 

Med en kontrolfrekvens på 5 år og 30 kontroller pr. ressource ( årsværk) pr. år udgør 
kontrolressourceforbruget: 

 

300 producenter : 5 år = 60 pr. år : 30 kontroller pr. årsværk =                             2 årsværk 

Kontrol af uregistrerede virksomheder  =                                      1 årsværk 

Hertil skal lægges ressourcer såfremt der opstår grænsehandlesproblemer. 

Sagsbehandling mv.: 

Intet nævneværdigt yderligere ressourceforbrug, da virksomhederne allerede er registreret for 
kvælstofafgiften. Derfor forventes der kun et begrænset antal forespørgsler og sager. 

Herefter udgør årsværk til driften 

Registrering af indbetalinger mv.                              1 årsværk  

Kontrol          3 årsværk 

I alt                               4 årsværk 

Der skønnes således i alt at medgå 4 årsværk til driften og 1 årsværk til implementeringen. 

Model 1 antal 1.100 virksomheder 
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Afgiftsgrundlag: 

Samme grundlag som model 1 - antal 300 virksomheder tillagt slam fra rensningsanlæg, 
potteplantemuld, spildprodukter fra pektinfremstiling, der forudsættes afsat gennem 
foderstofforhandlere, sukkerfremstilling, kartoffelmelsfremstilling, fiskefremstilling og slagterier, 
kvælstof i planteernæring, mask, visse rengøringsmidler, afisning og forarbejdet husdyrgødning . 

Registrerede virksomheder (oplagshavere): 

Samme gruppe som model 1 - antal 300 forøget med  spildevandproducenter, virksomheder, der 
producerer potteplantemuld, sukkerfabrikker, kartoffelmelsfabrikker, bioanlæg vedrørende affald fra  
fiskeindustrien og slagterier, forhandlere af planteernæring, bryggerier, producenter af  rengøringsmidler 
og produkter til afisning og virksomheder med husdyrforarbejdningsanlæg registreres. Der regnes med 
yderligere 800 virksomheder. 

Skønnede engangsomkostninger: 

Systemer og udvikling 

Engangsudgifterne til gennemførelse af model 1- antal 1.100 virksomheder skønnes at udgøre 1.112.000 
kr. fordelt med 1.050.000 kr. til systemtilretninger og 62.000 kr. til udsendelse af registeringsbeviser og 
nyhedsbrev og udarbejdelse af  angivelsesblanket og indbetalingskort. Derudover skønnes der at medgå 
1,5 årsværk til udvikling og 1-2 årsværk til vejledning.  

Fordelingen af udgifterne vedrørende model 1 er nærmere specificeret nedenfor. 

Information: 

Udover den Information, der beskrives under model 1 - antal 300 virksomheder skal der ske  vejledning 
til berørte virksomheder. Erfaringsmæssigt sker dette mest optimalt i form af personlig vejledning, som 
gennemsnitligt har et omfang af 3 timer pr. berørt virksomhed, i alt ca. 2 årsværk. 

Alternativt kan vejledningen gives samlet lokalt for flere virksomheder ad gangen hvilket skønsmæssigt 
vil give et ressourceforbrug på ca. 1 årsværk på landsplan. 

Udgifterne til gennemførelse af afgiften efter model 1 skønnes at udgøre følgende: 

Information (Porto m.v. til nyhedsbrev til virksomheder)                                 6.000 kr. 

Tilretning af Erhvervssystemet og VK-systemet (Dobbeltdriftsregler)       750.000 kr. 

Udsendelse af registreringsbeviser            6.000 kr. 

Udarbejdelse af angivelsesblanket og indbetalingskort          50.000 kr. 
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                                                                                                                       812.000 kr. 

SAP/integration Jydske Bank        300,000 kr 

 

                                                                                                                    1.112,000 kr.   

 

Årsværk til implementering: 

udvikling:   1,5 årsværk. 

Vejledning        2 alternativt 1 årsværk 

I alt     mellem 3,5 og 2,5 årsværk 

Skønnede driftsomkostninger: 

Til udsendelse af angivelsesblanket og indbetalingskort skønnes der at medgå 56.000 kr. 

Registrering af indbetalinger mv.: 

Det vurderes, at der medgår 1 årsværk til registrering af betalinger og bogholderimæssig opfølgning af 
mangler m.v. ved betalinger. Dette indbefatter ikke inddrivelse ved ToldSkat foged og efterfølgende 
restancearbejde 

Kontrol: 

Med en kontrolfrekvens på 5 år og 30 kontroller pr. ressource ( årsværk) pr. år udgør 
kontrolressourceforbruget: 

300 producenter : 5 år = 60 pr. år : 30 kontroller pr. årsværk =                             2 årsværk 

800 øvrige : 5 år = 160 pr. år : 30 kontroller pr. årsværk  =                                   5 årsværk 

Kontrol af uregistrerede virksomheder  =                                      1 årsværk 

I alt                                        8 årsværk 

Hertil skal lægges ressourcer såfremt der opstår grænsehandlesproblemer. 
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Sagsbehandling m.v. 

Behandling af  forespørgsler og klagesager.        1 årsværk 

 

Årsværk driftsudgifter udgør herefter: 

Registrering,  indbetaling mv.                                                                             1 årsværk 

Kontrol              8 årsværk 

Sagsbehandling              1 årsværk 

I alt                                 10 årsværk 

 

Der skønnes således ialt at medgå 10 årsværk til driften og 2,5 til 3,5 årsværk til implementeringen 

Model 7 - Kvælstofbalance på landbrugssektoren 

Afgiftsgrundlaget: 

Afgiftsgrundlaget omfatter korn og foderstoffer, kunstgødning, blandingsgødningsstoffer, 
kløverfiksering  

Evt. skal afgiften også omfatte, såsæd, æg, der leveres til landbruget, spildevand, slam fra 
rensningsanlæg, potteplantemuld, mask, spildprodukter fra pektinfremstillin - pektin forudsættes afsat 
gennem foderstofforhandlere - sukkerfremstilling, kartoffelmelsfremstilling, fiskeindustri og slagterier, 
forarbejdet husdyrgødning 

Registrerede virksomheder vedrørende input  

De virksomheder, der opgør og indbetaler afgiften er korn- og foderstofforhandlere, producenter og 
importører af kunstgødning og gødningslignende produkter, der leverer til forbrugere, mellemhandlere 
og eget forbrug. Der regnes med 800 virksomheder i denne gruppe43. 

                                                   

43Da der kun er få forhandlere, der både handler med korn- og foderstoffer og kunstgødning medtages begge grupper i sin 

helhed 
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Evt. skal der også registreres forhandlere af æg og såsæd til landbruget, kød- og benmelsfabrikker, slam- 
og spildevandproducenter, sukkerfabrikker, bryggerier, virksomheder med potteplantemuld, 
kartoffelmelsfabrikker, bioanlæg vedrørende affald fra fiskeindustrien og slagterier, virksomheder med 
husdyrforarbejdningsanlæg. Der regnes med 800 virksomheder i denne gruppe. 

For korn og foderstofforhandlere gælder det, at salg af korn og foderstoffer mellem 
foderstofforhandlere, salg til menneskeføde, forarbejdningsvirksomheder og udland er afgiftsfri, men 
skal med i afgiftsgrundlaget i den månedlige opgørelse. 

Produkter, der udløser godtgørelse af afgiften: 

Leverancer til mejerier og slagterier, leverancer af bær og frugter, grønsager til større forhandlere, korn 
og foderstofleverencer, halm der leveres til varme og kraftvarmeforsyning 

Registrerede virksomheder vedrørende output: 

De virksomheder, der skal administrere godtgørelsesordningen er mejerier, slagterier, 
mælkeforarbejdningsvirksomheder, margarinefabrikker, der aftager direkte fra landbruget, 
kødforarbejdningsvirksomheder, der aftager direkte fra landbruget, engroshandel med korn og 
foderstoffer, aftagere af grønsager fra landmænd, aftagere af bær, frugter, større aftagere af produkter 
fra gartnerier, kraftvarmeværker. Der regnes med 1000 virksomheder, idet virksomheder med korn og 
foderstoffer allerede er registreres via input. Antallet af registrerede virksomheder kan kun opgøres med 
en vis usikkerhed. 

Evt. skal også supermarkeder, ægsamlecentraler, aftagere af mink, hjorte, strudse og produkter fra 
dambrug registreres. Mindre gartneriers salg til forhandlere og private er ikke medtaget i beregningerne. 
Der regnes med 1000 virksomheder. Antallet af registrerede virksomheder kan kun opgøres med en vis 
usikkerhed. 

Vurderinger af antal output virksomheder er forbundet med meget stor usikkerhed, da afsætningen af 
frugt og grønt følger et noget andet mønster end den animalske produktion, hvor der er få opkøbere. 

Landbrug 

Plantedirektoratet har skønnet, at ca. 24.000 ud af de 62.000 landbrug dyrker kløver eller ærter rent eller 
i blandinger, disse landbrug skal også registreres. 

I model 7 regnes der således med enten 25. 800 virksomheder eller 27.600 virksomheder. 

Forudsætninger: 

Det forudsættes, at det er landmanden, der via et selvangivelsessystem, administrerer ordningen for 
kvælstoffikserende planter. Det skal beskrives i loven, at fx ærter, der dyrkes på kontrakt skal 
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afgiftsbelægges hos, den der dyrker jorden (forpagteren). På samme måde skal der tages stilling til, 
hvordan afgiften skal betales i landbrug, hvor dele af gården drives som personlig virksomhed, mens 
andre dele fx svinedriften, drives i selskabsform.  

Ved opgørelsen af antal opkøbere af frugt og grønt er forudsat rimelig høje bagatelgrænser. 

I skønnet er det desuden forudsat, at afgiftsperioden er kalendermåneden dvs opgørelse en gang om 
måneden for registrerede virksomheder for handelsgødning og husdyrgødningsproduktion, og at 
godtgørelsesordningen følger virksomhedens momsperiode. Afgiftsperioden for kløverfiksering er 
kalenderåret for landmænd.  

Skønnede engangsomkostninger: 

Systemer og udvikling:  

Udgifterne til gennemførelse af afgiften efter model 7 skønnes at udgøre følgende (uanset om der skal 
registreres 25.800 eller 27.600 virksomheder): 

Engangsudgifterne til gennemførelse af model 7 skønnes at udgøre 6.332.000 kr. fordelt med 5.600.000 
kr. til systemtilretninger og 732.000 kr. til udsendelse af registeringsbeviser og nyhedsbrev og 
udarbejdelse af  angivelsesblanket og indbetalingskort. Derudover skønnes der at medgå 5,5 årsværk til 
udvikling og 30 - 55 årsværk til vejledning. 

Fordelingen af udgifterne vedrørende model 7 er nærmere specificeret nedenfor. 

Information: 

Told- og Skattestyrelsen forestiller sig, der sker følgende tiltag: 

1) indrykning af annoncer i landsdækkende aviser og faglige tidsskrifter: Pris: Op til 300.000 kr. (der 
foreligger omkostningsskøn for de landsdækkende dagblade og vurderinger på de faglige tidsskrifter). 

2) udsendelse af nyhedsbrev til berørte virksomheder 5,50 kr. pr. modtager = 62.000 landbrug ( 
udsendes  til alle, der direkte eller indirekte berøres af ordningen,  idet det ikke på forhånd vides, hvilke 
landbrug, der har kløver). 

3) Vejledning af virksomhederne sker erfaringsmæssigt  mest optimalt i form af personlig vejledning, 
som gennemsnitligt har et omfang af 3 timer pr. berørt virksomhed, i alt ca.55 årsværk. Alternativt kan 
vejledningen gives samlet lokalt for flere virksomheder ad gangen, hvilket skønsmæssigt vil give et 
ressourceforbrug på ca. 30 årsværk på landsplan.                
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Udgifterne til gennemførelse af afgiften efter model 7 skønnes herefter at udgøre følgende: 

Information (Porto m.v. til nyhedsbrev til virksomhederne)                             490.000 kr.    

Delvis maskinelt oprettelse af registreringsforhold            300.000 kr. 

Tilretning af Erhvervssystemet og VK-systemet (Dobbeltdriftsregler)        1.500.000 kr. 

Tilretning af DR systemet ( tilbageføringsfelt på momsangivelsen)**        1.500.000 kr. 

Udsendelse af registreringsbeviser             142.000 kr. 

Udarbejdelse af angivelsesblanket og indbetalingskort            100.000 kr. 

                                                                                                                        4.032.000 kr. 

SAP/integration Jydske Bank           300.000 kr. 

SAP 38/Nyt modul ISPSCA                                                                           2.000.000 kr. 

                                                                                                                       6.332.000 kr.  

Årsværk implementering: 

Udvikling.         2,5 årsværk 

Registrering af virksomheder og opfølgning på manglende registrering:     3,0 årsværk 

Vejledning         55 alternativt 30 årsværk 

I alt                                                                                    mellem 60,5 og 35,5 årsværk 

Skønnede driftsomkostninger: 

Registrering af indbetalinger mv: 

I årlig drift skønnes der at medgå 595.000 kr. fordelt med 300.000 kr. til edb-drift og 295.000 kr. til 
udsendelse af angivelsesblanket og indbetalingskort. 

Edb-driftsudgifter (håndtering af angivelser)               250.000 kr. 

Udsendelse af angivelsesblanket og indbetalingskort (månedsangivelse)           160.000 kr. 

Udsendelse af angivelsesblanket og indbetalingskort (årsangivelse)                135.000 kr. 
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Drift ( DR systemet- godtgørelsesordningen)                                    50.000 kr. 

                                                                                                                           595.000 kr. 

**) Der er ikke plads på momsangivelsen 

Det vurderes, at der medgår 4 årsværk til registrering af betalinger og bogholderimæssig opfølgning af 
mangler m.v. ved betalinger. Dette indbefatter ikke inddrivelse ved ToldSkat foged og efterfølgende 
restancearbejde 

Kontrol 

Kontrollen af kløver/ærter marker er særdeles vanskelig at gennemføre som en efterfølgende kontrol, og 
kontrolfrekvensen fastsættes derfor til 3 år. Til gengæld forventes at kunne gennemføre 80 kontroller pr. 
ressource pr. år. 

Det er forudsat, at de ca. 24.000 landbrug (ud af de 62.000 landbrug), der dyrker kløver/ærter skal 
kontrolleres. Herudover vil det være nødvendig i et vist omfang at kontrollere de øvrige landbrug til 
kontrol af, at der ikke dyrkes kløver/ærter. Det forventes, at disse kontroller kan gennemføres 
forholdsvis hurtigt. 

Med en kontrolfrekvens på  5 år udgør årsværk vedrørende inputvirksomheder:: 

800 producenter : 5 år = 160 pr. år : 30 kontroller pr. årsværk =                            5 årsværk 

800 øvrige producenter : 5 år = 160 pr. år : 30 kontroller pr. årsværk =                5 årsværk 

Med en kontrolfrekvens på 5 år udgår årsværk vedrørende outputvirksomheder: 

1.000 opkøbere : 5 år = 200 pr. år : 30 kontroller pr. årsværk =                           7 årsværk 

1.000 øvrige opkøbere : 5 år = 200 pr. år : 30 kontroller pr. årsværk =                7 årsværk 

Kontrol af uregistrerede virksomheder                                                                  2 årsværk 

Ressourceforbrug i alt uden kløver/ærter                                  26 årsværk 

 

Vedr. Kløver/ærter - kontrolfrekvens 3 år: 

24.000 jordbrugere : 3 år = 8.000 pr. år : 80 kontroller pr. år =                           100 årsværk 

3.800 jordbrugere (1% af 38.000) pr. år : 150 kontroller pr. år =                          25 årsværk 
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Ressourceforbrug i alt incl kløver/ærter                                 151  årsværk 

Såfremt bagatelgrænserne for  registrering medføre et større antal registrerede virksomheder end 
forudsat ovenfor, vil ressourceforbruget stige tilsvarende. 

Sagsbehandling: 

Grupperne af både input og output virksomheder, der skal omfattes af ordningen,  omfatter større 
forhandlere af korn, foderstoffer, kunstgødning og andre produkter med større kvælstofindhold. Disse 
grupper består af relativt professionelle aktører, men hvis ordningen også skal omfatte mindre 
professionelle aktører, må det skønnes at opstå forespørgsler, der kræver sagsbehandling fra 
forholdsmæssigt langt flere virksomheder, end aktørerne i gruppen af forhandlere af foderstoffer 
kunstgødning mv. Dette vil være tilfældet, hvis afgiftsgrundlaget kommer til at omfatte fx 
potteplantemuld, æg og spildprodukter eller hvis aftagerne på output siden kommer til at omfatte fx 
supermarkeder mv. 

Desuden vil registreringen af ca. 24.000 landbrug, medføre forespørgsler, klager mv. 

Selv om landmænd, der importerer dyr, foderstoffer og kunstgødning ikke skal registreres,  og selv om 
det forudsættes, at kun et meget begrænset antal landmænd vil importere selv, forventes forespørgsler 
mv alligevel at udgøre et vist omfang set i forhold til , at der er ca. 62.000 registrerede landbrug. 

Forespørgsler                                3 årsværk 

Sagsbehandling                                6 årsværk 

Årsværk drift udgør herefter: 

Registreringer, betalinger mv.                                4 årsværk 

Kontrol                               151 årsværk 

Sagsbehandling og forespørgsler                                9 årsværk 

I alt                                                                          164 årsværk 

 

Hvis afgiften af kvælstoffikserede planter udgår, vil årsværket udgøre 

Registreringer, betalinger mv.                                4 årsværk 

Kontrol                               26 årsværk 
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Sagsbehandling og forespørgsler                                9 årsværk 

I alt                                                                           39 årsværk 

 

Der skønnes således i alt at medgå mellem 164 alternativt 39 årsværk til driften og 60,5 alternativt 35,5 
til implementeringen. 

Model 8 - Kvælstofbalance på gårdniveau 

Model 8 - antal 62.000 virksomheder 

Afgiftsgrundlag 

Korn og foderstoffer, såsæd, kunstgødning, blandingsgødningsstoffer, slam fra rensningsanlæg, 
potteplantemuld, spildprodukter fra pektinfremstilling, - pektin forudsættes afsat gennem 
foderstofforhandlere - sukkerfremstilling, affald fra kartoffelmelsfremstilling, fiskefremstilling og 
slagterier, husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, kløverfiksering, dyr eller æg, der leveres til 
landbruget.  

Produkter, der udløser godtgørelse af afgiften: 

Leverancer til mejerier og slagterier, leverancer af bær og frugter, grønsager til større forhandlere, korn 
og foderstofleverencer, halm til varme og kraftvarmeforsyning. 

Registrerede virksomheder 

Ca.62.000 landbrug.  

Ifølge Plantedirektoratet er der registreret ca. 62.000 landbrug i Plantedirektoratets register for 
afgiftsfritagelse. Hertil kommer et ukendt antal mindre landbrug (omsætning u/20.000 kr. om året), der i 
dag ikke kan opnå afgiftsfritagelse. 

Forudsætninger: 

Afgiftsperioden er kalenderåret. 

Skønnede engangsomkostninger: 

Systemer og udvikling  

Engangsudgifterne til gennemførelse af model 8 skønnes at udgøre 6.640.000 kr. fordelt med 5.550.000 
kr. til systemtilretninger og 1.090.000 kr. til udsendelse af registeringsbeviser og nyhedsbrev og 
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udarbejdelse af angivelsesblanket og indbetalingskort. Derudover skønnes der at medgå 12,5 årsværk til 
udvikling,registrering af virksomheder og opfølgning på manglende registrering og ca. 132 årsværk 
alternativt 45 årsværk til vejledning. 

Information 

Told- og Skattestyrelsen forestiller sig, der sker følgende tiltag: 

1) indrykning af annoncer i landsdækkende aviser og faglige tidsskrifter: Pris: Op til 300.000 kr. (der 
foreligger omkostningsskøn for de landsdækkende dagblade og vurderinger på de faglige tidsskrifter). 

2) udsendelse af nyhedsbrev til berørte virksomheder (forudsætninger: 5,50 kr. pr. modtager: 700.000 
kr. ved tryk af folder m.v.   

3)  Vejledning af virksomhederne sker erfaringsmæssigt  mest optimalt i form af personlig vejledning, 
som gennemsnitligt har et omfang af 3 timer pr. berørt virksomhed, i alt ca.132 årsværk. Alternativt kan 
vejledningen gives samlet lokalt for flere virksomheder ad gangen, hvilket skønsmæssigt vil give et 
ressourceforbrug på ca. 45  årsværk på landsplan.  

Udgifterne til gennemførelse af afgiften efter model 8 skønnes herefter at udgøre følgende: 

Information (Porto til nyhedsbrev til virksomhederne)                              700.000 kr. 

Delvis maskinelt oprettelse af registreringsforhold    1.000.000 kr. 

Tilretning af Erhvervssystemet og VK-systemet (Dobbeltdriftsregler)      750.000 kr. 

Tilretning af DR-systemet (Tilbageføringsfelt på momsangivelsen)**)          1.500.000 kr.  

Udsendelse af registreringsbeviser       340.000 kr. 

Udarbejdelse af angivelsesblanket og indbetalingskort         50.000 kr. 

                                                                                                                   4.340.000 kr. 

SAP/integration Jydske Bank       300.000 kr. 

SAP 38/Nyt modul ISPSCA                                                                       2.000.000 kr. 

                                                                                                                  6.640.000 kr. 

Hertil kommer udgifter til udvikling af et indberetningssystem, hvis løsningsmodel 1 vælges i kontrol, 
beløb er ikke skønnet. 
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Årsværk til implementering af model 8 - antal 62.000 virksomheder er herefter: 

Udvikling                                1,5 årsværk 

Vejledning                                       132 årsværk alternativt 45  årsværk 

Registrering af virksomheder og opfølgning på manglende registrering         11 årsværk 

I alt                              mellem 144, 5 alternativt 57,5 årsværk 

Skønnede driftsomkostninger: 

Registrering af indbetaling mv. 

 I årlig drift skønnes der at medgå 670.000 kr. fordelt med 310.000 kr. til edb-drift og 360.000 kr. til 
udsendelse af angivelsesblanket og indbetalingskort. 

Skønnede driftsomkostninger: antal 62.000 virksomheder: 

Edb-driftsudgifter (håndtering af angivelser mv.)      260.000 kr. 

Udsendelse af angivelsesblanket og indbetalingskort      360.000 kr.  

Drift (DR/sys - godtgørelsesordning)**)        50.000 kr. 

                                                                                                                     670.000 kr. 

 

Hertil kommer merudgift til drift af et indberetningssystem, hvis løsningsmodel 1 vælges for kontrol: 
                                                                              2,5 - 3 mio.kr. 

**) Der er ikke plads på momsangivelsen 

Det vurderes, at der medgår 4 årsværk til registrering af betalinger og bogholderimæssig opfølgning af 
mangler m.v. ved betalinger. Dette indbefatter ikke inddrivelse ved ToldSkat foged og efterfølgende 
restancearbejde. 

Kontrol 

Løsningsmodel 1 )Under forudsætning af sælgere (1.600 inputvirksomheder) og købere (2.000 
outputvirksomheder) til jordbrugerene indberetter kilo-oplysninger til brug for en kvælstofselvangivelse 
skal disse 3.600 virksomheder registreres som indberettere og ToldSkat skal gennemføre en kontrol med 
kilo- indberetninger - tilsvarende det system der er opbygget omkring personselvangivelserne. Det er 
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dog forudsat, at ikke alle aftagere skal registreres, men at der vil være en minimumsgrænse for 
registrering. Ved opbygning af et sådant  system overtager ToldSkat i princippet det nuværende 
gødningsregnskabssystem - i forenklet form. 

Vedr. jordbrugere - kontrolfrekvens 5 år: 

62.000 jordbrugere: 5 år = 12.400 pr. år: 60 kontroller pr. årsværk =            207 årsværk 

Vedr. in- og outputvirksomheder - kontrolfrekvens 5 år: 

3.600 virksomheder : 5 år = 720 pr. år : 30 kontroller pr. årsværk =                                  24 årsværk 

Kontrol af uregistrerede virksomheder                                2 årsværk 

I alt ved løsningsmodel 1                           233 årsværk 

Løsningsmodel 2) Alternativt kan ordningen udarbejdes således, at den enkelte jordbruger selv 
udarbejder en kvælstofangivelse. 

Vedr. jordbrugere - kontrolfrekvens 5 år: 

62.000 jordbrugere : 5 år = 12.400 pr. år : 40 kontroller pr. årsværk =                            310 årsværk 

Kontrol af uregistrerede virksomheder                                                     2 årsværk 

I alt ved løsningsmodel 2                                               312  årsværk 

Hertil skal lægges ressourcer såfremt der opstår grænsehandelsproblemer. 

Sagsbehandling: 

Udover forhandlerleddet omfatter leverandører og aftagere af kvælstofholdige varer også andre 
landmænd fx vedrørende husdyrgødning, der afsættes til andre landmænd. Da der ikke som hos 
forhandlerleddet er oplysninger om proteinindholdet i produkter, der omsættes blandt landmænd, vil der 
blive tale om et stort antal forespørgsler og efterfølgende sagsbehandling.  

Forespørgsler                               6 årsværk 

Sagsbehandling                             12 årsværk 

Efterfølgende vejledningsbesøg på årligt 10 pct af berørte virksomheder (6.200 årligt) forventes at 
kræve (hvis hver medarbejder kan nå tre om dagen).                ca. 9 årsværk 

 i alt          27 årsværk 
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Årsværk driftsudgifterne udgør herefter ved kontrolløsningsmodel 1 

Registrering af betalinger mv.                             4  årsværk 

Kontrol løsningsmodel 1,                              233 årsværk 

Sagsbehandling                             27 årsværk 

 

I alt                                                                         264 årsværk 

Årsværk driftsudgifterne udgør herefter  ved kontrolløsningsmodel 2 

Registrering af betalinger mv.                             4  årsværk 

Kontrol løsningsmodel 1,                              312 årsværk 

Sagsbehandling                             27 årsværk 

 

I alt                                                                     343  årsværk 

Der skønnes således i alt at medgå 264 - 343 årsværk til driften og 144,5 - 57,5  til implementeringen. 

Model 8 - antal 68.000 virksomheder 

Afgiftsgrundlag: 

Samme grundlag som model 8 - antal 62.000 virksomheder tillagt produkter fra gartnerier til større 
gartnere. Mindre gartneriers salg til forhandlere og private er ikke medtaget i beregningerne. 

Registrerede virksomheder: 

Samme gruppe som model 8 - 62.000 virksomheder forøget med 6.000 gartnerier.  

Forudsætninger: 

Der ligger de samme forudsætninger til grund for skønnet som anført under model 8 - 62.000 
virksomheder, dette gælder også skønnet over kontrolressourcerne. 
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Skønnede engangsomkostninger 

Systemer og udvikling: 

De administrative konsekvenser er baseret på, at der skal registreres. 62.000  virksomheder (landbrug) 
samt 6.000 virksomheder (gartnerier). 

Engangsudgifterne til gennemførelse af model 8 skønnes at udgøre 6.780.000 kr. fordelt med 5.550.000 
kr. til systemtilretninger og 1.230.000 kr. til udsendelse af registeringsbeviser og nyhedsbrev og 
udarbejdelse af angivelsesblanket og indbetalingskort. Derudover skønnes der at medgå 12,5 årsværk 
til udvikling,registrering af virksomheder og opfølgning på manglende registrering og ca. 145 årsværk 
alternativt 48 årsværk til vejledning. 

Information: 

Styrelsen forestiller sig, at der sker samme tiltag, som angivet under model 8 - 62.000 virksomheder, 
hvilket vil give følgende beløb og årsværk: 

1) Uændret beløb ( 300.000 kr.) 

2) 800.000 kr. 

3. 145 årsværk ved individuel vejledning, 48 ved samlede Aholdvejledninger@. 

Udgifterne til gennemførelse af afgiften efter model 8 skønnes herefter at udgøre følgende: 

Information (Porto til nyhedsbrev til virksomhederne)                                800.000 kr.  

Delvis maskinelt oprettelse af registreringsforhold       1.000.000 kr. 

Tilretning af Erhvervssystemet og VK-systemet (Dobbeltdriftsregler)         750.000 kr. 

Tilretning af DR-systemet (Tilbageføringsfelt på momsangivelsen)**)      1.500.000 kr.  

Udsendelse af registreringsbeviser          380.000 kr. 

Udarbejdelse af angivelsesblanket og indbetalingskort            50.000 kr. 

                                                                                                                      4.480.000 kr. 

 

SAP integration Jydske Bank          300.000 kr 
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SAP 38 / Nyt modul ISPSCA                                                                        2.000.000 kr 

                                                                                                                       6.780.000 kr 

Hertil kommer udgifter til udvikling af et indberetningssystem, hvis løsningsmodel 1 vælges i kontrol, 
beløb er ikke skønnet. 

Årsværk til implementering af model 8 - antal 68.000 virksomheder er herefter: 

Udvikling                                     1,5 årsværk 

Registrering af virksomheder og opfølgning på manglende registrering             11 årsværk 

Vejledning                                            145 årsværk alternativt  48 årsværk 

I alt                                                                                              mellem 157,5 - 61,5 årsværk. 

Skønnede driftsomkostninger 

Registrering af indbetaling mv. 

I årlig drift skønnes der at medgå 720.000 kr. fordelt med 340.000 kr. til edb-drift og 380.000 kr. til 
udsendelse af angivelsesblanket og indbetalingskort. Derudover skønnes der at medgå 12,5 årsværk til 
administration.  

Skønnede driftsomkostninger antal 68.000 virksomheder 

Edb-driftsudgifter (håndtering af angivelser mv.)       290.000 kr. 

Udsendelse af angivelsesblanket og indbetalingskort       380.000 kr.  

Drift (DR/sys - godtgørelsesordning)**)         50.000 kr. 

                                                                                                                      720.000 kr. 

**) Der er ikke plads på momsangivelsen 

Hertil kommer merudgift til drift af et indberetningssystem, hvis løsningsmodel 1 vælges for kontrol:                   
                                                                         2,5 - 3 mio.kr. 

Det vurderes, at der medgår 4 årsværk til registrering af betalinger og bogholderimæssig opfølgning af 
mangler m.v. ved betalinger. Dette indbefatter ikke inddrivelse ved ToldSkat foged og efterfølgende 
restancearbejde. 
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Kontrol 

Løsningsmodel 1 )Under forudsætning af sælgere (1.600 inputvirksomheder) og købere (2.000 
outputvirksomheder) til jordbrugerene indberetter kilo-oplysninger til brug for en kvælstofselvangivelse 
skal disse 3.600 virksomheder registreres som indberettere og ToldSkat skal gennemføre en kontrol med 
kilo- indberetninger - tilsvarende det system der er opbygget omkring personselvangivelserne. Det er 
dog forudsat, at ikke alle aftagere skal registreres, men at der vil være en minimumsgrænse for 
registrering. Ved opbygning af et sådant  system overtager ToldSkat i princippet det nuværende 
gødningsregnskabssystem - i forenklet form. 

Vedr. jordbrugere - kontrolfrekvens 5 år: 

62.000 jordbrugere: 5 år = 12.400 pr. år: 60 kontroller pr. årsværk =     207 årsværk 

Vedr. gartnerier - kontrolfrekvens 5 år: 

6.000 gartnerier : 5 år - 1.200 pr. år : 60 kontroller pr. årsværk =                         20 årsværk 

Vedr. in- og outputvirksomheder - kontrolfrekvens 5 år: 

3.600 virksomheder : 5 år = 720 pr. år : 30 kontroller pr. årsværk =                   24 årsværk 

Kontrol af uregistrerede virksomheder                2 årsværk 

I alt ved løsningsmodel 1            253  årsværk 

Løsningsmodel 2) Alternativt kan ordningen udarbejdes således, at den enkelte jordbruger selv 
udarbejder en kvælstofangivelse. 

Vedr. jordbrugere - kontrolfrekvens 5 år: 

62.000 jordbrugere : 5 år = 12.400 pr. år : 40 kontroller pr. årsværk =             310 årsværk 

Vedr. gartnerier - kontrolfrekvens 5 år: 

6.000 gartnerier : 5 år - 1.200 pr. år : 40 kontroller pr. årsværk =                        30 årsværk 

Kontrol af uregistrerede virksomheder                                       2 årsværk 

I alt ved løsningsmodel 2                                 342  årsværk 

Hertil skal lægges ressourcer såfremt der opstår grænsehandelsproblemer. 

Sagsbehandling: 
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Forespørgsler                                 7 årsværk 

Sagsbehandling                               13 årsværk 

Efterfølgende vejledningsbesøg                              10 årsværk 

Årsværk driftsudgifterne udgør herefter ved løsningsmodel 1 

Registrering, betaling mv.                                 4 årsværk 

Kontrol                              253 årsværk 

Sagsbehandling, efterfølgende vejledningsbesøg mv.                              30 årsværk 

I alt                                                                     287   årsværk 

Årsværk driftsudgifterne udgør herefter ved løsningsmodel 2 

Registrering, betaling mv.                                 4 årsværk 

Kontrol                              342 årsværk 

Sagsbehandling, efterfølgende vejledningsbesøg mv.                              30 årsværk 

I alt                                                                       376   årsværk 

Der skønnes således i alt at medgå 287 - 376 årsværk til driften og 157,5 - 61,5 årsværk til 
implementeringen. 

Afslutningsvis skal bemærkes, at vi fortsat er betænkelige ved at skulle overtage en opgave, der kræver 
landbrugsteknisk kundskab, og derfor befinder sig på grænsen af vores kompetenceområde. Af de 
fremlagte modeller vil vi derfor anbefale model 1, da den ligger nærmest vores kompetenceområde. 


