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SAMMENFATNING

Denne rapport beskriver med udgangspunkt i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække den nuværende regulering af anvendelsen af kvælstof og fosfor i jordbruget, herunder samspillet med den øvrige lovgivning på området med hovedvægten på reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og slambekendtgørelsen. En regulering, der i dag er placeret hos flere forskellige offentlige myndigheder. Rapporten beskriver den nuværende lovgivning, erfaringerne med administrationen af reglerne og kontrollen, der i dag ligeledes varetages af flere forskellige offentlige myndigheder, samt reguleringens virkning på forbruget af kvælstof og fosfor i jordbruget. En virkning der har været betydelig. Der gives en vurdering af fordele og ulemper ved den nuværende regulering og der stilles forslag til forenklinger og ændringer, som kan bidrage til en yderligere reduktion af tabet af kvælstof og fosfor fra jordbruget.

Fordelene ved de nuværende regler, der er tilpasset over en årrække, er, at de er velkendte, og administrationen er godt indarbejdet hos såvel brugere som kontrolmyndighed, hvorfor der er grundlag for forenklinger. Reglerne indebærer, at virksomhedernes kvælstofkvote og -forbrug kan beregnes forholdsvis differentieret, under hensyntagen til forholdene på den enkelte bedrift. Gødskningsreglerne har haft en mærkbar indflydelse på forbruget af kvælstof, og reguleringen sikrer en relativ optimal miljømæssig fordeling af kvælstof på landbrugsjord og i nogen grad også fordelingen af fosfor. Samtidig kan reglerne ved en begrænset udbygning rumme en regulering af fosforforbruget. Herudover er regelsættet godkendt som implementering af Nitratdirektivet.

En række ulemper ved de gældende regler vil kunne afhjælpes ved en tilpasning. De gældende regler vil således næppe alene kunne sikre implementeringen af Vandrammedirektivet. Herudover er der et stort behov for forenkling og sammenlægning af de forskellige regelsæt vedrørende jordbrugets næringsstofhåndtering, idet såvel regeldannelsen som administration og kontrol i dag varetages af flere forskellige myndigheder. Endvidere savnes mulighed for en regulering af fosfor, herunder en sikring af en miljømæssig optimal fordeling af fosfor inden for bedriften. Reglerne om plantedække bør ændres, så effekten står mål med indsatsen på området. Endelig savnes der mulighed for miljømæssigt at beskytte særligt følsomme områder, mens jordbrugerne efterspørger større driftsmæssig valgfrihed inden for de miljømæssigt fastlagte rammer. 

Med henblik på at afhjælpe ulemperne ved det eksisterende regelsæt er der foretaget en gennemgang og vurdering af mulighederne for forenkling og ændring af de gældende regler, og der stilles en række forslag til forenkling og ændring af disse regler. De væsentligste forslag, der bl.a. bygger på og fortsætter den forenkling, der er igangsat med Folketingets vedtagelse af overgang til en fælles indberetning af gødningsplanlægning og hektarstøtteansøgning (L 110), og som indebærer at 3 frister og 3 skemaer bliver til 1 frist og 1 skema, er:

	En udbygning af konceptet om fælles indberetning omfattende en fælles indberetning af husdyroplysninger, herunder overførsler af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning og en fælles indberetning af affaldsleverancer til jordbruget med henblik på fuldstændig fortrykning af gødningsregnskabet til alle jordbrugere


En markblokbaseret GIS løsning som det bærende kontrolkoncept med henblik på en udstrækning af det gældende kontrolkoncept til det regionale og lokale niveau. Herved kan hensyntagen til regionale og lokale tålegrænser imødekommes af skærpede krav til eksempelvis næringsstoftilførsel og husdyrtryk, eventuelt fastsat i henhold til Vandrammedirektivet, og kontrolleres som led i den landsdækkende kontrol ved hjælp af  en fælles GIS-løsning.

En forenkling af de gældende regler vedrørende plantedække, husdyrgødning og anvendelse af affaldsstoffer i jordbruget med henblik på en administrativ lettelse for såvel jordbruger som kontrolmyndighed med samtidig mulighed for et forbedret miljø.

En regulering af fosforanvendelsen (på bedriftsniveau) gennem fosforkvoter baseret på fastsættelse af én fosfornorm for alle afgrøder og gældende for alle jordtyper, subsidiært en regulering baseret på fosforkvoter og opgørelse af fosforforbrug svarende til den nuværende kvælstofregulering. Begge modeller med mulighed for lokalt og eller regionalt at skærpe fosfornormen betinget af særlige miljøhensyn

Forslagene danner grundlag for den i kap. 3 beskrevne model. I modellen indgår nogle af forslagene fra kapitel 2 og andre af forslagene vil kunne indgå, hvis det ønskes, mens enkelte af de behandlede forslag ikke foreslås gennemført. 

Modellen, der indebærer en fastholdelse af fordelene og afhjælpning af ulemperne ved den gældende regulering, er relativ robust i forhold til håndtering af yderligere forslag om regulering f.eks. forslag, der måtte blive fremsat i de øvrige tekniske underarbejdsgrupper, ligesom en række af de i kapitel 2 vurderede forslag bl.a. om ændring af regler om plantedække og ændring af regler om anvendelse af husdyrgødning kunne indarbejdes i modellen, såfremt der er ønske om dette.

I modellen foreslås en regulering af jordbrugets kvælstof- og fosforanvendelse, som bygger på de samme retningslinier som de nuværende gødskningsregler. Jordbrugernes dataindberetning til brug for gødningsregnskabet er dog forenklet væsentligt, og i mange tilfælde er der ikke behov for, at jordbruger afgiver yderligere oplysninger i forbindelse med opgørelse af gødningsregnskabet. 

Der er som udgangspunkt tale om en meget enkel model, som jordbrugerne kan supplere efter ønske ved tilvalg af f.eks. korrektionsmuligheder, som vil kræve indberetning af yderligere data og evt. også tilvejebringelse af særlig dokumentation. Modellen kan også suppleres med myndighedskrav om f.eks. særlige regionale hensyn. 

Forslagene og modellen indebærer:

	en højere grad af kontrol hos jordbrugeren, som selv får ansvaret for at reagere på et fuldt fortrykt gødningsregnskab, baseret på allerede indberettede oplysninger til det offentlige, og med pligt til selv at dokumentere grundlaget for evt. rettelser.


	en opretholdelse af den eksisterende kontrolvaretagelsen i statsligt regi baseret på en tilstrækkelig stor sagsmængde og derved den nødvendige kritiske masse, som grundlag for opretholdelse af tilstrækkelig faglig ekspertise, ens behandling, fleksibilitet og omkostningseffektivitet i tilrettelæggelse og afvikling af en miljøeffektiv kontrol.


	en udstrækning af det eksisterende kontrolkoncept til det regionale og lokale niveau, således at der skabes sammenhæng i miljøindsatsen nationalt og regionalt/lokalt og i kontrollen heraf.


Tabel. Oversigt over forenklings- og ændringsforslag, jf. kapitel 2
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  +    forslaget indgår i modellen
  ¾     forslaget indgår ikke i modellen
 (+)  forslaget kan indgå i modellen 

UNDERARBEJDSGRUPPENS ARBEJDE
 
Baggrund
Som led i forberedelsen af Vandmiljøplan III har regeringen og forligspartierne bag VMPIII nedsat 3 arbejdsgrupper under Fødevareministeriet og Miljøministeriet, som skal vurdere generelle landsdækkende og regionale virkemidler til regulering af kvælstof- og fosforbelastningen. Arbejdsgrupperne skal afdække, beskrive og analysere egnede modeller og instrumenter til regulering af den samlede miljøpåvirkning med næringsstoffer fra landbruget, og endvidere skal der præsenteres en fosforstrategi. Vandmiljøplan III skal bl.a. søge at forenkle og effektivisere reguleringen af jordbrugets påvirkning af miljøet.

Til at bistå arbejdsgrupperne er der nedsat tekniske undergrupper, herunder en teknisk undergruppe, som med udgangspunkt i de gældende regler skal udarbejde forslag til forenkling af den nuværende regelstyring af landbrugets udledning af kvælstof samt stille forslag om en tilsvarende regulering af fosforudledningen. Udgangspunktet for gruppens arbejde har været den godkendte projekt/arbejdsbeskrivelse, hvoraf det fremgår:

”Formål
Formålet med underarbejdsgruppen er at beskrive de fordele og ulemper, der kan være forbundet med anvendelse af regelstyring til regulering af landbrugets påvirkning af vandmiljøet. 
I arbejdet skal bl.a. indgå en vurdering af, om der med pågældende virkemiddel bliver tale om effektiv regulering, som samtidig indebærer forenkling af den eksisterende regulering.

Opgave
Arbejdsgruppen skal kortlægge, analysere og vurdere fordele og ulemper ved gældende regelstyring samt effekten af samme med henblik på en mere enkel og effektiv regulering. Reguleringen skal fokusere på tabet af kvælstof og fosfor. Der bliver således med udgangspunkt i forenklinger af regelstyringen og ønsket om en regulering af fosforforbrug og -udledning sat focus på administration- og kontrol.

Følgende vil indgå i arbejdet:

1.	Gennemgang af de eksisterende regelstyringsvirkemidler
	Redegørelse for erfaringer med det eksisterende system, administrativt og miljømæssigt

Analyse af fordele og ulemper forbundet med den eksisterende regulering af tabet af kvælstof (og fosfor), herunder virkningerne på det regionale niveau. Der skal i analysen indgå en vurdering af hvorvidt den eksisterende regulering sikrer en optimal fordeling af næringsstoffer som også tager højde for lokale og regionale dyrkningsmæssige forhold.
Regelgrundlaget for den eksisterende regulering:
	Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

Husdyrgødningsbekendtgørelsen
Slambekendtgørelsen
Anden lovgivning
Stikord:
samlet miljøeffekt
påvirkning af den enkelte landmands adfærd.
eventuelle uønskede sideeffekter.
herunder virkningerne på det regionale niveau.

2.	Vurdering af forenklings muligheder ved fortsat regelstyring - inklusiv regulering af fosfor - med udgangspunkt i gældende regelgrundlag
·	Forenkling for det flertal af jordbrugsvirksomheder som ikke udnytter kvælstofkvoten
·	Hensyntagen til de effektive jordbrugsvirksomheder som udnytter kvælstofkvoten og som ønsker flere korrektionsmuligheder
·	Mulighed for regionale variationer i gødningstilførslen v.h.a. individuelle normer for N og P, antal DE/ha., krav til udnyttelsesprocent.
·	Indebærer indførelse af en generel regelstyret fosforregulering forenklingsmuligheder, eksempelvis ved overflødiggørelse af af eksisterende reguleringskrav.
·	Kan der gennem regelstyring i form af eksempelvis øget næringsstofudnyttelse, lavere gødningsnormer, udnyttelse af husdyrgødning, efterafgrøder, opnås et bedre miljø uden at det koster ekstra Bedre miljø

3.	 Model for fremtidig regelstyring, herunder sammenligning af ny regulering med den eksisterende 
·	Miljømæssige virkninger
·	Administrative og økonomiske byrder for erhverv og det offentlige.
·	EU-retten

4.	Diskussion af model i forhold til andre løsningsmuligheder/virkemidler
·	Grønne regnskaber baseret på balanceopgørelser
·	Regional eller privat baseret kontrolvaretagelse, herunder driften af gødningsregnskabsdatabank
·	Eventuel sammenhæng med overvejelser i arbejdsgruppen vedrørende scenarier/regionale virkemidler (F9).”

Afgrænsning til andre tekniske undergrupper
Den tekniske undergruppe har alene vurderet de administrative muligheder og konsekvenser forbundet med de enkelte forenklings- og ændringsforslag. De miljømæssige konsekvenser og effektvurdering er således forudsat behandlet af henholdsvis kvælstof- og fosforgruppen, f.eks. indstilles det, at den endelige udformning af plantedækkereglerne sker i samarbejde med kvælstofgruppen. Det er endvidere forudsat, at en mere præcis angivelse af de økonomiske konsekvenser af en evt. regelændring foretages af økonomimodelgruppen, F6, med baggrund i bidrag fra blandt andet F5. Endelig er gruppens forslag til model for fremtidigt regelgrundlag søgt gjort så robust, at der inden for modellen også vil kunne håndteres andre forslag f.eks. fra de øvrige underarbejdsgrupper.

Undergruppen har haft følgende sammensætning:
Plantedirektoratet: Johan Kjølhede Overgaard (formand)
Skov- og Naturstyrelsen: Hans Kjær
Danmarks Jordbrugsforskning: Arne Kyllingsbæk 
Plantedirektoratet: Jannik Rauer (sekretær)
Plantedirektoratet: Hanne Poulsen (sekretær)
Vandmiljøplan III sekretariatet har været repræsenteret i arbejdet ved Poul Arne Iversen, Fødevareministeriet.

Ressourcepersoner:
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Leif Knudsen og Niels Petersen
Fødevareøkonomisk Institut: Brian Jacobsen
Danmarks Miljøundersøgelser: Ruth Grant
Skatteministeriet: Hans Larsen

Undergruppens tilrettelæggelse af arbejdet
Undergruppen, der påbegyndte arbejdet i januar 2003 har holdt 5 møder og afrapporteret i enighed den 15. maj 2003.





Kapitel 1. NUVÆRENDE REGLER

1.1  Regelgrundlag

Gødskningsreglerne er nationale og er en udmøntning af dele af den danske Vandmiljøplan I og II, der samtidig er en opfyldelse af EU's Nitratdirektiv (91/676/EØF af 12. december 1991). Det samlede regelgrundlag består af følgende love og bekendtgørelser:

·	Lovbekendtgørelse nr. 551 af 2. juli 2002 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække med tilhørende årlig bekendtgørelse og vejledning til jordbrugerne. For planperioden 2002/2003 gælder: bekendtgørelse nr. 609 af 18. juli 2002, ændringsbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2003 samt bekendtgørelse nr. 167 af 17. marts 2003 om kvælstofprognosen for 2003.

·	Lov nr. 203 af 25. marts 2003 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

·	Lov nr. 418 af 26. juni 1998 om afgift på kvælstof indeholdt i gødninger m.m., som senere ændret ved lov nr. 165 af 15. marts 2000 og lov nr. 1029 af 22. november 2000.

·	I medfør af Miljøbeskyttelsesloven er udstedt bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

·	I medfør af Miljøbeskyttelsesloven er udstedt bekendtgørelse nr. 49 af 20. januar 2000 om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen). Der er den 3. februar 2003 udsendt et høringsudkast til en ændring af bekendtgørelsen.

	I medfør af Miljøbeskyttelsesloven er udstedt bekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 2000 om anvendelse af aske fra forgasning og forbrænding af biomasse og biomasseaffald til jordbrugsformål (bioaskebekendtgørelsen).



Herudover er der en række regler/støtteordninger, som enten indebærer en videregående regulering af gødningsforbruget (f.eks. visse dele af VVM godkendelser, MVJ-ordninger og regulering af §3-områder), eller som har direkte ophæng i ovenstående regelsæt (f.eks. kravet om udarbejdelse af gødningsplaner for økologiske jordbrug, arealkravene i landbrugsloven eller vurderingen af virksomhedens harmoniforhold ved VVM-godkendelser). Endelig findes der regler, som vedrører gødningsområdet i bred forstand, men som ikke er udstedt med baggrund i et ønske om miljøbeskyttelse. Her kan der også være behov for at vurdere, om der er dobbeltregulering på området, eller om det samlede regelsæt med fordel kan forenkles. Dette gælder reglerne om indberetning af gødningsleverancer. jf. lov nr. 853 af 25. september 1996 (med senere ændringer) om gødning og jordforbedringsmidler og reglerne om indberetning af husdyrholdets størrelse, jf. bekendtgørelse nr. 308 af 3. maj 2000 om registrering af husdyrbrug i CHR.


1.2  Beskrivelse af de enkelte regelsæt

1.2.1  Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
Formålet med reglerne er at begrænse udvaskningen af kvælstof fra landbrugsarealer mv. 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 end husdyrgødning. Udvaskningen af kvælstof søges endvidere begrænset gennem krav om etablering af plantedække om efteråret.   

Ifølge reglerne om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække skal jordbrugere, der er fritaget for den generelle afgift på kvælstof udarbejde mark- og gødningsplan samt gødningsregnskab. Det årlige gødningsregnskab skal indsendes til Plantedirektoratet, som kontrollerer om reglerne er overholdt. 

Markplanen skal være udarbejdet senest 1. september, og den skal angive på hvilke marker, der er plantedækket om efteråret. Gødningsplanen skal være udarbejdet senest den 31. marts, og den skal indeholde en opgørelse af bedriftens kvælstofkvote, det planlagte kvælstofforbrug samt fosforbehov for de enkelte marker. Kvælstofkvoten opgøres ud fra normtal for kvælstoftildeling mark for mark og er baseret på den aktuelle afgrøde, forfrugt, jordbundstype, vandingsmuligheder og høstudbytternes størrelse på den pågældende bedrift. Herudover korrigeres jordbrugsvirksomhedens samlede kvælstofkvote for den årlige kvælstofprognose. Prognosen tilpasser de generelle normer efter klimabetingelser som nedbør og temperatur i efterårs- og vinterperioden på kommuneniveau i det pågældende år. Herudover er det muligt at tilføre ekstra kvælstof i helt særlige tilfælde med ekstremt vejrlig, der medfører at kvælstofgødning udvaskes eller fyger bort. En sådan ekstraordinær kvælstoftildeling forudsætter, at en planteavlskonsulent udsteder en erklæring i det pågældende tilfælde

Efter dyrkningssæsonen skal der udarbejdes et gødningsregnskab. Gødningsregnskabet skal indsendes til Plantedirektoratet senest den 31. marts i det efterfølgende år. Regnskabet skal indeholde oplysninger om jordbrugsvirksomhedens samlede kvælstofkvote sat i forhold til virksomhedens samlede kvælstofforbrug. Forbruget af kvælstof skal angives for de enkelte gødningstyper, og der skal endvidere være oplysninger om lagerforskydninger. Regnskabet skal vedlægges kvitteringer for afsætning af husdyrgødning med oplysning om mængden af overført kvælstof samt om antallet af dyreenheder som den overførte husdyrgødning svarer til. Regnskabet skal ligeledes indeholde oplysninger om bedriftens arealer med plantedække om efteråret. Regnskabet kan indsendes i papirform eller elektronisk via internettet.

Indholdet af kvælstof i handelsgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning (slam mm.) fastsættes på baggrund af gødningsleverandørens oplysninger, der er baseret på løbende produktanalyser, tilsvarende gælder forarbejdet husdyrgødning (separeret husdyrgødning mm.), der afsættes uden for kredsen af registrerede virksomheder. Indholdet af kvælstof i husdyrgødning fastsættes på baggrund af Normudvalgets indstilling og er baseret på opdaterede produktionsdata. På virksomheder, der ved regnskabsbilag eller effektivitetskontrol kan dokumentere et andet produktionsniveau end forudsat for kvælstofnormerne, kan der beregnes en tilsvarende ændret kvælstofnorm for husdyrgødning. Kvælstofnormerne for husdyrgødning er fastsat ab lager, hvorfor kvælstofnormerne for en given husdyrtype varierer afhængigt af, hvilken staldtype, der anvendes. Ved overførsler af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning mellem jordbrugsvirksomheder fastsættes kvælstofmængden ved aftale mellem afsætter og modtager. 

Plantedirektoratet har oprettet et register (registret for afgiftsfritagelse) over de jordbrugsvirksomheder som udarbejder gødningsregnskaber og som dermed bliver fritaget for den generelle kvælstofafgift. Direktoratet har ligeledes et register over gødningsleverandører, der leverer kvælstofholdig handelsgødning til jordbrugsvirksomheder i registret for afgiftsfritagelse. Endelig har direktoratet et register over biogasanlæg og forarbejdningsanlæg for husdyrgødning, som modtager husdyrgødning fra virksomheder i registret for afgiftsfritagelse.

Der er fastsat regler om, at gødningsleverandører for hver planperiode skal indberette leverancer af kvælstof, hvilket dels styrker kontrolmuligheden dels giver mulighed for at lette jordbrugerens indberetning ved fortrykning af oplysninger om gødningsforbrug. Gødningsleverandører skal indberette til Plantedirektoratet om efteråret efter høstårets afslutning. Indberetningen skal identificere modtagerne ved SE-nr samt indeholde oplysning om mængde af kvælstof og gødningstype. Indberetningerne omfatter handelsgødning, afgasset biomasse, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning. Herudover skal der for biogasanlæg og for forarbejdningsanlæg indberettes, hvilke mængder af husdyrgødning og anden organisk gødning, der er modtaget på anlæggene. Samtlige indberetninger fra gødningsleverandører skal ske elektronisk.

Når arealer eller hele landbrugsejendomme handles eller forpagtes gælder der særlige overdragelsesregler, hvorved overdrager foretager en form for refusionsopgørelse af beholdninger, kvælstofkvote og kvælstoftildeling. Aftaleparterne kan frit vælge enten at lade modtageren redegøre for hele planperioden (overdragelseserklæring), eller de kan redegøre for hver sin del af planåret, dog således at modtagers gødningsregnskab baseres på slutoplysningerne fra overdrager.

Folketinget har i foråret 2003 vedtaget en lovændring om overgang til en fælles indberetning af gødningsoplysninger og ansøgning om hektarstøtte fra planperioden 2004/2005. Herved gennemføres en række forenklinger af gødskningsreglerne. Ændringerne er i hovedtræk:
·	Bortfald af 2 tidsfrister for udarbejdelse af markplan og gødningsplan. 
·	Genanvendelse af oplysninger fra hektarstøtteansøgningerne i mark- og gødningsplanlægningen.
·	Automatisk beregning af kvælstofkvote.
·	Bortfald af obligatorisk planlægning af husdyrgødningsproduktion og automatisk beregning af kvælstofproduktion og dyreenheder.
·	Udbygning af de fortrykte oplysninger i gødningsregnskabet.
·	Mulighed for overførsel af oplysninger om husdyrhold til det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR).

Fra 2004/2005 skal jordbrugeren således ikke længere udarbejde selvstændig markplan og gødningsplan. I stedet for kombineres jordbrugsvirksomhedernes indberetninger af markoplysninger i ansøgningen om hektarstøtte med kravene om udarbejdelse af mark- og gødningsplaner i en fælles indberetning indeholdende hektarstøtteansøgning og gødningsplanlægning. 

I den nuværende hektarstøtteansøgning skal jordbrugsvirksomhederne angive markens afgrøde ved hjælp af en afgrødekode. Denne fremgangsmåde opretholdes. Som noget nyt vil der til hver afgrødekode blive knyttet en kvælstofnorm. Ved indsendelse af den fælles indberetning via internettet beregnes kvælstofkvoten automatisk for jordbrugeren. Udover de nuværende oplysninger i hektarstøtten skal jordbrugeren blot give oplysninger om markernes jordtype og evt. også forfrugt. Kvoteberegningen udføres i forbindelse med indtastningen af hektarstøtteansøgningen. Indsendes ansøgningen i papirversion beregnes kvælstofkvoten for jordbrugsvirksomheden efter indtastning af den indsendte ansøgning.

Den fælles indberetning af gødningsplanlægningen og hektarstøtteansøgning gør det muligt at fortrykke kvælstofkvoten i gødningsregnskabet. Jordbrugsvirksomheder, som ikke producerer eller forbruger husdyrgødning, vil hermed få tilsendt et fortrykt gødningsregnskab.

Gødningsplanlægningen af produktion af husdyrgødning mv. overgår fra august 2004 fra at være et obligatorisk krav til et tilbud om planlægning fulgt af et krav om indberetning i gødningsregnskabet. Husdyrproducenter skal således fremover, som en del af gødningsregnskabet, indberette oplysninger om dyreart og antal, staldsystem samt om lager og overførsler af husdyrgødning til andre jordbrugsvirksomheder. Ud fra disse oplysninger beregnes kvælstofindholdet i husdyrgødning og antal dyreenheder automatisk for jordbrugeren. Ved elektronisk indberetning forud for indkaldelsen af gødningsregnskabet vil de maskinelle beregninger af kvælstof i husdyrgødning give virksomhederne overblik over, hvor meget kvælstof i handelsgødning, der kan udbringes inden for virksomhedens kvælstofkvote. Dertil kommer, at indberetning af oplysninger om husdyrhold og husdyrgødningsleverancer forud for indkaldelse af gødningsregnskab også gør det muligt at udsende et fortrykt gødningsregnskab til husdyrproducenterne og til brugere af husdyrgødning. 

For de bedrifter, der allerede benytter et edb-værktøj til at udføre de beregninger, som ligger til grund for gødningsplanlægningen, er den arbejdsmæssige besparelse ved den fælles indberetning af ha-støtte og miljøoplysninger mere begrænset. I stedet for at jordbruger i dag kan abonnere på et edb-program som f.eks. Næsgård Mark eller Bedriftsløsningen, tilbydes en offentlig internetbaseret  løsning til alle, idet denne løsning dog også giver jordbruger mulighed for at søge om hektarstøtte og for at indberette samtlige oplysninger til brug for gødningsregnskabet.


1.2.2  Regler om plantedække
Reglerne om plantedække, der er en del af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, gælder for alle virksomheder med et matrikulært areal på mindst 10 ha, og har til formål at begrænse udvaskningen af kvælstof fra landbrugsarealer i efterårs- og vintermånederne. Reglerne rummer to typer af plantedække: 65 % plantedække og 6 % efterafgrøde.

Minimum 65 % af bedriftens dyrkede og braklagte areal skal være udlagt med nærmere angivne afgrøder, hvilket skal fremgå af virksomhedens markplan. Det er muligt at erstatte en del af plantedækkekravet med nedmuldning af halm, ligesom der kan indgås naboaftaler, såfremt en virksomhed ikke kan opfylde kravet på egne arealer i en given planperiode. Herudover kan der dispenseres fra kravet for hele eller dele af landet, såfremt særlige vejrforhold gør det umuligt at etablere afgrøderne i efteråret.

Herudover skal der dyrkes efterafgrøder på mindst 6 % af arealet, og efterafgrøderne skal følges af en forårssået afgrøde, hvilket skal fremgå af virksomhedens gødningsplaner. Etableres der mere end 6 % efterafgrøder kan overskuddet af efterafgrøde overføres til efterfølgende planperioder. Efterafgrøderne kan udgøres af græsudlæg samt af græs og korsblomstrede afgrøder sået efter høst.


1.2.3  Afgiftsloven
Formålet med loven er at afgiftsbelægge kvælstofholdige gødninger. Afgiften udgør 5 kr. pr. kg kvælstof. Gødninger med et kvælstofindhold på mindre end 2 % er dog undtaget, tilsvarende gælder for organiske gødninger, med mindre gødningerne er granulerede, pulveriserede eller på anden måde forarbejdet og er bestemt til salg i pakninger på 50 kg eller derunder.

Virksomheder, der udarbejder gødningsplaner og -regnskaber, jf. Plantedirektoratets regler er fritaget for at betale kvælstofafgift.


1.2.4  Husdyrgødningsbekendtgørelsen
Formålet med reglerne er at mindske gener fra staldanlæg og fra opbevaring og udbringning af husdyrgødning, herunder at mindske risikoen for tab af kvælstof ved udvaskning og ved ammoniakfordampning samt indirekte at mindske risikoen for ophobning af fosfor i landbrugsjord, som kan ske ved for store tilførsler.

I reglerne stilles krav om en vis opbevaringskapacitet for husdyrgødning, og der angives, afhængigt af gødningstypen, begrænsninger i udbringningstidspunkter og metoder for husdyrgødnings, f.eks. må flydende husdyrgødning ikke (med enkelte undtagelser) udbringes i perioden fra høst til 1. februar, og husdyrgødning, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. Reglerne sikrer en vis udnyttelse af kvælstoffet i husdyrgødningen, herunder en begrænsning af tab af kvælstof ved ammoniakfordampning og nitratudvaskning. Endvidere stilles der krav om etablering af flydelag ved opbevaring af visse gødningstyper. Dette er ligeledes for at begrænse risikoen for ammoniakfordampning. Kontrollen af reglerne varetages af kommunerne.

Der stilles endvidere krav om, at der skal være et vist forhold mellem udbringningsarealet (harmoniarealet) og den udbragte mængde husdyrgødning (angivet i dyreenheder). Antallet af dyreenheder fra en given husdyrproduktion er fastsat på baggrund af produktionsdata efter indstilling fra Danmark JordbrugsForskning. Angivelsen er baseret på indholdet af næringsstoffer i husdyrgødningen ab stald, dog er der kun en værdi for hver husdyrtype, idet dyreenheder er fastsat på baggrund af den gennemsnitlige næringsstofproduktion i den staldtype, hvor kvælstoftabet er mindst (for kvæg sker vurderingen dog på grundlag af en gennemsnitsvurdering af alle staldtyper). 

Ved overførsler af husdyrgødning mellem jordbrugsvirksomheder fastsættes antallet af dyreenheder af aftaleparterne med udgangspunkt i produktionsforholdene hos producenten, således at der er et fast forhold mellem kvælstof og dyreenheder fra den pågældende produktion. Såfremt der overføres husdyrgødning mellem virksomheder, skal der foreligge skriftlige aftaler om dette. Hvis det er nødvendigt at indgå aftaler om forpagtning af arealer eller om afsætning af dyreenheder i husdyrgødning for at opfylde harmonikravet på en virksomhed, skal aftalerne være skriftlige.

Producenter og brugere af husdyrgødning skal, hvis de er tilmeldt Plantedirektoratets register for afgiftsfritagelse, ved indsendelse af gødningsregnskab afgive oplysning om husdyrproduktionens størrelse i dyreenheder og om virksomhedens harmoniareal. Kontrollen af harmonireglerne varetages af Plantedirektoratet.


1.2.5  Slambekendtgørelsen 
Formålet med slambekendtgørelsen (bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål) 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 (evt. som et gennemsnit over flere år) fra affald og husdyrgødning, dog skal begrænsningen i husdyrgødningsbekendtgørelsens harmoniregler anvendes, hvis affaldet indeholder mere end 75 % 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 fremsende sædskifte- samt gødningsplan for jordbrugsbedriften samt kort over udspredningsarealer til kommunalbestyrelsen, senest den 31. marts hvert år. Indberetning skal dog kun ske ved leverance af mere end 10 tons tørstof pr. år. 

Affaldsproducenter skal orientere kommunalbestyrelsen i brugers kommune om alle leverancer ved at sende en kopi af leveringsaftaler, inkl. kort over udspredningsarealet, ved aftalernes 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.

Se forslag 2.1.3, pkt. c, der vedrører affaldsleverandørernes indberetningpligt.

Bioaskebekendtgørelsen regulerer genanvendelse af bioaske fra biomassefyrede kraft/varmeværker efter samme retningslinier som beskrevet under slambekendtgørelsen.


1.2.6  Registrering af husdyrbrug i CHR
Formålet med reglerne er at registrere dyrehold samt flytninger af dyr, således at der kan foretages veterinær kontrol. Registreringerne af dyrehold i forhold til CHR-registeret beror på en optælling af individer og er derfor ikke på alle områder præcise nok til, at der umiddelbart kan foretages en beregning af størrelsen af husdyrgødningsproduktionen eller af størrelsen af dyreholdet opgjort i dyreenheder på en given jordbrugsvirksomhed. Der arbejdes derfor på en fælles indberetning af dyrehold, se afsnit 2.1.2.
De eksisterende oplysninger i CHR benyttes blandt andet af Plantedirektoratet ved sagsbehandlingen af gødningsregnskaber. Det er dog kun oplysninger om kvæghold, som benyttes i væsentlig udstrækning, idet direktoratet ofte har konstateret at registerets oplysninger om de øvrige dyrearter ikke er opdaterede. 
Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 308 af 3. maj 2000 om registrering af husdyrbrug i CHR fastlægger, at husdyrbrug med dyr af arterne kvæg, svin, får, geder, fjerkræ, hjorte, ræve, ilder, finnracoon, mink og akvakulturdyr skal være registreret i CHR.
Alle husdyrbrug er registreret med et CHR-nummer, besætningsnummer, ejendommens geografiske position, dato for etablering af husdyrbruget m.v. Derudover registreres husdyrbrugerens navn og adresse, dyreart og dyrenes anvendelsesformål, antal dyr under normale driftsforhold, tilknyttet dyrlægepraksis m.v.
Med henblik på den løbende ajourføring af CHR udsendes en gang om året en registerudskrift, "Årlig Erklæring", som giver den enkelte husdyrbruger mulighed for at kontrollere, om de registrerede oplysninger i CHR er i overensstemmelse med de faktiske forhold. I tilfælde af at erklæringen ikke er korrekt, skal den returneres til CHR-afdelingen med de fornødne ændringer inden for en måned.
I 1997 vedtog EU en forordning om identifikation og registrering af kvæg, der indebærer indførelse af en offentlig registrering af kvæg på enkeltdyrsniveau. Det betyder, at hvert dyr har et individnummer i CHR, som løbende opdateres med enhver flytning af dyr ud og ind af besætningerne, ligesom dyr ved flytning skal ledsages af et sundhedsdokument/kvægpas, der udskrives fra registeret. I Danmark foregår denne registrering i CHR. 
Registrering af flytninger af svin er etableret pr. 1. oktober 2002, og registrering af flytninger af får og geder pr. 1. november 2002. Svineproducenter har pligt til at indberette flytninger af svin ved afgang fra besætningen til levebrug, mens slagterier og destruktionsanstalter har pligt til at indberette modtagelse af svin til henholdsvis slagtning og destruktion. Fåre- og gedeproducenter har pligt til at indberette flytninger af får og geder. For yderligere informationer henvises til Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 759 af 10. september 2002 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder.  


1.2.7  International lovgivning
Reglerne om gødningsplaner er en del af den danske implementering af en række internationale aftaler. Den fremtidige implementering af Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet osv. er beskrevet i rapporterne fra andre underarbejdsgrupper. I denne rapport er kun medtaget nitratdirektivets bestemmelser, da disse fastlægger en række konkrete rammer på gødningsplanområdet.

Nitratdirektivet (Rådets direktiv af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening af nitrater, der stammer fra landbruget (91/676/EØF)) blev endelig implementeret i dansk lovgivning i forbindelse med gennemførelsen af VMPII. Direktivet er en af de centrale EU-miljøreguleringer på landbrugsområdet. Det overordnede formål med direktivet er at nedbringe vandforurening forårsaget af eller fremkaldt af nitrater, der stammer fra landbruget og at forebygge yderligere forurening af denne art. Derudover indeholder direktivet en række specifikke bestemmelser, hvoraf hovedreglen om en maksimal tilladt mængde udbragt husdyrgødning svarende til 170 kg totalkvælstof pr. ha, samt balance mellem tilførsel af gødning til jorden og afgrødernes forventede kvælstofbehov er centrale. 

Nitratdirektivet er implementeret ved bestemmelser i en række regelsæt hvor husdyrgødningsbekendtgørelsen og lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække er de væsentligste. Ifølge direktivet skal de zoner, der er sårbare mht. nitrat fra landbrugssektoren udpeges. Danmark har udpeget hele landet som sårbar zone. For de sårbare zoner skal der udarbejdes et handlingsprogram med henblik på opfyldelse af direktivets mål, og handlingsprogrammet skal evalueres og om nødvendigt justeres hvert 4. år. De danske vandmiljøplaner opfylder i vid udstrækning kravet til handlingsprogram. 


1.3. Regulering af næringsstoffer

1.3.1  Den nuværende regulering af kvælstofanvendelsen
I gødskningsreglerne reguleres kvælstof på baggrund af virksomhedens samlede kvote set i forhold til virksomhedens samlede forbrug af kvælstof. Kvoten beregnes på baggrund af afgrøde og størrelsen af de enkelte marker, mens forbruget opgøres på baggrund af de enkelte leverancer af gødning. Der er således ingen regulering af gødningsanvendelsen på den enkelte mark, men det forhold at afgrødenormerne med den politisk aftale om Vandmiljøplan II er fastsat 10 % under det økonomiske optimum giver et væsentligt driftsøkonomisk incitament for jordbruger til at fordele virksomhedens kvælstofmængder i overensstemmelse med normerne. 

I husdyrgødningsbekendtgørelsen reguleres alene virksomhedens samlede udbringning af husdyrgødning og affaldsprodukter indeholdende mere end 75 % husdyrgødning set i forhold til virksomhedens harmoniareal (areal, hvor der kan og må spredes husdyrgødning). Denne bekendtgørelse rummer således ikke en regulering af gødningsanvendelsen på markniveau.

I slambekendtgørelsen reguleres alene virksomhedens forbrug af kvælstof i affaldsprodukter og husdyrgødning på de arealer, der modtager affaldsprodukter. Denne bekendtgørelse rummer således ikke en regulering af virksomhedens forbrug af handelsgødning på disse arealer og heller ikke af den samlede gødningsanvendelse på virksomheden.


1.3.2  Den nuværende regulering af fosforanvendelsen
Gødskningsreglerne regulerer udelukkende virksomhedernes forbrug af kvælstof, og der er således ingen direkte reguleringer af fosforanvendelsen eller krav om indberetning af fosforbehov og fosforforbrug, men der stilles krav om angivelse af de enkelte afgrøders vejledende 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 om fosforforbrug for virksomheder, der har opnået dispensation for landbrugslovens arealkrav fordi 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 (således at virksomheder, der er tilmeldt registret for afgiftsfritagelse og hermed er forpligtet til at indsende gødningsregnskab, er fritaget for kvælstofafgiften) dels en mulighed for at idømme bøder ved overgødskning i forbindelse med kontrollen af de indsendte gødningsregnskaber. Der findes ikke tilsvarende muligheder for regulering af fosforforbruget, men det vurderes, at prisen på fosfor i handelsgødning, der er væsentligt højere end kvælstofprisen, i nogen grad virker regulerende på forbruget af fosfor i handelsgødning.
 
Gødskningsreglerne indeholder krav om, at de enkelte afgrøders fosforbehov opgøres i gødningsplanen. Normudvalget indstiller årligt vejledende fosfornormer for de enkelte afgrøder. Herudover indstiller Normudvalget årligt normer for fosforindhold i husdyrgødning og korrektionsformler til beregning af fosforindhold i husdyrgødning ved afvigende produktionsforhold. Virksomhederne har således mulighed for at planlægge anvendelsen af fosfor, næsten svarende til planlægningen af kvælstofanvendelsen. Enkelte oplysninger om behov/forbrug, som er til rådighed omkring kvælstof findes ikke nødvendigvis tilsvarende for fosfor. Det gælder f.eks. det konkrete indhold af fosfor i modtaget husdyrgødning. Dette gælder også muligheden for at korrigere det vejledende fosforbehov for højere forventede udbytter og muligheden for at fastsætte fosforbehovet på baggrund af jordtype og fosforindhold i jorden.

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, ligesom det må forventes, at husdyrgødningen fordeles over en større del af virksomhedens areal.

Harmonireglerne, der i deres nuværende form udspringer af i Nitratdirektivet og på visse punkter er strammere end kravene i direktivet, indeholder en regulering af den maksimale tilførsel af kvælstof fra husdyrgødning, men herved sker der også en indirekte regulering af den maksimale tilførsel af fosfor fra husdyrgødning, idet der ved almindelig produktionsforhold kan forventes et fast forhold mellem kvælstof og fosfor i de enkelte gødningstyper. Herudover er harmonikravene for de enkelte brugstyper tilpasset det afgrødevalg, der kan forventes på brugstyperne – dette med baggrund i såvel afgrødernes kvælstofbehov som vækstrytme. Der vil på planteavlsbrug, svinebrug samt fjerkræ- og pelsdyrbrug kunne tilføres husdyrgødning svarende til 1,4 dyreenheder pr. ha pr. planperiode, mens der kan tilføres 1,7 dyreenheder pr. ha pr. planperiode på kvægbrug (på kvægbrug, der opfylder særlige betingelser, kan der dog tilføres 2,3 DE/ha). På virksomheder med pelsdyr og fjerkræ må der endvidere tilføres 1,7 dyreenheder pr. ha med egen gødning på egne arealer indtil 1. august 2004.

Tabel 1. Reguleringen af fosfortilførslen fra husdyrgødning via harmonireglerne.
Dyretype
kg P/dyreenhed
Harmonikrav
DE/ha/planperiode
Maks. udbragt kg P/ha
ved harmonigrænsen
Malkekøer
20.4
1.7
35
Malkekøer, undtagelsen
20,4
2.3
47
Søer med grise indtil 7,2 kg
21.9
1.4
44
Slagtesvin
25.9
1.4
36
Høner til ægproduktion
37.7
1.4
53
Slagtekyllinger
29.5
1.4
41
Mink
44.0
1.4
62

Det fremgår af tabel 1, at reguleringen i fosfortilførsel er afhængig af husdyrtypen, således er den maksimalt tilladte tilførsel af fosfor størst, når gødningen stammer fra høns eller pelsdyr. Tallene i tabellen er baseret på normtal, og den konkrete mængde af fosfor i husdyrgødningen på den enkelte bedrift kan således variere afhængigt af de konkrete driftsforhold.

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 % husdyrgødning træder harmonireglerne i kraft, således at kvælstof- og fosforindholdet i affaldsprodukterne omregnes til dyreenheder, idet 100 kg totalkvælstof 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. 


1.3.3 Gødningstildeling tilpasset forholdene på bedriften
Gødskningsreglerne indeholder en række elementer, som tilpasser kvælstoftildelingen efter forholdene på den enkelte bedrift. Det gælder afgrødevalg, herunder potentialet for høstudbytte på bedriften, jordtype herunder evt. vandingsmulighed, klimatiske forhold samt forholdene i husdyrproduktionen.

Kvælstofkvoten for den enkelte virksomhed opgøres mark for mark ud fra normer for kvælstoftildeling til de dyrkede afgrøder. I beregningen af kvoten tages der hensyn til om afgrøden, der blev dyrket på marken året før (forfrugt) efterlader kvælstof til dette års afgrøde. Endvidere tilpasses kvoten efter jordbundstypen på enkelte mark. Der findes således differentierede afgrødenormer for følgende 4 kategorier af jordtyper: 1+3, 2+4+11+12, 5-10 samt vandet sandjord.

Afgrødenormerne fastsættes ud fra den gennemsnitlige økonomisk optimale tildeling nedsat med en procentsats. Procentsatsen fastsættes således, at niveauet af normerne på landsplan svarer til normerne for 1997/98 nedsat med 10 %. For vinterhvede har der for høstårene 2002 og 2003 været 3 forskellige niveauer af normer afhængig af anvendelsen af afgrøden. Ved dyrkning af brødhvede, som forudsætter et højt indhold af protein i afgrøden kan der efter ansøgning gives et særligt kvælstoftillæg. For vinterhvede i øvrigt har der i 2002 og 2003 været én norm for dyrkning af vinterhvede vest for Storebælt og én for dyrkning øst for Storebælt. Normen for øst Danmark var højere end i vest Danmark, idet der i øst er overskud af hvede, som overvejende afsættes til intervention, hvor proteinindholdet er afgørende prisen. I vest Danmark er der underskud af hvede, idet behovet for korn til foder er højere. I disse år har der været en væsentlig forskel i afregningen af hvede, idet prisen på foderhvede var prisdannende i vest Danmark og proteinindholdet i foderkorn er mindre væsentligt for prisen. Forskellen i afregning for landsdelene er aftaget, hvilket medfører at der for 2004 fastsættes én norm for hvede gældende for hele landet.

Til hver afgrødenorm er der knyttet et standardhøstudbytte. Bedrifter der gennem en årrække har høstet udbytter, der er højere end standardudbytterne kan hæve kvælstofnormen. Korrektionen forudsætter, at jordbrugeren vha. af faktura på salg af afgrøder til grovvarefirmaer kan dokumentere de høje høstudbytter. Korrektionen kan ikke benyttes ved opfodring af egne afgrøder eller ved salg til andre virksomheder end grovvarefirmaer. I planåret 2000/2001 benyttede 986 virksomheder muligheden for at korrigere kvælstofnormen til en eller flere afgrøder på baggrund af høstudbyttet i de forudgående år, men 1.246 virksomheder benyttede muligheden i planperioden 2001/2002.

Afgrødenormerne for græs til foder er meget differentierede. Dette kompenserer i nogen grad for den manglende mulighed for udbyttekorrektion. Anvendelsen af normerne for græs afhænger af virksomhedens driftsform og udnyttelse af afgrøden. Med hensyn til driftsform skelnes der f.eks. mellem vedvarende græs og græs, der jævnligt omlægges, mens differentieringen på baggrund af udnyttelsen af afgrøden sker under hensyntagen til græsningstryk og hyppigheden hvormed der tages slæt. Herudover bliver der ved fastsættelse af kvælstofnormer til fodergræs, ligesom for andre afgrøder, taget hensyn til jordtypen og mulighed for vanding af afgrøden.

Behovet for kvælstoftildeling til afgrøder afhænger af kvælstofindholdet i jorden (N-min.), der afhænger af klimatiske forhold som temperatur og nedbør. For at tilpasse bedriftens kvælstofkvote til variationerne over år og geografisk placering skal kvoten korrigeres for den årlige kvælstofprognose. I år med ringe nedbør og/eller høj temperatur om efteråret og vinteren, hvor kvælstofindholdet i jorden er højere end i et normal år viser kvælstofprognosen, at kvoten skal nedsættes. Tilsvarende kan kvoten forøges i år, hvor jordens indhold af kvælstof er lavere end normalt. Kvælstofprognosen angiver korrektionstal for de enkelte jordtyper på kommuneniveau.

Reglerne åbner endvidere mulighed for, når der ved tilfælde af ekstremt store nedbørsmængder tabes kvælstof, at der kan tilføres kvælstof udover den fastsatte kvælstofnorm. Der ansøges særskilt herom i Plantedirektoratet ved, at en planteavlskonsulent udsteder en konsulenterklæring i den pågældende situation. I høståret 2002 benyttede 285 jordbrugere denne mulighed.

Normerne for kvælstofindhold i husdyrgødning er fastsat på baggrund af standardforudsætninger om produktionsforhold (f.eks. slagtevægt og mælkeydelse) samt om en given fodereffektivitet. For bedrifter med produktionsforhold, der afviger fra standardforudsætningerne kan kvælstofindholdet i husdyrgødningen korrigeres efter nærmere angivne beregningsmetoder. Korrektion forudsætter, at jordbrugeren kan dokumentere at produktionsforholdene afviger fra standardforudsætningerne. Det skal bemærkes, at jordbruger ikke er forpligtet til at foretage korrektion. Det er ikke muligt direkte at opgøre, hvor mange virksomheder, der udnytter muligheden for at korrigere kvælstofindholdet i husdyrgødningen, idet denne oplysning ikke fremgår af gødningsregnskabet, men det fremgik ved gødningsplankontrollen 2001/2002, at 18 af i alt 300 virksomheder udnyttede muligheden for at nedjustere kvælstofindholdet. Det fremgår endvidere af 402 tilfældigt udvalgte kontrolrapporter vedrørende gødningsregnskab for planperioden 2000/2001, at 6 bedrifter svarende til 1,5 % korrigerede for bedre foderudnyttelse.


1.4  Reglernes indvirkning på forbruget af gødningsstoffer

Siden starten af halvfemserne, hvor det blev obligatorisk at udarbejde mark- og gødningsplan samt gødningsregnskab, ligesom der blev indført harmoniregler samt regler om opbevaringskapacitet og udbringning af husdyrgødning er der sket et meget markant fald i gødningsforbruget.

Nedenfor behandles de væsentligste udviklingstendenser i gødningsforbruget på baggrund af datamaterialet om opgørelser af gødningsforbruget på landsplan fra Landovervågningsprogrammet 2001 ved DMU, der i følge DMU kun foreligger for perioden 1985 - 2001. Der gøres opmærksom på at der ikke er en entydig sammenhæng mellem gødningsforbrug, næringsstoftab og miljøeffekt. 
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		1985		263		4

		1986		261		4

		1987		251		4

		1988		248		4

		1989		247		5

		1990		244		5

		1991		246		6.1

		1992		245		7.1

		1993		248		9.7

		1994		238		9.2

		1995		231		9.3

		1996		233		8.6

		1997		231		7.6

		1998		233		7.3

		1999		229		7.4

		2000		232		7.4

		2001		235		7.4
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		Bilag 3-1. Markbalance for kvælstof i 1000 tons fra 1985 til 2001

				1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

		Handelsgødning		392.1		376.1		375.3		361		371		394.4		388.9		364.5		327.9		321.2		310.5		285.8		282.6		278.2		257.2		246.2		228.7

		Husdyrgødning		263.0		261.0		251.0		248.0		247.0		244.0		246.0		245		248.0		238.0		231.0		233.0		231.0		233.0		229.0		232.0		235.0

		Slam + affald		4.0		4.0		4.0		4.0		5.0		5.0		6.1		7.1		9.7		9.2		9.3		8.6		7.6		7.3		7.4		7.4		7.4

		N-fiksering		43.8		42.6		43.1		43.8		45.3		44.9		39.3		40.8		44.0		41.5		39.7		42.6		48.3		46.0		41.5		39.7		36.5

		Deposition		48.2		47.9		47.6		47.4		52.7		53.0		52.6		52.4		49.3		45.8		43.6		40.7		40.3		40.1		39.7		39.7		40.1

		Tilført		751.1		731.6		721		704.2		721		741.3		732.9		709.8		678.9		655.7		634.1		610.7		609.8		604.6		574.8		565.0		547.7

		fraført

		Høstet		331.2		325.1		296.5		329.5		345		366.4		341.8		276.6		322.3		302.5		317.5		306.0		319.3		319.6		298.9		303.5		295.8

		Balance (tilført - fraført)		419.9		406.5		424.5		374.7		376		374.9		391.1		433.2		356.6		353.2		316.6		304.7		290.5		285		275.9		261.5		251.9

		Udskilt N		310		309		299		296		294		288		288		289		289		279		269		271		270		274		266		270		273

		Udbinding		34		33		32		32		32		32		34		33		34		33		33		34		33		32		32		33		31.1

		NH3-fordampning		47		48		48		48		47		44		42		44		41		41		38		38		39		41		37		38		38

		Husdyrg. lager		229		228		219		216		215		212		212		212		214		205		198		199		198		201		197		199		203.9

		Dyrket areal (1000ha)		2834.1		2818.91		2799.902		2786.603		2774.127		2788.276		2769.657		2756.327		2738.559		2691.174		2726.048		2716.034		2688.014		2671.85		2644.048		2646.982		2676

		Kvælstofbalancerne er efter Kyllingsbæk et al. (2000) samt pers. komm. med Kyllingsbæk og Damgaard Poulsen, begge DJF (2002)

		husdyrgødn+slam mv.		267		265		255		252		252		249		252		252		258		247		240		242		239		240		236		239		242

		Bilag 3.3 Markbalance for fosfor i 1000 tons P for hele landet fra 1985 til 2001

				1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

		Handelsgødning		47.8		45.3		46		40.9		39.4		40.6		37.9		32.7		27.6		23.3		21.9		21		22.8		21.2		19.8		17.3		15.2

		Husdyrgødning		58.0		57.8		55.6		55.5		55.5		54.6		54.9		54.9		55.0		53.9		54.8		54.9		54.9		55.9		54.8		54.8		56.5

		Slam		2.5		2.5		2.5		2.6		2.9		3.4		3.4		4.6		5.7		5.2		5.4		5.6		5.0		5.0		5.0		5		5

		Tilførsel ialt		108.3		105.6		104.1		99.0		97.8		98.6		96.2		92.2		88.3		82.4		82.1		81.5		82.7		82.1		79.6		77.1		76.7

		Fraført

		Høstet		54.0		53.5		48.3		53.8		56.8		60.8		57.0		44.5		51.9		48.8		52.3		51.0		53.4		53.5		51.0		52.3		53.2

		Balance i 1000 tons P		54.3		52.1		55.8		45.2		41.0		37.8		39.2		47.7		36.4		33.6		29.8		30.5		29.3		28.6		28.6		24.8		23.5

		husdyrgødn+ slam		61		60		58		58		58		58		58		60		61		59		60		61		60		61		60		60		62

		Dyrket areal (1000ha)		2834.1		2818.91		2799.902		2786.603		2774.127		2788.276		2769.657		2756.327		2738.559		2691.174		2726.048		2716.034		2688.014		2671.85		2644.048		2646.982		2676

		Fosforbalancerne er efter pers. komm. med Kyllingsbæk og Damgaard Poulsen, begge DJF (2002)

		Modelberegnet udvaskning

				1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

		N-udvaskning		315								280												240		230		225		220		210		200
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Ark3

		Regression beregninger

						År		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

						Kvælstofoverskud		425.0		384.2		358.2		436.0		359.0		387.6		378.4		384.3		353.9		355.1		338.0		362.1		410.4		340.0		341.0		319.9		309.4		270.3		270.5		244.7		234.6		228.5

						Høstet N		317.7		335.7		352		290.6		394.5		356		346.3		327.6		343		354		401.1		374.3		301.2		348.9		332.8		337.6		318		333.7		337.1		325.8		318.2		312

						-7.9633		hældning siden 1980				21 år		-167.2294414246		tons N		fald %		39.3500293256		Siden 1980						N Overskud

						0.0159								0.3339205817						-0.1051056285								Høstet

						-10.081		hældning siden 1985				16 år		-161.3007738711		tons N		fald %		41.6113926018		Siden 1985						N Overskud

						0.127								2.037846503						-0.572428793								Høstet

						-12.843		hælding siden 1989				12 år		-154.1149689561		tons N		fald %		43.3959133114		Siden 1989						N Overskud

						0.147								1.7621152054						-0.4977726569								Høstet

						År		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

						Balance, kg/ha		146.3051675991		132.6467495826		124.0491752408		153.1891766961		125.7490878626		136.7757265527		134.2327641367		137.2373260135		126.994607904		128.0175911177		121.2369587709		130.7252444433		148.8919676162		124.1563227627		126.7002805785		117.359795935		113.9037126487		100.5739798686		101.2363189593		92.5285854725		88.6413876256		85.3745941704

						Høstet, kg N/ha		109.3727676612		115.8944169755		121.916710798		102.1084373333		138.1896213815		125.6130694047		122.84890259		117.0040951433		123.0889366013		127.6077122641		143.8523302571		135.1430881152		109.2758587787		127.4027691205		123.6635015053		123.8		117.0824812944		124.1436986563		126.1672623837		123.2201533406		120.2123777192		116.5919282511

						hældning siden 1980		-2.3587529139				fald over 20 år		49.5338111925				% fald		33.8565014519								N Overskud

								-0.1357605899						2.8509723877						2.6066565276								Høstet

						hældning siden 1985		-3.2061013481				fald over 15 år		51.2976215696				% fald		37.5049161591								N Overskud

								0.0066608179						-0.1065730859						-0.0848423547								Høstet

						hældning siden 1989		-4.2557729285				fald over 11 år		51.0692751417				% fald		39.8923887693								N Overskud

								0.0451986228						-0.5423834737						-0.4250397284								Høstet
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Figur 1. Udvikling i kvælstofforbrug for hele landet i perioden 1985-2001 fordelt på handels-, husdyr og anden organisk gødning end husdyrgødning.


Det årlige forbrug af kvælstof i handelsgødning på landsplan er faldet fra ca. 392.000 til 229.000 tons kvælstof i perioden fra 1985 til 2001, jf. figur 1. Faldet har været særlig markant efter 1993 hvor gødskningsreglerne blev indført bl.a. med krav til udnyttelse af husdyrgødning og normer for kvælstoftilførsel til afgrøder. Opgørelser over indberetninger fra gødningsleverandører til Plantedirektoratets sektor for foder og gødning viser, at kvælstofforbruget i 2002 er faldet yderligere til 211.000 tons kvælstof. I 2003 er Vandmiljøplan II fuldt implementeret, hvilket betyder, at der i forhold til 2002 er sket en yderligere stramning af udnyttelseskravene til husdyrgødning med 5 procent point, hvilket vil resultere i et yderligere fald i gødningsforbruget.

Det fremgår endvidere af figur 1, at forbruget af kvælstof i husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning i perioden 1985 til 2001 har været forholdsvist konstant. Der er som følge af skærpede krav til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning og restriktioner ved udbringning af husdyrgødning sket en væsentlig forbedring i udnyttelsen af husdyrgødningen. Med hensyn til statistiske opgørelse over de indsendte gødningsregnskaber henvises til publikationen ”Gødningsregnskaber, fysisk kontrol, statistik” på www.pdir.dk. 


Opgørelser fra afrapportering om Landovervågningsprogrammet fra 2001 ved DMU viser, at andelen af bedrifter med opbevaringskapacitet for husdyrgødning på 9 måneder eller derover er steget fra 38 til 87 %-point i perioden fra 1990 til 2001. I samme periode er andelen af forårs- og sommerudbragt kvælstof i husdyrgødning steget fra 55 til 86 %-point. Samtidigt er andelen af kvælstof i husdyrgødning, der udbringes med slæbeslanger steget fra 4 til 71%-point. Der er således sket radikale ændringer i håndteringen af husdyrgødning, som muliggør den væsentlig bedre udnyttelse af gødningens kvælstofindhold.

Der har ikke været nogen specifikke tiltag i forhold til at nedbringe fosfortilførslen, udover den begrænsning, der ligger i anvendelse af husdyrgødning gennem harmonikravene og skærpede udnyttelseskrav til husdyrgødning. Til trods herfor har der været opmærksomhed på fosforproblematikken og forbruget af fosfor i handelsgødning er i perioden fra 1990 til 2001 faldet fra 40.000 til 15.000 tons fosfor (se figur 2). En udvikling der formodentlig også skyldes, at der anvendes mindre handelsgødningsmængder.    
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		Bilag 3-1. Markbalance for kvælstof i 1000 tons fra 1985 til 2001

				1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

		Handelsgødning		392.1		376.1		375.3		361		371		394.4		388.9		364.5		327.9		321.2		310.5		285.8		282.6		278.2		257.2		246.2		228.7

		Husdyrgødning		263.0		261.0		251.0		248.0		247.0		244.0		246.0		245		248.0		238.0		231.0		233.0		231.0		233.0		229.0		232.0		235.0

		Slam + affald		4.0		4.0		4.0		4.0		5.0		5.0		6.1		7.1		9.7		9.2		9.3		8.6		7.6		7.3		7.4		7.4		7.4

		N-fiksering		43.8		42.6		43.1		43.8		45.3		44.9		39.3		40.8		44.0		41.5		39.7		42.6		48.3		46.0		41.5		39.7		36.5

		Deposition		48.2		47.9		47.6		47.4		52.7		53.0		52.6		52.4		49.3		45.8		43.6		40.7		40.3		40.1		39.7		39.7		40.1

		Tilført		751.1		731.6		721		704.2		721		741.3		732.9		709.8		678.9		655.7		634.1		610.7		609.8		604.6		574.8		565.0		547.7

		fraført

		Høstet		331.2		325.1		296.5		329.5		345		366.4		341.8		276.6		322.3		302.5		317.5		306.0		319.3		319.6		298.9		303.5		295.8

		Balance (tilført - fraført)		419.9		406.5		424.5		374.7		376		374.9		391.1		433.2		356.6		353.2		316.6		304.7		290.5		285		275.9		261.5		251.9

		Udskilt N		310		309		299		296		294		288		288		289		289		279		269		271		270		274		266		270		273

		Udbinding		34		33		32		32		32		32		34		33		34		33		33		34		33		32		32		33		31.1

		NH3-fordampning		47		48		48		48		47		44		42		44		41		41		38		38		39		41		37		38		38

		Husdyrg. lager		229		228		219		216		215		212		212		212		214		205		198		199		198		201		197		199		203.9

		Dyrket areal (1000ha)		2834.1		2818.91		2799.902		2786.603		2774.127		2788.276		2769.657		2756.327		2738.559		2691.174		2726.048		2716.034		2688.014		2671.85		2644.048		2646.982		2676

		Kvælstofbalancerne er efter Kyllingsbæk et al. (2000) samt pers. komm. med Kyllingsbæk og Damgaard Poulsen, begge DJF (2002)

		husdyrgødn+slam mv.		267		265		255		252		252		249		252		252		258		247		240		242		239		240		236		239		242

		Bilag 3.3 Markbalance for fosfor i 1000 tons P for hele landet fra 1985 til 2001

				1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

		Handelsgødning		47.8		45.3		46		40.9		39.4		40.6		37.9		32.7		27.6		23.3		21.9		21		22.8		21.2		19.8		17.3		15.2

		Husdyrgødning		58.0		57.8		55.6		55.5		55.5		54.6		54.9		54.9		55.0		53.9		54.8		54.9		54.9		55.9		54.8		54.8		56.5

		Slam		2.5		2.5		2.5		2.6		2.9		3.4		3.4		4.6		5.7		5.2		5.4		5.6		5.0		5.0		5.0		5		5

		Tilførsel ialt		108.3		105.6		104.1		99.0		97.8		98.6		96.2		92.2		88.3		82.4		82.1		81.5		82.7		82.1		79.6		77.1		76.7

		Fraført

		Høstet		54.0		53.5		48.3		53.8		56.8		60.8		57.0		44.5		51.9		48.8		52.3		51.0		53.4		53.5		51.0		52.3		53.2

		Balance i 1000 tons P		54.3		52.1		55.8		45.2		41.0		37.8		39.2		47.7		36.4		33.6		29.8		30.5		29.3		28.6		28.6		24.8		23.5

		husdyrgødn+ slam		61		60		58		58		58		58		58		60		61		59		60		61		60		61		60		60		62

		Dyrket areal (1000ha)		2834.1		2818.91		2799.902		2786.603		2774.127		2788.276		2769.657		2756.327		2738.559		2691.174		2726.048		2716.034		2688.014		2671.85		2644.048		2646.982		2676

		Fosforbalancerne er efter pers. komm. med Kyllingsbæk og Damgaard Poulsen, begge DJF (2002)

		Modelberegnet udvaskning

				1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

		N-udvaskning		315								280												240		230		225		220		210		200
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		Regression beregninger

						År		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

						Kvælstofoverskud		425.0		384.2		358.2		436.0		359.0		387.6		378.4		384.3		353.9		355.1		338.0		362.1		410.4		340.0		341.0		319.9		309.4		270.3		270.5		244.7		234.6		228.5

						Høstet N		317.7		335.7		352		290.6		394.5		356		346.3		327.6		343		354		401.1		374.3		301.2		348.9		332.8		337.6		318		333.7		337.1		325.8		318.2		312

						-7.9633		hældning siden 1980				21 år		-167.2294414246		tons N		fald %		39.3500293256		Siden 1980						N Overskud

						0.0159								0.3339205817						-0.1051056285								Høstet

						-10.081		hældning siden 1985				16 år		-161.3007738711		tons N		fald %		41.6113926018		Siden 1985						N Overskud

						0.127								2.037846503						-0.572428793								Høstet

						-12.843		hælding siden 1989				12 år		-154.1149689561		tons N		fald %		43.3959133114		Siden 1989						N Overskud

						0.147								1.7621152054						-0.4977726569								Høstet

						År		1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

						Balance, kg/ha		146.3051675991		132.6467495826		124.0491752408		153.1891766961		125.7490878626		136.7757265527		134.2327641367		137.2373260135		126.994607904		128.0175911177		121.2369587709		130.7252444433		148.8919676162		124.1563227627		126.7002805785		117.359795935		113.9037126487		100.5739798686		101.2363189593		92.5285854725		88.6413876256		85.3745941704

						Høstet, kg N/ha		109.3727676612		115.8944169755		121.916710798		102.1084373333		138.1896213815		125.6130694047		122.84890259		117.0040951433		123.0889366013		127.6077122641		143.8523302571		135.1430881152		109.2758587787		127.4027691205		123.6635015053		123.8		117.0824812944		124.1436986563		126.1672623837		123.2201533406		120.2123777192		116.5919282511

						hældning siden 1980		-2.3587529139				fald over 20 år		49.5338111925				% fald		33.8565014519								N Overskud

								-0.1357605899						2.8509723877						2.6066565276								Høstet

						hældning siden 1985		-3.2061013481				fald over 15 år		51.2976215696				% fald		37.5049161591								N Overskud

								0.0066608179						-0.1065730859						-0.0848423547								Høstet

						hældning siden 1989		-4.2557729285				fald over 11 år		51.0692751417				% fald		39.8923887693								N Overskud

								0.0451986228						-0.5423834737						-0.4250397284								Høstet
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Figur 2. Udvikling i fosforforbrug for hele landet i perioden 1985-2001fordelt på handels-, husdyr og anden organisk gødning end husdyrgødning.


Den seneste afrapportering i forbindelse med midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II i 2001 viste, at man, når de iværksatte tiltag slår fuldt igennem, ville være ca. 7 % fra at nå målet om reduceret kvælstofudvaskning i Vandmiljøplanerne. Samtidig fremgik det at de justeringer, der er foretaget af reglerne om jordbrugets gødningsanvendelse ved udmøntningen af Vandmiljøplan II i 1998 har resulteret i lavere kvælstofforbrug. 

Udmøntningen af Vandmiljøplan II med sænkning af afgrødenormer og skærpede krav til udnyttelse af husdyrgødning er således hovedårsagen til det markante fald i forbruget af kvælstof i jordbruget, der er sket gennem de senere år.

Ud fra gødningsregnskaberne der årligt indsendes til Plantedirektoratet kan det endvidere konstateres, at der er meget store forskelle på bedrifterne mht. om kvælstofkvoterne udnyttes fuldt ud. I forsøget på at afdække hvilke instrumenter, som skal bringes i anvendes ved en regulering af kvælstof er det væsentligt at have kendskab til gødskningspraksis på bedrifterne, fordi tiltag til kvælstofregulering kan virke forskelligt på bedrifter, som udnytter kvoterne fuldt ud og bedrifter som ikke udnytter kvoterne.


Tabel 2. Andel af bedrifter og areal hvor kvælstofkvoten ikke udnyttes, opgjort på baggrund af de indsendte gødningsregnksaber for planperioden 2000/2001.
Undergødskning
(kg N/ha)
Bedrifter2
(% kumuleret)
Landbrugsareal3
(% kumuleret )
Under – 1001
6
4
Under – 80
10
6
Under – 60
13
8
Under – 40
19
11
Under -30
23
13
Under - 20
30
17
Under - 10
42
27
Under – 5
54
38
Under 0
96
96
Under  + 5
99
100
Under + 104
100
100
1. ”under – 100” betyder, at tilførslen af kvælstof er mere end 100 kg kvælstof/ha under den tilladte kvælstofkvote  
2. Opgjort på baggrund af gødningsregnskaber indsendt for 52.976 bedrifter
3. Samlet landbrugsareal dækker et dyrket og braklagt areal indberettet i gødningsregnskaberne for 2000/2001 på 2.735.685 ha.
4. Ca. 0,3 % af bedrifterne tilfører mere end 10 kg kvælstof/ha over kvælstofkvoten på et areal svarende til 0,1 % af det dyrkede areal. 

Af tabellen fremgår det bl.a., at 19 % bedrifterne har en kvælstoftilførsel, der ligger mere end 40 kg kvælstof/ha under bedriftens kvælstofkvote. Denne del af bedrifterne dyrker 11 % af det samlede landbrugsareal i Danmark. For 42 % af bedrifterne gælder det, at gødningstilførslen, på trods af at de gældende regler ikke indeholder noget egentligt økonomisk incitament til at gødske under kvoten, ligger mere end 10 kg kvælstof/ha under kvoten. Denne andel af bedrifterne dyrker 27 % af det samlede landbrugsareal. Det vurderes, at omkring halvdelen af alle bedrifter, (bedrifter med en gødningstilførsel ca. 5 kg kvælstof/ha under kvoten) søger at udnytte kvoten fuldt ud. Det svarer til at kvoten søges fuldt udnyttet på ca. 60-70 % af det dyrkede areal. Tabel 2 er opstillet på baggrund af gødningsregnskaber fra planperioden 2000/2001 og rummer således ikke de tiltag til begrænsning af kvælstoftilførslen, som blev taget ved midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II. Disse tiltag må forventes at have medført at der i dag er færre bedrifter, der ikke tilfører de kvælstofmængde som de har mulighed for. 

Det bemærkes at tabellen indeholder såvel konventionelle som økologiske bedrifter, hvor de økologiske bedrifter er blandt de bedrifter, der gødsker betydelig lavere end kvoten. Herudover vil der ligeledes blive gødsket under kvoten på de bedrifter, hvor der er indgået aftale om økonomisk støtte med baggrund i miljøordninger f.eks. MVJ.

Ud fra kontrolrapporter, som Plantedirektoratet udarbejder ved kontrol af gødningsregnskaber på bedrifterne, kan det endvidere opgøres hvor mange bedrifter, der benytter de nuværende muligheder for korrektion på baggrund af fodereffektivitet og på baggrund af høje høstudbytter for at kunne tilføre ekstra kvælstof. Ud fra 402 tilfældigt udvalgte kontrolrapporter for planperioden 2000/2001 fremgår det, at 6 bedrifter svarende til 1,5 % korrigerede for bedre foderudnyttelse, hvorved kvælstofindholdet i husdyrgødning kan nedsættes. I alt 9 bedrifter svarende til 2 % korrigerede kvælstofkvoten op, fordi der på bedriften tidligere er høstet udbytter, som er højere end de udbytter afgrødenormerne er baseret på. 

På baggrund oplysningerne i de indsendte gødningsregnskaber kan det konstateres, at en meget væsentlig andel af bedrifterne ikke tilfører de kvælstofmængder, som de rent faktisk har mulighed for. Mulighederne for korrektion i henhold til de gældende regler og dermed adgangen til at kunne tilføre nogle ekstra kilo kvælstof benyttes af 1-2 % af bedrifterne. 


1.5.  Erfaringer med administration af den nuværende lovgivning

1.5.1  Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

Erfaringer fra implementeringen af gødskningsreglerne
Reglerne om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække blev indført i 1993/1994. Reglerne er op gennem halvfemserne løbende blevet strammet for at opnå den målsatte miljøeffekt i Vandmiljøplanerne og ændret for at undgå uhensigtsmæssigheder. Der er efter indførelsen af reglerne årligt brugt betydelige ressourcer på at vejlede jordbrugere og konsulenter samt på at afklare fejlindberetninger fra jordbrugere og gødningsleverandører. Men på grund af en betydelig indsats fra jordbrugene, konsulenter og myndigheder er reglerne i dag godt indarbejdet. Herunder har en effektiv kontrol og muligheden for at søge rådgivning hos en meget veludviklet landsdækkende konsulenttjeneste bidraget positivt til denne udvikling.

I den nuværende regulering er der behov for en række dataregistreringer (se tabel 3), som knytter sig til dels et register over jordbrugsvirksomheder, der udarbejder gødningsregnskab dels et register over gødningsleverandører. Antallet af registrerede jordbrugsvirksomheder, der udarbejder gødningsregnskaber er faldet med knapt 7.000 stk. fra planperioden 1998/99 til planperioden 2001/2002. Faldet i antallet af registrerede virksomheder dækker over, at der årligt tilmeldes omkring 2.000 virksomheder, og udmeldes omkring 4.000 virksomheder. Til de virksomheder, som udmeldes i løbet af en planperiode, udsendes der et overdragelsesgødningsregnskab. Antallet af handelsgødningsleverancer var i planperioden 2000/2001 på 141.896, hvilket er et fald på 21.000 i forhold til planperioden 1998/99. Antallet af leverandører og modtagere af husdyrgødning har været stigende, og der var i planperioden 2000/2001 godt 8.000 leverandører og 13.000 modtagere, hvilket udmøntede sig i 18.986 husdyrgødningsoverførsler (se tabel 3). Der er årligt omkring 2.000 overførsler af anden organisk gødning, hvoraf 1/3 udgøres af slam og 2/3 udgøres af øvrige affaldstyper (oplyst af Miljøstyrelsen).


Tabel 3. Statitiske opgørelser over gødningsleverancer og indberetning af gødningsregnskaber fra 1998/99 til 2001/02.
Planperiode
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
Udsendte gødningsregnskaber
66.244
64.312
61.814
59.369
Annullerede gødningsregnskaber (ophørte virksomheder)
107
2.328
2.077
664*
Overdragelsesregnskaber
1.099
1.627
2.227
2.104*
Leverancer af handelsgødning
154.816
151.937
141.896
133.992*
Leverandører af husdyrgødning
7.626
7.999
8.255
10.524*
Modtagere af husdyrgødning
11.602
12.554
13.077
14.807*
Indberetning af gødningsregnskab via internet
ca. 700
ca. 900
ca. 2.000
ca. 6.000
* ikke endeligt opgjort endnu.

Det nuværende administrationssystem er udviklet til at håndtere en betydelig mængde data, der modtages i såvel elektronisk form som på papir. Et afgørende krav til denne og til alternative administrationsmodeller er, at der er en klart afgrænset kontrolperiode, og at der tages højde for, at en del virksomheder helt eller delvist overdrages inden for kontrolperioden. Ligeledes er det vigtigt, at der kan foretages en enkel og pålidelig opgørelse af evt. lagerbeholdning primo og ultimo i kontrolperioden. Endelig skal der kunne håndteres et stort antal husdyrgødningsoverførsler, såvel mellem jordbrugere som mellem jordbrugere og biogas- eller forarbejdningsanlæg.

Det tilstræbes at håndtere data elektronisk. Således er der krav om elektronisk indberetning fra større gødningsleverandører, mens indberetning af leverancer af handelsgødning og husdyrgødning mellem jordbrugsvirksomheder kan ske såvel elektronisk som i papirform. Tilsvarende kan gødningsregnskaberne indberettes såvel elektronisk som i papirform. Det kan i den forbindelse oplyses, at 15.000 virksomheder i planperioden 2001/2002 benyttede muligheden for elektronisk at hente oplysninger om tidligere gødningsregnskaber, gødningsleverancer m.m., herudover blev selve gødningsregnskabet indberettet elektronisk fra ca. 6.000 virksomheder.

Gødningsregnskabernes kompleksitet afhænger af, hvilke gødningstyper der indgår, og om gødningsforbruget er korrigeret f.eks. for lagerforskydninger, forbrug i den forlængede planperiode, eller om gødningskvoten er korrigeret f.eks. på baggrund af højere forventede udbytter. Det fremgår af tabel 4 hvor mange virksomheder, der benyttede de enkelte muligheder i planperioden 2000/2001. Det skal understreges, at tabellen er baseret på de oplysninger, som jordbruger har afgivet i gødningsregnskabet.

Det enkleste regnskab findes for virksomheder, der udelukkende anvender handelsgødning, mens en produktion og/eller et forbrug af husdyrgødning komplicerer regnskabet. Tilsvarende vil korrektion på baggrund af højere forventede udnytter eller på baggrund af dokumentation for afvigende fodereffektivitet komplicere de beregninger, der ligger til grund for de tal, der indberettes i gødningsregnskabet. Det har ikke været muligt ud fra de indsendte gødningsregnskaber direkte at opgøre, hvor mange virksomheder, der udnytter muligheden for at korrigere kvælstofindholdet i husdyrgødningen på baggrund af fodereffektivitet idet denne oplysning ikke fremgår af gødningsregnskabet, men det fremgik ved gødningsplankontrollen 2001/2002, at 18 af i alt 300 virksomheder udnyttede muligheden for at nedjustere kvælstofindholdet. 

Tabel 4. Statistiske opgørelser over anvendelsen af gødningstyper og gødningslagre mv.
Beskrivelse af virksomheden
Antal virk. i 2000/01
Antal virksomheder, der indgår i opgørelsen
59.278 ***
Bruger udelukkende handelsgødning
15.561
Har forbrug af husdyrgødning
39.713
Antal husdyrgødningsaftaler
18.986
Afsætter al husdyrgødning
2.638
Har forbrug af anden organisk gødning **)
1.707
Har lager af handelsgødning eller husdyrgødning
34.441
Har N-forbrug i forlænget planperiode
12.636
Korrigerer på baggrund af højere forventet udbytte
986
 *)    Ikke endeligt opgjort endnu.  
 **)  Der er omkring 2.000 overførsler årligt, hvoraf 1/3 er slam og 2/3 er øvrige affaldstyper, oplyst af Miljøstyrelsen.
***) Tallet er større end antallet af (de virksomheder, der kun bruger handelsgødning + de, der bruger husdyrgødning +  de, der afsætter al husdyrgødning), hvilket delvist skyldes, at enkelte virksomheder ikke har forbrug af gødning, idet virksomheden er under overdragelse.

Myndighedsbeskrivelse
Gødskningsreglerne administreres og kontrolleres af Plantedirektoratet, der hører under Fødevareministeriet. Direktoratet udarbejder årligt regler og vejledning om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Plantedirektoratet fører endvidere kontrol med, at reglerne overholdes. Det drejer sig primært om kontrol af overgødskning, planlægning og etablering af plantedække.

Kontrollen med gødskningsreglerne udføres dels ved en administrativ kontrol og ved kontrolbesøg på bedrifterne. Ved den administrative kontrol gennemføres en edb-screening af de ca. 60.000 gødningsregnskaber, som Plantedirektoratet årligt modtager. Ved edb-screeningen gennemgås alle gødningsregnskaberne for fejl og overtrædelser. Blandt de screenede gennemgåede gødningsregnskaber udvælges et antal regnskaber til yderligere kontrol ud fra risiko og væsentlighedskriterier herudover omkring 3.800 regnskaber til yderligere administrativ kontrol. Udover den administrative kontrol gennemfører Plantedirektoratet gennemfører årligt omkring 3.800 administrative kontroller og ca. 1.700 kontrolbesøg, hvor virksomhedens regnskabsmateriale gennemgås på bedriftens og . Herudover gennemføres der årligt 300 besøg, hvor gødningsplaner, kontrolleres samt og 600 besøg, hvor markplanen kontrolleres. 

Erfaringerne fra kontrollen med gødningsreglerne, viser at der generelt er en god forståelse af reglerne, idet enkelte virksomheder dog har mindre overgødskninger, mens forholdsvis få virksomheder har større overgødskninger.

Kontrollen med reglerne om plantedække udføres udelukkende ved besøg på udvalgte virksomheder. Om efteråret kontrolleres virksomhedernes planlægning af 65 % plantedække og etablering af 6 % efterafgrøder. Denne kontrol udføres sammen med kontrol af markplan (i alt 600 besøg). Om foråret kontrolleres virksomhedernes planlægning af 6 % efterafgrøder. Denne kontrol udføres sammen med kontrol af gødningsplan (i alt 300 besøg).

Erfaringer fra kontrollen af reglerne plantedække viser, at der er meget få overtrædelser af reglerne om 65 % plantedække, mens der er lidt flere overtrædelser af reglerne om 6 % efterafgrøde, og her er det hovedsagelig de mindre virksomheder som overtræder reglerne.

Vurdering af erhvervets administrative byrde ved gødskningsreglerne
Gødskningsreglerne stiller krav om at jordbrugsvirksomheder, der er fritaget for at betale kvælstofafgift hvert år skal udarbejde mark- og gødningsplan samt gødningsregnskab.

I alt er 60.000 jordbrugsvirksomheder omfattet af reglerne. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret vurderer, at kravet om udarbejdelse af mark- og gødningsplan samt gødningsregnskab årligt kræver en tidsmæssig indsats på omkring 3 timer pr. jordbrugsvirksomhed. For det samlede erhverv anslås det, at der bruges omkring 180.000 timer årligt, fordelt på 120.000 landmandstimer og 60.000 konsulenttimer.

Ved overgangen til en fælles indberetning af gødningsplanlægning og hektarstøtte som omtalt under afsnit 1.3.1 skal jordbrugsvirksomhederne ikke længere udarbejde selvstændig markplan og gødningsplan og endvidere bliver det muligt i vidt omfang at fortrykke gødningsregnskaberne fuldt ud. En fælles indberetning medfører således betydelige administrative lettelser til erhvervet. Lovforslaget har forud for vedtagelsen i Folketinget været forelagt et fokuspanel af 102 landmænd for at belyse de administrative konsekvenser for erhvervet. Undersøgelsen viste at 76 % af landmændene vurderede at de ville få lettelser. Det svarer til, at der på samfundsplan er 36.000 jordbrugsvirksomheder, som får lettelser på i gennemsnit 3 timer, og de samlede lettelser kan beregnes til at være i et interval på 73.000 – 120.000 timer pr. år, jf. Rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens om fokuspanel vedrørende forslag til lov om jordbrugets anvendelse Af gødning og om plantedække, november 2002. 

De ændrede indberetninger om husdyrhold, jf. afsnit 1.2.1 vil endvidere kunne stilles til rådighed for eksempelvis amter, kommuner, Danmarks Statistik, Told og Skat og Miljøministeriet, således at disse myndigheder ikke længere har behov for at indhente disse oplysninger fra jordbrugeren, men vil kunne få oplysningerne fra det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR). Der vil pga. af særlige forpligtelser i lovgivningen for Danmarks Statistik og Told og Skat være behov for, at disse myndigheder indsamler supplerende oplysninger. Amter og Kommuner vil bruge den fælles indberetning, men de vil fortsat have mulighed for at indhente supplerende oplysninger i behandlingen af konkrete sager. Den fælles indberetning om husdyrhold vil give mulighed for at friholde jordbrugeren for en række indberetninger om husdyrhold til det offentlige, hvilket vil give betydelige administrative lettelser for husdyrproducenterne. Der henvises i denne forbindelse til det igangværende arbejde i arbejdsgruppen »Servicefællesskabet for den offentlige landbrugsforvaltning« vedrørende harmonisering af indberetninger om husdyr til det offentlige.

Vurdering af de offentlige omkostninger ved administrationen af gødskningsreglerne
De samlede omkostninger ved administration af gødskningsreglerne, reglerne om plantedække samt reglerne om harmoni og om marksprøjter er ved det planlagte kontrolniveau i 2003 på ca. 23 mio kr, hvoraf administrationen af gødskningsreglerne bærer de fleste omkostninger. 

			
1.5.2  Husdyrgødningsbekendtgørelsen
Harmonireglerne administreres og kontrolleres af Plantedirektoratet, mens kontrollen med reglerne om opbevaring og udbringning af husdyrgødning varetages af kommunerne.

Kontrollen med harmonireglerne udføres udelukkende ved besøg på udvalgte virksomheder. Virksomhederne udvælges dels tilfældigt dels på baggrund af de oplysninger, som virksomhederne har afgivet i gødningsregnskabet om størrelsen af dyreholdet og størrelsen af harmoniarealet. Harmonikontrollen udføres sammen med kontrol af gødningsregnskab (i alt 800 besøg årligt).

Erfaringerne med kontrollen af harmonireglerne viser, at der generelt er en god forståelse af reglerne, men at en del virksomheder mangler skriftlige aftaler om forpagtning eller overførsel af husdyrgødning, mens forholdsvis få har overskridelser af de tilladte maksimale harmoniforhold (dyreenheder/ha/år).

De administrative omkostninger ved harmonireglerne er ca. 2,5 millioner kr.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens øvrige bestemmelser kontrolleres af kommunerne. Ifølge minimumsaftalen skal minimum 50 % af landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold tilses i løbet af en treårig periode. 100 % af svinebrugene med 6-9 mdr. opbevaringskapacitet skal dog tilses i løbet af en treårig periode. 

Kommunerne udarbejder årligt en tilsynsberetning og indsender denne til Skov- og Naturstyrelsen. Styrelsen samler og offentliggør omfanget og resultatet af tilsynsarbejdet på landsplan.

Ifølge de seneste oplysninger blev der i 2001 besøgt 10.039 ud af de 37.713 landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, hvilket giver en årlig tilsynsfrekvens på 26,6 %. I de seneste 5 år har den årlige tilsynsfrekvens været mellem 23-27 %. Blandt svinebrugene med en opbevaringskapacitet for husdyrgødning på 6-9 måneder er der i 2001 besøgt 671 af i alt 1.545 bedrifter.

Det samlede antal tilsynsbesøg var 11.730 i 2001 og har i de sidste 5 år varieret mellem 11.103-12.234. Der foreligger ikke nogen definition af hvad et tilsyn skal indeholde, så i det samlede antal indgår både tilsynsbesøg, der omfatter en gennemgang af hele landbrugsbedriften miljøforhold, og tilsynsbesøg, hvor der kun fokuseres på enkelte problemstillinger. I de sidste 4 år har der ved 41-45 % af tilsynene været behov for en håndhævelsesreaktion. I de fleste tilfælde gives en henstilling. Ved knap 30 % af tilsynene er reglerne blevet indskærpet de sidste 2 år, hvilket er en faldende andel i forhold til for 3-4 år siden, hvor 33-39 % af tilsynene resulterede i en indskærpelse. Antallet af påbud og forbud er ligeledes faldende. I 1998-1999 var der 232-250 påbud årligt, mens dette i 2000-2001 var faldet til 110-117 påbud årligt. Antallet af forbud i 2001 faldt til 10 mod et normalt niveau på 17-24 årligt i de 4 foregående år. Antallet af politianmeldelser viser derimod ingen udvikling og har varieret mellem 40-85 årligt.

I 2001 blev det for første gang undersøgt, hvilke emner håndhævelserne omhandlede. Håndhævelser overfor gødningsbeholdere inkl. flydelag var det hyppigste og blev håndhævet i ca. 13 % af tilsynene. Håndhævelse af reglerne overfor møddingspladser og oplag af "kompost" i marken medførte håndhævelser ved 4-5 % af tilsynene. Øvrige emner som affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsens regler), afbrænding, anvendelse af husdyrgødning, fluer, ensilageopbevaring og antal dyr på bedriften medførte for hvert emne håndhævelser ved 1-2 % af tilsynene.     

Arbejdsforbruget ved kommunernes landbrugstilsyn på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold er i 2001 opgjort til i alt 91,4 årsværk i kommuner og kommunale miljøcentre. De 91,4 årsværk er primært opgjort som arbejdsforbruget for tilsyn med landbrug ekskl. pelsdyrfarme, herudover indgår udgifter til kommunalt miljøsamarbejde og andre fremmede tjenesteydelser (som opgøres i kr.). Ved omregning af disse udgifter til årsværk er anvendt en årsværkspris på 461.000 kr/årsværk.
 

1.5.3  Slambekendtgørelsen
Kvaliteten af spildevandsslam kontrolleres af Plantedirektoratet gennem en tilsynsbekendtgørelse, mens affaldsproducentens overholdelse af slambekendtgørelsens regler i øvrigt kontrolleres af amterne. Jordbrugerens anvendelse af affald/slam kontrolleres af kommunerne.

Plantedirektoratet kontrollerer kvaliteten af alle partier af slam. Amterne modtager deklaration af alt slam, der genanvendes til jordbrugsformål, og kontrollerer at denne er fyldestgørende. 

Kommunerne modtager kontrakt mellem affaldsproducenten og bruger (jordbrugeren), men fører kun stikprøvevis kontrol med udbringningen. Kommunerne modtager sædskifte– og gødningsplan samt kort med angivelse af udspredningsarealer senest 31. marts hvert år, og foretager på baggrund heraf bl.a. kontrol med at evt. flerårige begrænsninger overholdes.

Overtrædelse af jordbrugers forpligtelser i slambekendtgørelsen er strafbelagt.

Kommunerne har udelukkende ansvar for om jordbrugeren overholder de fastsatte regler for anvendelse af affaldet/slammet, dvs. at opbevarings- og udspredningsregler, at der ikke doseres mere næringsstof end tilladt og at anvendelsen af affaldet/slammet indarbejdes i sædskifte- og gødningsplaner. 

Der føres ingen statistikker over kontrolomkostningerne i kommunerne i forbindelse med anvendelsen af affald/slam, hvorfor de samlede omkostninger ikke kan vurderes.


1.6  Vurdering af den eksisterende lovgivning

1.6.1  Fordele
Reguleringen er godkendt af EU-kommissionen som implementering af nitratdirektivet.

Regelsættet bygger på tiltag, som direkte sigter på en begrænsning af forbruget af kvælstof og sikrer dermed også at tiltagene har en begrænsende effekt på tabet af kvælstof til omgivelserne.

	Regelsættet er baseret på et fagligt grundlag og virkemidlerne til reduktion af effekten på miljøet er valgt ud fra princippet størst mulig effekt på miljøet og mindst mulig gene for erhvervet.


	Regelsættet er nu gennem en årrække så vidt muligt justeret for utilsigtede bivirkninger.


	Sanktionsmulighederne med bødeforlæg ved overskridelse har betydet meget få overskridelser af gødningskvoten og harmonireglerne.


Virkemidlerne åbner ikke mulighed for at ”betale” sig fra uhensigtsmæssig adfærd og anvendelse af gødning.

	Reguleringen sikrer en relativt optimal miljømæssig fordeling af kvælstof på landbrugsjord, idet afgrødenormerne efter politisk beslutning er fastsat under det økonomiske optimum (10 %), og da der tages hensyn til lokale forhold og forhold på bedriften som f.eks. jordtype, forfrugt, vanding, udbytte og kvælstofprognosen.


	Ved at gødningskvoten er angivet under det økonomisk optimale motiveres jordbrugeren til at mindske kvælstoftab i stald og lager f.eks. ved tiltag som opsamling af kvælstof i ventilationsluft fra stalde eller syretilsætning til gylle.


Reguleringen efter kvælstofprognosen sikrer, at der tages hensyn til den årlige udvaskning. Herved kan det bedre forsvares, af hensyn til landbrugets økonomi, at fastsætte afgrødernes kvælstofnormer under det økonomisk optimale.

	Muligheden for korrektion af kvælstofindholdet i husdyrgødningen giver mulighed for at tilgodese en større fodereffektivitet og dermed mindre udskillelse ab dyr.


	Jordbrugeren sikres mulighed for indkøb af afgiftsfri kvælstofgødning.


	Med implementeringen af lovændringen om fælles indberetning og en fælles registrering af oplysninger om husdyrproduktionen bliver ordningen lettere at administrere.


	Både jordbrugere, konsulenter og myndigheder kender reguleringen.


	Høje krav til udnyttelse af husdyrgødning motiverer til en begrænsning af kvælstoftab i stald, lager og ved udbringning.



1.6.2  Ulemper
Der kan ikke korrigeres for højere udbytter på bedrifter, der opfodrer egen avl, mens bedrifter med lavere udbytte end standardudbyttet omvendt kan gødske efter for høje udbytter.

	Afgrødenormerne er generelle og kan derfor ikke tage hensyn til alle agronomiske/biologiske forskelle i kvælstofbehov på bedrifterne.


	Der er alene tale om nationale foranstaltninger. Reglerne giver kun begrænsede muligheder for regionale tiltag, der vil være nødvendige for opfyldelse af kravene i Vandrammedirektivet.


	Nogle regler er ikke relevante for visse driftsformer. Eksempelvis er reglen om 6 % efterafgrøder på de fleste planteavlsbrug formentlig unødvendige.


	Reglerne sikrer ikke en optimal fordeling af husdyrgødningen på bedriftens arealer, men maksimale normer for de forskellige afgrøder tilskynder dog til en optimal fordeling, idet overgødskning af en mark kan medføre undergødskning af andre.


	Reglerne omfatter ikke maksimale normer for fosfor. Ved separering af gylle har fiberfraktionen et forholdsvis højt indhold af fosfor i forhold til indholdet af kvælstof. Derved kan der ske en kraftig overgødskning med fosfor selvom harmonikravet for kvælstof overholdes.


	Reglerne udelukker ikke at der kan udbringes uhensigtsmæssigt store mængder flydende husdyrgødning på overvintrende fodergræsmarker og vinterraps i september. Dette medfører en risiko for tab af kvælstof ved udvaskning. 


	Den enkelte jordbruger pålægges administrative opgaver først en markplan i september, derefter en gødningsplan i marts og endelig et gødningsregnskab først i det følgende år. I foråret 2003 har Folketinget vedtaget en lovændring om fælles indberetning af gødningsplanlægning og ansøgning om hektarstøtte, herved bortfalder disse to frister og planerne bliver en integreret del af hektarstøtteansøgningen. Der er således ikke længere dobbeltarbejde for jordbrugerne i forbindelse med opfyldelse af kravene til udarbejdelse af mark- og gødningsplan og ansøgning om hektarstøtte.


	Reglerne tilskynder ikke i tilstrækkelig grad jordbrugerne til at tage miljømæssige hensyn ved tilrettelæggelse af fodringsstrategi og valg af afgrøder. 


	I opgørelsen af virksomhedens gødningsforbrug indgår ikke nødvendigvis den kvælstofmængde, der tilgår virksomheden i form af foder. Dette er kun tilfældet, hvis virksomhedens husdyrproduktion svarer til standardforudsætningerne, eller hvis virksomheden korrigerer indholdet af kvælstof i husdyrgødningen i forhold til de aktuelle produktionsforhold.


	Regeldannelse såvel som administration og kontrollen af reglerne er i dag fordelt på flere myndigheder.


	Gødningsreglerne forudsætter kontrol, som belaster det offentlige med 328 kr pr. gødningsregnskab (pris beregnet for planperioden 2001/2002).



1.6.3  Oversigt over fordele og ulemper
Reglerne er godkendt som implementering af Nitratdirektivet. Gødskningsreglerne har haft en mærkbar indflydelse på forbruget af kvælstof, og reguleringen sikrer en relativt optimal miljømæssig fordeling af kvælstof på landbrugsjord. Reglerne har endvidere haft indflydelse på forbruget og fordelingen af fosfor. Virksomhedernes kvælstofkvote og –forbrug kan beregnes forholdsvis differentieret, under hensyntagen til forholdene på den enkelte bedrift. Reglerne er velkendte, og administrationen er godt indarbejdet hos såvel brugere som kontrolmyndighed. De er tilpasset over en årrække og rummer nu gode muligheder for forenklinger. Reglerne kan ved en begrænset udbygning rumme en regulering af fosforforbruget.

En række ulemper vil kunne afhjælpes ved en tilpasning af det eksisterende regelsæt, jf. afsnit 1.6.2. Der er behov for en udstrækning af det gældende reguleringskoncept til det regionale og lokale niveau bl.a. af hensyn til implementeringen af Vandrammedirektivet. Herudover er der et stort behov for forenkling og sammenlægning af de forskellige regelsæt vedrørende jordbrugets næringsstofhåndtering. Endvidere savnes mulighed for en regulering af fosfor, herunder en sikring af en miljømæssigt optimal fordeling af fosfor inden for bedriften. Reglerne om plantedække bør ændres, så effekten står mål med indsatsen på området. Endelig savnes der mulighed for miljømæssigt at beskytte særligt følsomme områder, mens jordbrugerne, under en given begrænsning i næringsstofforbruget, efterspørger større valgfrihed inden for miljømæssige tiltag. 

Kapitel 2. FORSLAG TIL FORENKLINGER/MERE MILJØ

I dette kapitel præsenteres forslag, som har været drøftet i undergruppen på baggrund af den offentlige debat og de fordele og ulemper, som er identificeret ved de eksisterende regler. I første del af kapitlet indgår forslag, som forenkler den nuværende regulering, idet der tages udgangspunkt i at der fra 2004 implementeres en fælles indberetning af gødningsplanlægning og ansøgning om hektarstøtte. I sidste halvdel af kapitlet behandles forslag, som kan give større miljøeffekt generelt på landsplan og regionalt/lokalt ved beskyttelse af sårbare områder hvis der politisk er ønske herom. Ved alle forslag er der givet konsekvensvurderinger og det fremgår heraf, at nogle af de drøftede forslag i dette kapitel forkastes af gruppen. De forslag som gruppen peger på til en fremtidig regulering efter VMPIII fremgår af kapitel 3.


2.1  Forenklinger af det eksisterende regelsæt

2.1.1  Indberetning af gødningsregnskab
Efter de nuværende regler skal alle jordbrugere senest den 31. marts udarbejde og indsende et gødningsregnskab for den senest afsluttede planperiode. Der skal afgives en række oplysninger samt foretages beregning af kvælstofkvote og størrelsen af husdyrproduktionen.

Forslag: 
	Udarbejdelse og indsendelse af gødningsregnskab afløses af et fortrykt gødningsregnskab. Kun jordbrugere, der har ændringer til det fortrykte gødningsregnskab skal indsende regnskabet.



Ad a. Udarbejdelse og indsendelse af gødningsregnskab afløses af et fortrykt gødningsregnskab. Kun jordbrugere, der har ændringer til det fortrykte gødningsregnskab skal indsende regnskabet.
Med indførelsen af en fælles indberetning af gødningsoplysninger og hektarstøtteansøgning fra 2005 beregnes kvælstofkvoten for jordbrugeren ud fra markoplysningerne i hektarstøtteansøgningen. Med den fælles indberetning bliver det muligt at fortrykke et endeligt gødningsregnskab for de jordbrugsbedrifter, som ikke anvender husdyrgødning, og som ikke har slutlagre af gødning. Det fortrykte gødningsregnskab vil i store træk svare til den fortrykte selvangivelse som kendes fra Told & Skat på indkomstskatteområdet.

Jordbruger får en frist, på f.eks. 4 uger, til at indsende ændringer til det fortrykte gødningsregnskab. Efter fristens udløb betragtes det fortrykte gødningsregnskab med evt. ændringer som det endelige regnskab, og det danner dermed grundlaget for kontrol af gødningsanvendelsen.

Den fælles indberetning medfører samtidig at beregning af husdyrproduktionens størrelse, herunder opgørelse af kvælstofindhold i husdyrgødning og antal dyreenheder, overflyttes fra planlægningsfasen til gødningsregnskabet. For at imødekomme behovet for planlægning er det tanken, at stille elektroniske beregningsfaciliteter til rådighed for jordbrugerne til disse opgørelser allerede på planlægningstidspunktet. Opgørelse på planlægningstidspunktet vil blive et tilbud, hvorimod indberetning af oplysningerne i gødningsregnskabet bliver obligatoriske (se afsnit 2.1.2). 

For jordbrugerne betyder forslaget, at planteavlsbrug, som ikke anvender husdyrgødning får et fuldt ud fortrykt gødningsregnskab. Det vil medføre færre fejl i de indsendte gødningsregnskaber og dermed færre henvendelser fra myndighederne til jordbrugerne. For det samlede erhverv forventes det at give en besparelse på et betydeligt antal arbejdstimer.

Administrativt vil forslaget indebære en væsentlig lettelse for kontrolmyndigheden, idet der skal håndteres betydeligt færre oplysninger fra jordbrugerne. Det forventes, at et betydeligt antal virksomheder vil anvende det fortrykte gødningsregnskab, som den endelige indberetning. 
Miljømæssigt vurderes forslaget at være neutralt, idet det dog skal bemærkes, at der frigøres administrative ressourcer, som vil kunne anvendes til målrettet kontrol af f.eks. virksomhedernes fosforforbrug.


2.1.2  Indberetning af husdyroplysninger
Jordbruger skal efter de nuværende regler indberette oplysninger om husdyrproduktion til flere forskellige myndigheder.

Forslag:
	Der oprettes et fælles register over husdyrhold, som udformes, så samtlige involverede myndigheder kan benytte det. 



Ad a. Der oprettes et fælles register over husdyrhold, som udformes, så samtlige involverede myndigheder kan benytte det.
Indberetningen til registret om husdyrhold behandles af en arbejdsgruppe under "Servicefællesskabet for den offentlige landbrugsforvaltning" vedrørende harmonisering af indberetninger om husdyr til det offentlige. Arbejdsgruppen forventes at afrapportere medio maj 2003.

Det er i forhold til gødskningsreglerne af stor betydning, at indberetning til det fælles register om husdyrhold følger planperioden, og at fristen for indberetning ligger umiddelbart efter planperiodens afslutning (dette er sandsynligvis også en forudsætning for den tiltænkte genanvendelse af data hos andre af de involverede myndigheder). Herved bliver det også muligt at fortrykke gødningsregnskaberne for bedrifter, som har husdyrproduktion. Det forudsættes dog, at der ved indberetning om husdyrproduktion også afgives oplysninger om afsætning af husdyrgødning og om evt. slutlagre af husdyrgødning.

Forslaget medfører at data om husdyrhold bliver mere opdaterede end tilfældet er i dag og data vil blive underlagt kontrol gennem kontrollen med gødningsregnskaberne. I dag gives oplysninger om dyrehold til blandt andet Danmarks Statistik, CHR, amternes VVM vurderinger, ved køb af supplerings jord og gødningsplaner og -regnskaber. Med en overgang til én samlet indberetning om husdyrholdet som alle myndigheder trækker på vil data blive mere valide.

Forslaget medfører administrative lettelser til jordbrugerne, idet der skal afgives væsentligt færre oplysninger om dyreholdet. Den fælles indberetning om husdyrhold kan dække en række myndigheders databehov og jordbrugerne skal således foretage færre indberetninger til myndighederne. 

De enkelte myndigheder sparer tid, idet de ikke længere hver især skal indhente oplysninger, men har adgang til et samlet register. Hertil kommer, at der ikke eksisterer divergerende indberetninger.

Miljømæssigt vurderes forslaget at være neutralt, men det kan ikke udelukkes at have en positiv effekt idet oplysninger om dyrehold vil blive mere valide.


2.1.3  Gødningsleverancer
Leverandører af kvælstofholdig gødning skal for nærværende indberette substantielt ens oplysninger til flere myndigheder. Brugere af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller afgasset biomasse skal indhente oplysning om krav til udnyttelse kvælstoffet i den pågældende gødningstype, hvorimod oplysning om udnyttelseskrav til anden organisk gødning fremgår umiddelbart i gødningsregnskabet.

Forslag:
	Indberetning af husdyrgødningsoverførsler skal ske umiddelbart efter planperiodens afslutning. 

Indberetning af overførsler af forarbejdet husdyrgødning og afgasset biomasse skal indeholde oplysning om udnyttelseskrav. 
Indberetning af affaldsleverancer til jordbruget skal udelukkende ske til Plantedirektoratet, der stiller oplysningerne til rådighed for andre myndigheder. 
Leverandører af handelsgødning afgiver kun en indberetning om gødningsleverancer.


Ad a. Indberetning af husdyrgødningsoverførsler skal ske umiddelbart efter planperiodens afslutning. 
Det foreslås, at indberetning om overført husdyrgødning sker umiddelbart efter planperiodens afslutning. Gennemførelse af forslaget indebærer, at oplysninger om husdyrgødningsoverførsler kan fortrykkes i gødningsregnskaber hos såvel afsætter som modtager. 

Forslaget vurderes at være administrativt neutralt for myndighederne. 

For jordbrugerne vil forslaget indebære en lettelse, idet det vil skabe grundlag for en fuldstændig fortrykning af gødningsregnskabet, også for virksomheder der producerer eller anvender husdyrgødning. Det vurderes ligeledes, at den foreslåede forenkling vil bidrage til at øge afsætningsmulighederne for husdyrgødning, idet de administrative byrder hos modtager mindskes.

Reglerne omkring husdyrgødningsoverførsler og gødningskvitteringer, er en velindarbejdet del af gødningsregnskabsindberetningen. Reglerne blev for planperioden 2002/2003 lempet således, at der fremover udelukkende skal foreligge en kvittering for overførslen. Det vurderes ikke, at en indberetning af overførsler af husdyrgødning umiddelbart efter planperiodens afslutning vil indebære omkostninger for jordbrugere, idet oplysningerne for nærværende indberettes sammen med gødningsregnskabet. Det forudsættes, at indberetningen af husdyrgødningsoverførsler kan ske samtidig med indberetning om husdyrproduktion. 

Det vil være en lettelse for såvel leverandører som modtagere af husdyrgødning, at oplysningerne om overførslerne er fortrykt i gødningsregnskaberne. Specielt vil det for modtagerne være en betydelig lettelse, at udnyttelseskravet til gødningen og hermed den kvælstofmængde, der skal indgå i gødningsregnskabet, kan blive fortrykt. Efter de nuværende regler skal modtager af husdyrgødningen selv fremsøge det relevante udnyttelseskrav og herefter beregne den andel af kvælstofmængden, der skal indgå i gødningsregnskabet. 

Miljømæssigt vurderes forslaget at være neutralt, idet det dog bidrager til at kvalitetssikre de oplysninger om udnyttelseskrav til kvælstof i husdyrgødning, som danner baggrund for beregning af virksomhedens forbrug.


Ad b. Indberetning af overførsler af forarbejdet husdyrgødning og afgasset biomasse skal indeholde oplysning om udnyttelseskrav.
Gennemførelse af forslaget indebærer, at oplysninger om husdyrgødningsleverancer kan fortrykkes i gødningsregnskaber hos såvel afsætter som modtager. Med ændringen vil modtagere af disse gødningstyper blive ligestillet med modtagere af anden organisk gødning.

Det er en forudsætning, at leverandørernes indberetningspligt udvides til også at omfatte udnyttelseskravet til kvælstoffet i gødningen. Det vurderes ikke, at denne indberetning vil indebære væsentlige omkostninger for leverandører eller kontrolmyndighed.

Forslaget vurderes at være neutralt i forhold til myndighedernes administrative indsats på området. 

Det vil være en lettelse for modtagere af forarbejdet husdyrgødning og afgasset biomasse, at oplysningerne om overførslerne er fortrykt i gødningsregnskaberne. Ligeledes er det en fordel, at den kvælstofmængde, der skal indgå i gødningsregnskabet er oplyst. 

Miljømæssigt vurderes forslaget at være neutralt, idet det dog bidrager til at kvalitetssikre de oplysninger om udnyttelseskrav til kvælstof i disse gødningstyper, som danner baggrund for beregning af virksomhedens forbrug.
 

Ad c. Indberetning af affaldsleverancer til jordbruget skal udelukkende ske til Plantedirektoratet, der stiller oplysningerne til rådighed for andre myndigheder.
Med forslaget vil affaldsproducenter kun skulle indberette oplysninger om afsætning af kvælstof til et register, som herefter kan benyttes af de involverede myndigheder. For nærværende skal affaldsproducenter i følge slambekendtgørelsen hvert år inden 1. marts indberette til amtsrådet hvor store mængder, der er afhændet til jordbrugsformål i det forudgående kalenderår. Efter gødningsreglerne skal producenterne indberette til Plantedirektoratet hvor meget kvælstof, der er leveret til registrerede virksomheder i en given planperiode, og her er fristen 1. november. Herudover skal affaldsproducenter, der leverer affald til husdyrgødningsbaserede biogasanlæg, indberette leverancen til tilsynsmyndigheden senest 8 dage før første levering, ligesom leverancerne for hver planperiode skal indberettes til Plantedirektoratet og for hvert kalenderår til amtsrådet. 

Det er en forudsætning for ovenstående forenkling, at der indføres samme krav om fosforregulering for husdyrgødning og affaldsprodukter.
 
Forslaget vil for såvel administration som for affaldsproducenter og jordbrugerne indebære en lettelse, ligesom det vil bidrage til at kvalitetssikre oplysningerne om affaldsanvendelse i jordbruget.

Miljømæssigt vurderes forslaget at være neutralt. Positivt tæller det, at der kan tages udgangspunkt i virksomhedens samlede anvendelse af fosfor, frem for, som nu, kun i virksomhedens anvendelse af fosfor i affald og husdyrgødning og kun på de arealer, der modtager affald. Negativt tæller det, at der skiftes fra en planlægningskontrol til en regnskabskontrol, og at udbringningen ikke kan kontrolleres på basis af enkelt marker, men kun på basis af hele virksomheder.


Ad d. Leverandører af handelsgødning afgiver kun en indberetning om gødningsleverancer.
Leverandører af handelsgødning foretager i dag en indberetning om leverancer af handelsgødning, jf. lov om gødning og jordforbedringsmidler og leverancer og endnu en indberetning efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. 

Gennemførelse af forslaget indebærer, at leverandører af handelsgødning kan foretage indberetninger om gødningsleverancer i en arbejdsgang, hvorefter oplysningerne fordeles til kontrolmyndighederne.

Forslaget vurderes at indebære en stor administrativ lettelse for gødningsleverandørerne og en mindre administrativ lettelse for kontrolmyndighederne. 

Miljømæssigt vurderes forslaget at være neutralt, idet det dog bidrager til at kvalitetssikre de indberettede oplysninger gødningsleverancer.


2.1.4  Start- og slutlagre af gødning
I gødningsregnskabet skal det oplyses, hvorvidt der er start- og slutlagre af kvælstofholdig gødning. Opgørelsen skal opdeles i handelsgødning, husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning.

Forslag:
	Det skal ikke længere skal være muligt at korrigere gødningsforbruget for lagerforskydninger.



Ad a. Det skal ikke længere skal være muligt at korrigere gødningsforbruget for lagerforskydninger.
Forslaget blev drøftet i gruppen, idet afskaffelse af mulighederne for at overføre gødningslagre fra en planperiode til en anden ville forenkle reglerne. Indberetninger fra gødningsleverandørerne vil, hvis der ikke er lagre, være lig med forbruget på jordbrugsvirksomheden.

Gruppen vurderer imidlertid at lagerreglerne ikke kan afskaffes og at det kan blive vanskeligt at sanktionere for et for stort forbrug af kvælstof i sager hvor realiteten er, at jordbrugsvirksomheden ikke har haft et overforbrug af gødning, men har lagt gødning på lager. Herudover ville en afskaffelse af lagerreglerne give vanskeligheder ved indregning af de nuværende lagre, som på nogle virksomheder er relativt store.

Ved vurderingen af at lagerreglerne bør bibeholdes, har gruppen lagt vægt på, at der udelukkende lægges en administrativ byrde på de virksomheder, der benytter reglerne, ligesom der kun er behov for indberetning af oplysninger om slutlagre, idet størrelsen af et evt. startlager vil kunne fortrykkes i gødningsregnskabet.

Mulighederne for at lette jordbrugernes administrative byrder knyttet til korrektion af slutlagre for gødning udbragt i den forlængede planperiode skal dog afdækkes nærmere (se afsnit 2.1.5) og eventuelt løses ved en ændring af skemaet til indberetning af gødningsregnskab.

Forslaget er i øvrigt miljømæssigt neutralt.


2.1.5  Den forlængede planperiode
Efter de nuværende regler kan kvælstof, der er tilført i perioden 1. august til 30. september til afgrøder, der høstes inden 31. december, henregnes som forbrugt i den forudgående planperiode. 

Forslag:
	Den forlængede planperiode afskaffes.



Ad a. Den forlængede planperiode afskaffes.
Reglerne om korrektion for gødningsforbrug i den forlængede planperiode er komplicerede og giver p.t. anledning til en betydelig administrativ indsats hos såvel jordbrugere som kontrolmyndighed. Det komplicerer yderligere billedet, at gødning, der leveres og bruges i den forlængede planperiode, ikke regnes til samme planperiode hos henholdsvis leverandør og modtager.

Administrativt belaster reglen om forlænget planperiode alle jordbrugere, selvom kun et fåtal benytter den. I planperioden 2000/2001 har 12.636 jordbrugere angivet et forbrug i perioden, hvoraf 5.161 angiver et forbrug i den forlængede planperiode på under 500 kg kvælstof). Den administrative byrde kunne evt. lettes ved en tilpasning af gødningsregnskabet med tilhørende skemaer, f.eks. ved at punkterne omkring den forlængede planperiode skulle tilvælges.

Reglen om forlænget planperiode har stor betydning for visse græsproducenter (især kvægbedrifter) og i nogle tilfælde for producenter af juletræer/pyntegrønt. Det vil næppe være muligt helt at undvære en eller anden form for korrektion for gødningsforbrug til græs i august og september. Korrektion for forbrug i den forlængede planperiode kunne erstattes af en tilvalgsmulighed vedrørende en opdeling af den årlige græskvote på to planperioder. Det vil dog være særdeles vanskeligt administrativt at håndtere opdelte græskvoter.

Forslaget indebærer en lettelse for flertallet af jordbrugerne, mens det vurderes at give store vanskeligheder for de jordbrugere, der p.t. udnytter reglen om forlænget planperiode. 
Miljømæssigt vurderes forslaget at være neutralt.
 
For nærværende ses der ikke grundlag for forslaget, men der kunne være behov for en nærmere analyse af mulighederne.


2.1.6  Kvælstofprognosen
Efter de nuværende regler skal jordbrugeren foretage en korrektion af bedriftens kvælstofkvote på baggrund af den årlige kvælstofprognose, der offentliggøres ultimo marts. 

Forslag:
Kvælstofprognosen indbygges i en automatisk kvoteberegning.


Ad a. Kvælstofprognosen indbygges i en automatisk kvoteberegning.
Det foreslås, at korrektion for den årlige kvælstofprognose indbygges i den kvoteopgørelse, som vil blive foretaget for jordbrugeren ved overgangen til en fælles indberetning af gødningsplanlægning og hektarstøtte.

Underarbejdsgruppen har alternativt diskuteret et egentligt bortfald af kvælstofprognosen og finder at det vil medføre administrative og økonomiske lettelser for myndighederne, mens en omlægning af prognosen formentlig vil være udgiftsneutral. Bortfald af prognosen vil medføre besparelser af udgifter til jordprøveudtagning og udarbejdelse af prognosen. Opgaven beløber sig aktuelt til i størrelsesordenen 900.000 kr/år. Såfremt prognosen bibeholdes, bør opgaven bringes i udbud for at sikre, at udgiften er afstemt i forhold til de nye muligheder for at anvende modellering ved udarbejdelse af prognosen. 

For jordbrugeren kan et bortfald af kvælstofprognosen medfører udbyttetab og dermed økonomiske tab. Idet jordbrugeren ikke længere kan øge kvælstoftilførslen i de år, hvor jordens kvælstofindhold er lavere end normalt. Et bortfald af kvælstofprognosen vil endvidere kunne påvirke miljøet negativt i år lave temperaturer og nedbørsmængder med stor nedbør og høje temperaturer i efterårs og vinter månederne. I år med sådanne vejrbetingelser er jordens kvælstofindhold højere end normalt, hvilket der tages højde for ved at kvælstofprognosen da medfører en reduktion af kvælstofkvoterne. I disse situationer vil et bortfald af kvælstofprognosen betyde at der tilføres mere kvælstof end nødvendigt.

Både ved et bortfald og ved en indbygning af prognosen i den automatiske kvoteberegning vil jordbruger få væsentlige administrative lettelser. Ved bortfald af kvælstofprognosen bliver reglerne mere enkle, men samtidig også mindre præcise i forhold til afgrødernes kvælstofbehov.


2.1.7 Plantedække
Reglerne rummer krav om to typer af plantedække: 65 % plantedække (grønne marker) og 6 % efterafgrøde. Reglerne har til formål at begrænse udvaskningen af kvælstof fra landbrugsarealer og gælder for alle jordbrugsvirksomheder med et matrikulært areal på mindst 10 ha.

Forslag:
	Reglerne om 65 % plantedække og 6 % efterafgrøder erstattes at ét krav om plantedække evt. differentieret efter anvendelse af husdyrgødning eller jordtype.


Ad a. Reglerne om 65 % plantedække og 6 % efterafgrøder erstattes at ét krav om plantedække evt. differentieret efter anvendelse af husdyrgødning eller jordtype.
Efter de nuværende regler skal jordbruger om efteråret etablere plantedække på mindst 65 % af bedriftens arealer og derudover 6 % med efterafgrøder. Kravet om etablering af 65 % plantedække opfyldes langt overvejende ved dyrkning af vinterkorn, som har begrænset kvælstofoptagelse om efteråret og virkningen på udvaskningen er usikker. Kravet om 6 % efterafgrøder opfyldes ved etablering af græsudlæg, græsefterafgrøder og korsblomsterede afgrøder mm.

En ophævelse af reglerne om 65 % plantedække vurderes ikke at medføre ændret afgrødevalg. Det skyldes, at der er et driftsøkonomisk incitament til at dyrke disse afgrøder, idet vinterkorn har et større udbyttepotentiale end vårkorn. Hvor stort incitamentet er, afhænger af de gældende relative produktpriser, hvorfor incitamentets styrke kan ændres med tiden.

Reglerne om 6 % efterafgrøder er komplekse, hvilket i særlig høj grad gælder reglerne om, at der kan ”opspares efterafgrøder” over flere år. En ulempe ved det generelle krav om dyrkning af 6 % efterafgrøder er at dyrkning af efterafgrøder har forskellig effekt afhængig af jordtype og klimatiske forhold. Med forslaget er det hensigten at forenkle reglerne ved, at der fremover kun skal stilles krav om ét sæt regler om plantedække. Der bør foretages en nærmere analyse af bl.a. hvilke afgrøder, der skal stilles krav om og hvor store andele, der skal dyrkes med de pågældende afgrøder. En sådan analyse bør henlægges til de tekniske VMPIII-undergrupper om kvælstof og fosfor. 

I analysen bør det inddrages om der ved en omlægning af reglerne om plantedække er fagligt belæg for en differentiering mellem f.eks. jordbrug, der anvender husdyrgødning mv. og planteavlsbrug samt evt. forskellige krav om plantedække afhængig af jordtype. I gødskningsgruppen har flere modeller for omlægning af reglerne om plantedække været drøftet, hvorfor nedenstående overvejelser bør inddrages i en nærmere analyse. 

Hvis efterafgrøder har en begrænset effekt på planteavlsbrug på de mere lerede jorder kunne kravet om efterafgrøder eventuelt målrettes mod bedrifter, der anvender husdyrgødning mv., hvor kvælstofmineralisering i efteråret og udvaskningspotentialet dermed er højt. 

Reglerne om plantedække kunne omlægges således, at jordbrugsvirksomheder, der har anvendt over X kg N/ha (evt. DE/ha harmoniareal) i foregående planperiode skal have Y % plantedække (afgrøder/efterafgrøder, der er gode til at opsamle kvælstof i efterårsmånederne eksempelvis græsarealer, vinterraps og roer mm.).

For kvægbedrifter med mellem 1,4-1,7 DE pr. ha kunne der stilles krav om Y+Z % plantedække. Kvægbrugene har i dag et mere lempeligt harmonikrav pga. at sædskiftet på kvægbrug har en større kvælstofoptagelse i efteråret. Et skærpet krav til plantedække kunne derfor være en direkte konsekvens af forudsætningerne for kvægbrugenes særstilling. Kvægbrugene har normalt også bedre muligheder for at udnytte græsvækst i efteråret driftsmæssigt. Et omlagt krav om plantedække kunne opgøres ud fra sidste års gødningsregnskab. En fordel ved en sådan omlægning af reglerne er at bedrifter, som ikke anvender husdyrgødning får administrative og driftsmæssige lettelser, idet der ikke stilles krav om plantedække på disse bedrifter. 

En anden mulighed er at sænke kvælstofnormerne, hvorefter etablering af plantedække udløser et kvotetillæg. Hvor stor en normnedsættelse, der er nødvendig, kvælstoftillæggets størrelse pr. ha etableret kvælstofopsamlende afgrøde, den øvre grænse for kvælstoftillæg på bedriften samt listen over afgrøder, som skal kunne udløse kvælstoftillæg skal analysere nærmere som omtalt ovenfor. 
På denne måde belønnes landmanden for efterafgrøder ved en højere kvælstofkvote. 

En tredje mulighed kunne være at sænke kvælstofnormerne f.eks. svarende til effekten af 6 % efterafgrøder. Herved skabes et incitament for jordbrugeren til på eget initiativ at forbedre kvælstofhusholdning f.eks. ved etablering af plantedække. Det betyder, at jordbrugerne frivilligt til vælger etablering af plantedække. Hvis jordbrugeren kan drive bedriften med lidt mindre kvælstofnormer kan etablering af det særlige plantedække helt undlades. Blandt de bedrifter som ikke udnytter kvælstofkvoterne fuldt ud må det således forventes, at der ikke etableres plantedække i samme omfang som på bedrifter, som er underlagt et egentligt krav. Disse bedrifter vil få administrative lettelser samt driftsmæssige lettelser, idet der ikke længere skal etableres 6 % efterafgrøder.

Forslagene om at sænke kvælstofnormer har imidlertid den ulempe, at planteavlsbrug med de mere lerede jorder rammes på en uhensigtsmæssig og utilsigtet måde. Desuden kan det vare en årrække før, at efterafgrøderne giver en kvælstoffrigivelse svarende til den økonomiske udgift ved etablering etc.

Det vurderes at det er muligt, at omlægge reglerne om 65 % plantedække og 6 % efterafgrøder således, at der stilles krav om etablering af et plantedække, der er mere effektivt miljømæssigt end de nuværende regler om plantedække. Miljøeffekten afhænger dog helt af, hvor store krav der stilles til andelen af plantedække samt hvilke afgrøder, der kommer til at indgå i omlagte regler om plantedække. Skal der opnås administrative lettelser ved en omlægning af reglerne om plantedække er det væsentlig at reglerne forenkles således, at der bliver tale om et krav, som ikke kan overføres til andre virksomheder ligesom der ikke bør være regler om ”opsparing af areal” med plantedække, som kan overføres fra det ene år til andet. Omlægning af reglerne skal ske efter en faglig analyse af effekten, og forenklingen af de administrative procedurer skal ske efter en konsekvensvurdering.


2.1.8  Husdyrgødning
Flere regler begrænser anvendelsen af husdyrgødning, idet det har været ønsket at begrænse tabet af kvælstof fra gødningen til omgivelserne. I husdyrgødningsbekendtgørelsen stilles specifikke krav til opbevaring (metoder og kapacitet) og udbringning (tidspunkter og metoder) af husdyrgødning. Herudover er der i harmonireglerne begrænsninger for, hvor meget husdyrgødning, der må udbringes pr. arealenhed (mængden varierer afhængigt af brugstypen). I gødningsreglerne begrænses virksomhedens samlede kvælstofforbrug (i forhold til afgrødesammensætningen), og der er sat regler for hvor meget af kvælstoffet i husdyrgødningen, der skal indgå i gødningsregnskabet (udnyttelseskrav).

Kvælstoftabet beregnes i forhold til den mængde gødning, som dyrene producerer (se figur 3). Normproduktionen (indholdet af kvælstof/dyreenheder i husdyrgødningen) beregnes ab dyr, hvorefter værdierne ab lager beregnes på baggrund af antagelser om tab fra stald og lager. Beregningerne foretages af DJF, mens værdierne til brug for gødskningsreglerne og harmonireglerne fastsættes af henholdsvis Plantedirektoratet og Skov- og Naturstyrelsen. 
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Figur 3.  Oversigt over kvælstoftabene fra husdyrgødning fra gødningen forlader dyret, til gødningen er udbragt i marken.

Der er et betydeligt indholdsmæssigt sammenfald mellem harmonireglerne og gødskningsreglernes afsnit om husdyrgødning, men da reglerne bygger på forskellige forudsætninger, er det kompliceret at sammenligne eller at overføre et givet krav fra det ene regelsæt til det andet. Den væsentligste forskel er, at der i gødskningsreglerne tages hensyn til, at kvælstoftabet i stald og lager afhænger af staldtypen og gødningstypen, og at kvælstofmængden i husdyrgødning efter gødskningsreglerne kan korrigeres på baggrund af det anvendte foder. I harmonireglerne tages der ikke hensyn til disse forhold, hvorfor gødningsmængden ab lager ikke beregnes ens efter de to regelsæt. Se afsnit 1.2.1, 1.2.4 og 1.3.1, der beskriver reglerne nærmere.

Forslag:
	Reglerne om udbringningstidspunkter og -metoder for husdyrgødning afskaffes.

Normproduktionen af husdyrgødning opgøres ab dyr, og udnyttelseskravene til kvælstof i husdyrgødning fastsættes på baggrund af produktionen ab dyr.
Harmonireglerne ændres, så mængden af husdyrgødning beregnes lige som i gødskningsreglerne. Harmonikravet kan herefter fastsættes som maks. udbringning af kvælstof og fosfor i husdyrgødning.
Gødskningsreglerne ændres, så mængden af husdyrgødning beregnes lige som i harmonireglerne. Herved kan harmonikrav fastsættes som maks. udbringning af kvælstof og fosfor i husdyrgødning. Korrektion for staldtype og fodereffektivitet, jf. gødskningsreglerne, gennemføres ved at ændre udnyttelseskravet,.


Ad a. Reglerne om udbringningstidspunkter og -metoder afskaffes.
Både husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om udbringningstidspunkter og -metoder for husdyrgødning og gødskningsreglernes krav om minimumsudnyttelse af kvælstof i husdyrgødning har til hensigt at begrænse tabet af næringsstoffer fra husdyrgødningen. Gruppen har derfor vurderet, hvorvidt gødskningslovens krav til kvælstofudnyttelse kan sikre, at gødningen udbringes på miljømæssigt optimale tidspunkter og ved brug af miljømæssigt optimale udbringningsmetoder.
En gennemførelse af forslaget vil give den enkelte driftsleder flere frihedsgrader i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. 

Administrativt vil forslaget indebære en lettelse for kontrolmyndighederne, idet en række regler om håndtering af husdyrgødning kan afskaffes.
 
Miljømæssigt er forslaget betænkeligt, idet driftslederens valg er afgørende for, hvorledes tabet af næringsstoffer fordeler sig på de enkelte tabskilder. Ved fordeling tænkes såvel på fordeling mellem hhv. fordampningstab og udvaskningstab som på fordeling mellem tab fra produktionsanlæg (stald og lager) og marktab. 

Med en gennemførelse af forslaget kan det således ikke sikres, at ammoniaktabet fra husdyrgødning kan holdes på en given størrelse, hvilket er et problem såvel på landsplan (Ammoniak-handlingsplanen) som ved ønske om lokal beskyttelse af sårbare områder. Tilsvarende vil gøre sig gældende ved begrænsningen af kvælstofudvaskningen. Det er desuden tvivlsomt om kravene til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning i alle tilfælde alene kan sikre en tilstrækkelig miljøbeskyttelse. Samtidig kan der dog argumenteres for, at hvis jordbrugeren har tilstrækkelig opbevaringskapacitet for husdyrgødning, til at kunne opfylde de høje udnyttelseskrav, så udbringes husdyrgødning kun i situationer, hvor kvælstoftabet er lavt. En ophævelse af reglerne om udbringningstidspunkter på nationalt plan vil derfor i dette tilfælde næppe ændre udbringningspraksis.

En gennemførelse af forslaget er således ikke i alle tilfælde forbundet med en risiko for miljømæssige ulemper. I stedet for at gennemføre dette forslag, kunne det i forbindelse med gennemgang af nuværende og kommende lovgivning overvejes, om der er specifikke krav til håndteringen af husdyrgødning, som med fordel kan fjernes/ændres, såfremt gødningsreglernes krav om udnyttelse af husdyrgødningens kvælstof i tilstrækkelig grad sikrer en optimal anvendelse af husdyrgødningen. Alternativt bør det overvejes, om de nuværende og fremtidige specifikke krav til håndtering af husdyrgødningen kunne målrettes mod sårbare områder og ophæves i resten af landet.


Ad b. Normproduktionen af husdyrgødning opgøres ab dyr, og udnyttelseskravene til kvælstof i husdyrgødning fastsættes på baggrund af produktionen ab dyr.
Efter de gældende regler opgøres mængden af husdyrgødning ab lager, idet der er forudsat et vist tab i stald og under lagring. Forslaget indebærer en tilnærmelse mellem gødskningsregler og harmoniregler, idet harmonireglerne er fastsat på baggrund af den stald-/gødningstype, som giver det mindste kvælstoftab fra husdyrgødningen, mens der i gødskningsreglerne tages hensyn til den aktuelle staldtype/gødningstype.

Ved en ab dyr angivelse af husdyrgødningsnormen vil samtlige tab fra husdyrgødningen blive synliggjort, hvorved der skabes en motivation til at mindske dem. Denne effekt opnås dog allerede med de nuværende regler, idet en driftsledelsesindsats for at begrænse tab i stald og lager vil blive belønnet med en større mængde kvælstof til rådighed for udbringning i marken.

Med forslaget vil det bl.a. være muligt at lade forhold som f.eks. valg af staldtype indgå som alternativer til ekstra opbevaringskapacitet eller valg af en given udbringningsmetode. Dette vil dog også omvendt betyde, at der stilles ændrede udnyttelseskrav til husdyrgødning fra eksisterende virksomheder, og at der hermed skal indgå en ændret kvælstofmængde i gødningsregnskabet.

En gennemførelse af forslaget indebærer, at regelsættet bliver betydeligt mere kompliceret med de administrative byder, der følger heraf. Først og fremmest vil opgørelse af lagre af husdyrgødning blive besværliggjort (for nærværende er der en direkte sammenhæng mellem lagerstørrelser og husdyrnormer, der angives ab lager). Herudover vil der være behov for at knytte et udnyttelseskrav til hver enkelt husdyrnorm, se nedenstående eksempel. Det vil således ikke være muligt at opretholde de nuværende gødningstyper med dertil knyttede udnyttelseskrav. Alternativt kunne man vælge at angive husdyrgødningsnormerne i effektivt kvælstof (beregnet som kvælstofnorm gange med udnyttelseskrav), hvilket ville forenkle reglerne, idet jordbrugerne ikke længere skal forholde sig til udnyttelse af gødning. Forslaget fjerner til gengæld det pædagogiske element at der stilles krav til udnyttelse som kan opnås gennem gode udbringnings og opbevaringsmetoder, se også nedenfor.

Tabel 5 viser kvælstofindholdet i husdyrgødning opgjort ab lager i forhold til en ab dyr opgørelse målt i procent. Forskellen mellem ab lager og de noget højere ab dyr værdier skyldes at der tabes kvælstof fra gødningen forlader dyret til den er på gødningslageret klar til udbringning. Forskellen skyldes kvælstoftab i stald og lager samt evt. optagelse af kvælstof i halmstrøelse. Der ses betydelige variationer både mellem dyrearter og gødningstyper.  

Eksempel: Udnyttelseskravet til kvæggylle fra malkekøer er 70 % af kvælstofmængden ab lager. Da ab lager mængden for denne dyretype/staldsystem er 94 %, vil et fremtidigt krav til kvæggylle blive 66 % (94 % * 70 %). Tilsvarende vil udnyttelseskravet til kvæggylle fra ungtyre blive 63 %. 

Tabel 5. Forskellen mellem den kvælstofmængde i husdyrgødning, der kan udbringes (angivet ab lager) og den kvælstofmængde, som dyret producerer (angivet ab dyr). 
Dyretype
gylle
staldgødning/ajle*
dybstrøelse*
andre systemer
Malkekøer
94
87
102

Ungtyre
90
87
106

Søer med smågrise
92
69
73

Slagtesvin
82
65
60

Burhøns



75
Fritgående høns



61
Skrabehøns



74
Slagtekyllinger, 40 dage


64

Skrabekyllinger


60

Slagtekyllinger, økologiske


67

mink
49
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*    inklusiv kvælstof tilført med strøelse.
**  bure uden gødningsrender, ajle opsamles ikke.

De administrative problemer ved forslaget kan delvist imødegås ved at stille samme krav om kvælstofudnyttelse for alle staldtyper/gødningstyper. Dette kunne på længere sigt få indflydelse på driftslederens valg af staldtype i retning af stalde med mindre kvælstoftab fra husdyrgødningen. På kort sigt forventes det ikke at indebære de store driftsledelsesmæssige ændringer, da iværksættelse forudsætter betydelige investeringer til ændring af stald- og lagerforhold. Herudover er driftslederens valg af staldsystem begrænset af hensynet til dyrevelfærd, f.eks. vurderes dybstrøelsesstalde at give en større dyrevelfærd end visse staldtyper med gylle. 

Hensynet til dyrevelfærd ville kunne opretholdes ved at tillade et fradrag for kvælstofmængden i husdyrgødning knyttet til visse staldtyper, der vurderes at give større dyrevelfærd. Administration af en sådan korrektion kan ske ved Plantedirektoratets beregning af husdyrgødningsproduktionen, som det er planlagt at fortrykke i gødningsregnskabet. Dette forudsætter oprettelse af et fælles husdyrregister og at indberetningen af husdyrproduktion omfatter oplysning om staldtype.

For jordbrugerne vil forslaget indebære en indskrænkning i mulighederne for valg af staldtype medmindre, der bliver gennemført en kompensationsordning for stalde med stort tab. En kompensationsordning vil administrativt svare til den nuværende ordning. For virksomheder med eksisterende staldanlæg vil ændringen i udnyttelseskravene få indflydelse på den mængde kvælstof, der skal indgå i gødningsregnskabet. Korrektioner af kvælstofmængden ab dyr af hensyn til dyrevelfærd osv. kan dog hurtigt betyde, at der ikke kan opnås en forenkling af reglerne, og hermed heller ikke nogen administrativ lettelse.

Miljømæssigt kan forslaget udarbejdes således, at det er neutralt.


Ad c. Harmonireglerne ændres, så mængden af husdyrgødning beregnes lige som i gødskningsreglerne. Harmonikravet kan herefter fastsættes som maks. udbringning af kvælstof og fosfor i husdyrgødning. Der er et betydeligt indholdsmæssigt sammenfald mellem harmonireglernes og gødskningsreglernes begrænsning af den udbragte gødningsmængde. Det ville øge gennemskueligheden i reglerne, hvis den udbragte husdyrgødningsmængde kunne opgøres i en fælles enhed, og ikke som nu i henholdsvis dyreenheder og i kvælstofmængde. 

Det forudsættes, at begrebet harmoniareal bibeholdes. Harmoniarealet vil for de fleste virksomheder kunne beregnes ved den fælles indberetning, idet det vil svare til arealet med afgrøder, som har en kvælstof- eller fosfornorm. Undtaget herfra er virksomheder, der har arealer, hvor der ikke kan eller må spredes husdyrgødning.

Det foreslås, at kravet i harmonireglerne ændres fra et antal (typisk 1,4) dyreenheder pr. ha pr. planperiode til, at der maksimalt må indgå et antal kg kvælstof (typisk 140 kg/ha) og maksimalt et antal kg fosfor (f.eks. 20 - 40 kg/ha) fra husdyrgødning pr. ha pr. planperiode. Bemærk, at disse angivelser er ab lager værdier. 

Det er imidlertid et alvorligt problem, at opgørelsen af gødningsmængden ikke er ens i gødskningsreglerne og harmonireglerne. Opgørelsen i harmonireglerne er baseret på den stald/gødningstype, som giver det mindste kvælstoftab fra husdyrgødningen (i stald og lager), ligesom der ikke tages hensyn til et evt. mindre kvælstofindhold i gødningen som følge af effektiv fodring. Hvis gødningsmængden opgøres efter principperne i gødskningsreglerne vil der blive taget hensyn til alle disse forhold, hvilket er en betydelig lempelse af harmonireglerne. Dette vil f.eks. kunne indebære, at husdyrproduktionen på en given bedrift vil kunne udvides, hvis der opføres stalde/lagre, hvor kvælstoftabet fra husdyrgødning er større, og mængden ab lager derved mindre.

Forslaget vil for såvel kontrolmyndighed som jordbrugere indebære en lettelse, idet to regelsæt harmoniseres, ligesom det vil forenkle opgørelsen af lagre af husdyrgødning i forhold til de to regelsæt. Det vil imidlertid komplicere administrationen af harmonireglerne, at harmoniforholdet på en given virksomhed kan ændre sig fra år til år, hvis der har været ændringer i fodereffektiviteten eller i stald/gødningstype.

Miljømæssigt vurderes forslaget således at have en betydelig negativ effekt. Herudover vil forslaget evt. skulle godkendes som en ændring af betingelserne for opfyldelse af Nitratdirektivet. 


Ad d. Gødskningsreglerne ændres, så mængden af husdyrgødning beregnes lige som i harmonireglerne. Herved kan harmonikrav fastsættes som maks. udbringning af kvælstof og fosfor i husdyrgødning. Korrektion for staldtype og fodereffektivitet, jf. gødskningsreglerne, gennemføres ved at ændre udnyttelseskravet.
Dette forslag er et alternativ til forslag c, som er beskrevet ovenfor. I forslag d søges de væsentlige ulemper ved forslag c imødegået, men til gengæld bliver reglerne mere komplicerede, hvorfor forslaget ikke vurderes at indebære en forenkling i forhold til de nuværende regler.

Med forslaget vil mængden af husdyrgødning ab lager blive beregnet efter de nuværende retningslinier, men begrænsningen for udbringning i harmonireglerne fastsættes i kg kvælstof og kg fosfor i stedet for som nu i dyreenheder. Forskellen mellem de to beregningsmetoder vil blive udlignet via gødskningslovens udnyttelseskrav, som med nærværende forslag vil skulle beregnes for hver enkelt virksomhed.

Rent praktisk vil det betyde, at husdyrgødningsmængden beregnes ab lager efter harmonireglernes retningslinier, hvorefter korrektion for staldtype, gødningstype og evt. fodereffektivitet foretages i udnyttelelseskravet til husdyrgødningen (i modsætning til de nuværende gødskningsregler, hvor de nævnte korrektioner foretages i den beregnede mængde husdyrgødning, mens udnyttelseskravet er fast).

Administrativt vil forslaget ikke indebære en forenkling, idet der nu vil skulle beregnes udnyttelseskrav for gødningen fra hver enkelt bedrift. Hermed kompliceres beregningerne omkring husdyrgødningsforbrug ikke alene hos de enkelte husdyrproducenter, men også hos modtagere af husdyrgødning. Tilsvarende vil kontrollen blive betydeligt mere arbejdskrævende.

Miljømæssigt vurderes forslaget at være svagt negativt, idet virksomhedernes beregning af husdyrgødningsforbruget og kontrollen af dette vanskeliggøres.


2.1.9  Anvendelse af affaldsstoffer i jordbruget
Udbringningsreglerne i slambekendtgørelsen kontrolleres af kommunerne på baggrund af virksomhedernes mark- og gødningsplaner samt affaldsproducenternes indberetninger. Plantedirektoratet kontrollerer derimod de øvrige regler om jordbrugets maksimale udbringning af næringsstoffer i forbindelse med behandlingen af gødningsregnskaberne. 

Forslag:
	Kontrollen med udbringning af kvælstof og fosfor i affaldsstoffer overgår fra kommunerne til Plantedirektoratet. 

Harmonireglerne udvides til at omfatte alle typer af organisk gødning, således at de kan erstatte de tilsvarende regler i Slambekendtgørelsen.


Ad a. Kontrollen med udbringning af kvælstof og fosfor i affaldsstoffer overgår fra kommunerne til Plantedirektoratet. 
Forslaget indebærer, at affaldsbrugerens pligt til at fremsende mark- og gødningsplan til kommunalbestyrelsen erstattes af den nuværende indberetningspligt i gødningsregnskabet.

En gennemførelse af forslaget vil indebære en administrativ lettelse for såvel kontrolmyndighederne som producenter og brugere af affald. Herudover vil forslaget bidrage til at kvalitetssikre oplysningerne om affaldsanvendelse i jordbruget.

Det forudsættes, at kontrollen med selve udbringningen af slam, herunder med udbringningstidspunkter og -metoder samt med tungmetalbelastning og hygiejneregler forsat varetages af kommunerne. Det forudsættes ligeledes, at kontrollen med indholdet af miljøbelastende stoffer i slam fortsætter uændret. Til brug for denne kontrol kan kommunerne få adgang til de oplysninger om gødningsanvendelse, som jordbrugerne har indsendt til Plantedirektoratet.

Forslaget vurderes at være miljømæssigt neutralt. Det er dog en forudsætning for denne vurdering, at der i gødskningsreglerne indføres en regulering af fosfor. Det kan være en ulempe, at gødskningsreglerne ikke rummer mulighed for kontrol på markniveau. Det er således ikke muligt at sikre en jævn fordeling af affaldsstofferne på den enkelte virksomheds samlede areal. Det vurderes dog, at begrænsninger i såvel den samlede kvælstofudbringning som den samlede udbringning af fosfor og vil kunne imødegå dette, se hhv. afsnit 2.2.1 og forslag b nedenfor.


Ad b. Harmonireglerne udvides til at omfatte alle typer af organisk gødning, således at de kan erstatte de tilsvarende regler i Slambekendtgørelsen.
De nuværende harmoniregler omfatter udbringning af husdyrgødning, i nogen grad affaldsstoffer (hvis de er iblandet mindst 75 % husdyrgødning) og forarbejdet husdyrgødning (gylleseparationsprodukter mm.). Slambekendtgørelsen regulerer den maksimale tilførsel af affaldsstoffer til landbrugsjord. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt, at harmonireglernes maksimumsbegrænsninger for udbringning er fastsat på virksomhedsniveau, mens affaldsreglernes (for produkter med mindre end 75 % husdyrgødning) er fastsat på markniveau. Herudover rummer forarbejdet husdyrgødning så forskellige produkter, at det kan være vanskeligt at håndtere dem under de nuværende harmoniregler. 

For såvel jordbrugere som kontrolmyndighed indebærer forslaget en administrativ lettelse, idet en række regler om håndtering af affaldsstoffer, herunder blandinger af affaldsstoffer og husdyrgødning kan afskaffes. Ligesom kontrollen med udbringning af affaldsstoffer forenkles, idet den kan foretages i forbindelse med behandlingen af gødningsregnskaberne. 

Miljømæssigt vurderes forslaget at være neutralt.


2.2  Mere miljø, landsdækkende

2.2.1  Regulering af fosforanvendelsen 
Det nuværende regelsæt rummer ingen direkte regulering af fosforanvendelsen på bedriftsniveau. Der er dog krav om angivelse af afgrødernes vejledende fosforbehov i gødningsplanen, og såvel gødskningsregler som harmoniregler begrænser indirekte anvendelsen af fosfor fra husdyrgødning. Herudover begrænser slambekendtgørelsen anvendelsen af fosfor fra affaldsstoffer, se afsnit 1.4.2.

Forslag:
	Der indføres en generel regulering af fosforforbruget baseret på fosforkvoter og opgørelse af fosforforbrug svarende til den nuværende kvælstofregulering. 

Der indføres en generel regulering af fosforforbruget, svarende til en forenklet udgave af den nuværende kvælstofregulering.
Forbruget af fosfor reguleres alene gennem harmonireglerne.


Ad a. Der indføres en generel regulering af fosforforbruget baseret på fosforkvoter og opgørelse af fosforforbrug svarende til den nuværende kvælstofregulering. 
Jordbrugets fosforanvendelse vil kunne reguleres på et detaljeringsniveau svarende til den nuværende regulering af kvælstofanvendelsen, inden for rammerne af det nuværende administrationsapparat. 

Jordbrug der i dag er omfattet af reglerne om gødningsregnskaber for kvælstof omfattes herefter også af krav om et fosforregnskab.

En kontrol af fosforanvendelse på de jordbrug, der for nærværende skal føre kvælstofregnskab, vil kunne tage udgangspunkt i de gældende gødskningsregler samt i Normudvalgets indstilling af fosforindholdet i husdyrgødning, herunder korrektionsformler ved afvigende produktionsforhold og i Normudvalgets indstilling om de enkelte afgrøders vejledende fosforbehov.

En generel fosforregulering vil kunne imødegå de forskelle mellem husdyrbrug, der er i harmonireglernes fosforregulering (se tabel 1), ligesom reguleringen vil sikre en bedre fordeling af husdyrgødningen. Forslaget vil medføre at husdyrgødningen vil blive bedre fordelt på ejendommens arealer, da der med en gennemførelse af forslaget ikke mere er plads inden for kvoten til indkøb af fosforholdig handelsgødning. Årsagen til at fosforregnskabet kan sikre dette er, at fosfortilførslen med husdyrgødningen på bedrifter med et husdyrhold tæt ved harmonigrænsen fuldt ud kan dække afgrødernes behov.

Herudover vil reguleringen kunne erstatte de tilsvarende regler i den nuværende slambekendtgørelse, ligesom den vil tilgodese behovet for en fosforregulering i forbindelse med anvendelse af forarbejdet husdyrgødning. I sidstnævnte tilfælde vil den generelle regulering kunne erstatte de krav, der stilles i forbindelse med dispensationer fra landbrugslovens arealkrav på baggrund af afsætning af forarbejdet husdyrgødning. 

Ulemperne ved en fosforregulering, der svarer til den nuværende regulering af kvælstofanvendelsen, er, at virksomhedens gødningsanvendelse vurderes på bedriftsniveau og ikke på markniveau, hvilket især er uhensigtsmæssigt på de bedrifter, som både har marker i fosforfølsomme områder og i områder der er mindre følsomme. Herudover er det vanskeligt at inddrage jordens fosforindhold ved beregningen af virksomhedens samlede fosforforbrug. Sidstnævnte i modsætning til reguleringen af kvælstofanvendelsen, hvor der tages hensyn til forfrugt og til det for året aktuelle kvælstofindhold (kvælstof-prognosen). Det er, på grund af de kemiske forskelle mellem kvælstof og fosfor, imidlertid ikke muligt at finde en direkte parallel til brug i fosforreguleringen.

 En gennemførelse af forslaget forudsætter, at der tages stilling til følgende punkter:
	hvordan fosfor skal indgå i gødningsregnskabet, herunder om fosforopgørelsen skal ske årligt, eller som gennemsnitsvurdering over en årrække, f.eks. en 3-årig periode. 
	håndtering af jordens indhold af fosfor. 
	krav til indberetning af gødningsleverancer. 
	fastsættelse af afgrødenormer. 
	fastsættelse af norm for fosfor i husdyrgødning, herunder behov for korrektionsmuligheder. 
	evt. overgangsregler for husdyrbrug, der pt. har et fosforoverskud. 
	evt. fastsættelse af en vejledende bødemodel til brug for konstaterede overtrædelser.


Forslaget indebærer, at alle virksomheder, der i dag skal føre kvælstofregnskab, fremover på tilsvarende vis skal redegøre for forbruget af fosfor. Selvom problemet med fosforophobning i dyrkningsjorden næsten udelukkende er et problem på husdyrbrug, er det vigtigt, at alle jordbrug bliver omfattet af reglerne. Hvis man f.eks. kun fastsatte krav om fosforregnskab for husdyrproducenter ville det kontrolmæssigt være vanskeligt at sikre, at fosforindholdet i overført husdyrgødning blev angivet korrekt. 

Der skal tages stilling til, hvorvidt fosforregnskabet skal opgøres årligt eller over f.eks. en 3-årig periode. En årlig regulering vil kontrolmæssigt være det enkleste, men det betyder, at virksomheder ikke inden for en given planperiode kan udbringe gødning med højt fosforindhold på hele arealet. En sådan stor årlig tilførsel efterfulgt af 1-2 år uden fosfortildeling vil ellers være miljømæssigt og gødskningsmæssigt forsvarlig. Såfremt der vælges en regulering, der giver virksomhederne mulighed for at opfylde kravene til udbringning af fosfor som gennemsnit over f.eks. 3 år, således som det fremgår af den nugældende slambekendtgørelse, skal der indføres en ”fosfor-konto” i virksomhedens gødningsregnskab. Dette kan blive særdeles vanskeligt at håndtere, hvis virksomheden sælger/køber/forpagter landbrugsarealer i kontrolperioden. Erfaring fra kontrollen af 6 % efterafgrøde, der strækker sig over flere planperioder, viser, at ganske mange bedrifter har løbende ændringer i jordtilliggendet.

Der bør som udgangspunkt kun tages hensyn til jordens fosforpulje, såfremt der lokalt er behov for en særlig beskyttelse af fosforfølsomme områder. Kontrollen af virksomhedernes fosforforbrug kunne baseres på en årlig opgørelse, hvor afgrødernes fraførsel og gødningstilførslen skal balancere ved en given maksimalt tilladt nettotilførsel.

Forslaget indebærer, at leverandører af fosforholdig gødning skal indberette leverancerne til Plantedirektoratet, svarende til de indberetninger der p.t. skal foretages for kvælstofleverancer. Tilsvarende skal kvitteringer for overførsel af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning indeholde oplysning om mængden af overført fosfor, svarende til at kvitteringer p.t. skal indeholde oplysning om mængden af overført kvælstof og dyreenheder.

Ved fastsættelse af afgrødenormer for fosfor kan der tages udgangspunkt i de vejledende fosforbehov, som Normudvalget indstiller, evt. suppleret med en differentiering efter jordtype og en mulighed for korrektion på baggrund af et højere udbytteniveau. Målet er, at der på en given virksomhed skal være en given maksimal tilladt nettotilførsel af fosfor. Det skal bemærkes, at det her kan være vanskeligt at tage hensyn til hvorvidt virksomhederne fjerner halmen fra markerne, idet forholdet vil være vanskeligt for virksomhederne at dokumentere og vanskeligt for kontrolmyndighederne at kontrollere, selv ved besøg på bedriften. 

Normudvalget indstiller normer for fosforindhold i husdyrgødning på baggrund af standardforudsætninger om produktionsforholdene, herudover indstilles korrektionsformler, så husdyrgødningens indhold af fosfor kan korrigeres på baggrund af de aktuelle produktionsforhold som f.eks. fodereffektivitet. Der kan herudover blive behov for korrektionsmuligheder på baggrund af f.eks. fytasetilsætning.

Hvis afgrødernes fosforbehov bliver fastsat på samme niveau som de retningsgivende normer for fosfortilførsel, der i dag er angivet i Plantedirektoratets vejledning, bliver den gennemsnitlige fosfornorm på 20-30 kg P per ha. Dette vil give problemer for visse husdyrbrugstyper med et antal husdyr tæt ved harmonigrænsen. Dette kunne i en overgangsperiode løses ved, at der blev fastsat et udnyttelseskrav (på under 100 %) for den fosformængde, der tilføres med husdyrgødningen. Undtagelsen kunne evt. begrænses til kun at omfatte fosfor i husdyrgødning, der udbringes på virksomhedens egne arealer. 

En gennemførelse af forslaget indebærer fastsættelse af sanktioner ved overtrædelse af reglerne, herunder om der skal udarbejdes en bødemodel, således som det p.t. findes for overgødskning med kvælstof.

Modellen forudsætter et kontrolapparat og en administrativ indsats, der svarer til kontrollen af kvælstofanvendelsen, men da fosforkontrollen kan udføres inden for rammerne af det eksisterende kontrolapparat vil de administrative omkostninger stige med et beløb svarende til, at der skal håndteres omkring 25 % flere oplysninger af jordbrugere, gødningsleverandører og myndigheder, hvortil kommer en vejlednings- og kontrolopgave for myndighederne. Såfremt modellen gøres mere kompleks, f.eks. ved at give mulighed for beregning af fosfortilførsel som gennemsnit over flere år, vil omkostningerne ved administrationen af reglerne stige betydeligt.

En generel regulering af de enkelte virksomheders forbrug af fosfor vil få betydning for virksomhedernes anvendelse af husdyrgødning, idet det forventes, at husdyrgødningen vil blive fordelt over et større areal, og at der på intensivt drevne husdyrbrug vil være behov for at afsætte husdyrgødning. Hermed får en fosforregulering også indflydelse på anvendelsen af kvælstof fra husdyrgødning. VMPIII-undergruppen om kvælstof bør derfor vurdere, hvorvidt den ændrede anvendelse af husdyrgødning har betydning for hvilke krav, der fortsat skal stilles til kvælstofanvendelsen, herunder om der fortsat er behov for krav til plantedække.

Miljømæssigt vurderes forslaget at have et stort potentiale, hvilket specielt vil gøre sig gældende på jordbrug, hvor der anvendes husdyrgødning. Såfremt der indføres en mulighed for en lokal normfastsættelse/kvoteberegning, se pkt. 2.3.1, vil der også kunne indgå hensyntagen til særligt fosforfølsomme områder i reguleringen.


Ad b. Der indføres en generel regulering af fosforforbruget, svarende til en forenklet udgave af den nuværende kvælstofregulering.
Beregningen af virksomhedens kvote er, efter de nuværende regler om kvælstofanvendelse, kompliceret, og der tages bl.a. hensyn til afgrøde, forfrugt, jordtype og årets aktuelle indhold af næringsstof i jorden. Herudover kan jordbrugeren vælge at korrigere afgrødenormen (og hermed den samlede kvote) for et forventet højere udbytte i en eller flere afgrødetyper.

Da det vejledende fosforbehov for de enkelte afgrøder ligger i et begrænset interval (for nærværende på 20 – 40 kg/ha), og da det vil kræve særdeles komplicerede regler, hvis der skal tages hensyn til jordens indhold af fosfor ved normfastsættelsen, foreslås det, at der fastsættes éen fosfornorm for alle afgrøder og gældende på alle jordtyper.

Administrativt vil dette forslag være enkelt at håndtere for såvel jordbrugere som myndigheder. 

Miljømæssigt vurderes forslaget at have samme betydelige potentiale som forslaget ovenfor. Tilsvarende vurderes det, at den miljømæssige betydning specielt vil være at finde på jordbrug, hvor der anvendes husdyrgødning. Såfremt der indføres en mulighed for en lokal normfastsættelse/kvoteberegning, se kap. 2, pkt. 3.1, vil der også kunne indgå hensyntagen til særligt fosforfølsomme områder i reguleringen.


Ad c. Forbruget af fosfor reguleres alene gennem harmonireglerne.
Forslaget blev fremsat af Leif Knudsen umiddelbart inden underarbejdsgruppens afrapportering. Underarbejdsgruppen har derfor ikke haft mulighed for at gennemarbejde forslaget.

Umiddelbart vurderes det, at forslaget ikke i tilstrækkelig grad kan sikre en hensigtsmæssig fosforanvendelse i jordbruget. Af pkt. a ovenfor fremgår det, at selvom problemet med fosforophobning i dyrkningsjorden næsten udelukkende er et problem på husdyrbrug, er det vigtigt, at alle jordbrug bliver omfattet af reglerne. Hvis man f.eks. kun fastsatte en fosforregulering for husdyrproducenter ville det kontrolmæssigt være vanskeligt at sikre, at fosforindholdet i overført husdyrgødning blev angivet korrekt. 

Forslaget bør dog overvejes nærmere, specielt i sammenhæng med evt. ændringer i harmonireglerne, således som foreslået i afsnit 2.1.8.


2.2.2  Mulighed for begrænsning af kvælstofanvendelsen
Inden for det eksisterende regelsæt er det muligt at opnå øget miljøeffekt ved at skærpe eller tilrette eksisterende tiltag. VMPIII-undergruppen om gødningsplaner har fundet det naturligt at pege på nedenstående elementer som kan tages i anvendelse hvis miljøeffekten søges forøget. Herudover vil der givet kunne indgå nye tiltag f.eks. på baggrund af forslag fra de VMP-underarbejdsgrupper om kvælstof og fosfor. 

Forslag:
	Kvælstofnormerne sænkes for alle eller for udvalgte afgrøder.

Standardudbytterne og hermed kvælstofnormerne nedsættes, men muligheden for korrektion for højere forventet udbytte bibeholdes. 
Udnyttelseskravene til husdyrgødning hæves.
Beregningen af kvælstofproduktionen i husdyrgødning gøres mere præcis via krav om korrektion, såfremt produktionsforholdene på bedriften afviger fra standardforudsætningerne.
Ændrede regler om plantedække.

Nedenfor gennemgås forslagene nærmere. Konkrete vurderinger af miljøeffekten af de enkelte forslag bør vurderes af underarbejdsgruppen om kvælstof. 


Ad a. Kvælstofnormerne sænkes for alle eller for udvalgte afgrøder.
Kvælstofnormerne vil kunne nedsættes for alle eller udvalgte afgrøder (f.eks. udvalgt på baggrund af en vurdering af risiko for kvælstoftab til omgivelserne).

Forslaget har ingen administrative konsekvenser for jordbrugere eller myndigheder. 

Det må forventes, at det først og fremmest er de intensivt drevne virksomheder, der berøres af en begrænsning i gødskningsmulighederne, og at forslaget kan have en væsentlig negativ økonomisk betydning for disse bedrifter. For de virksomheder, der for nærværende ikke udnytter kvoten fuldt ud, vil forslaget kun i begrænset omfang indebære begrænsninger i gødskningsmulighederne.

Miljømæssigt kan forslaget have en positiv effekt, men den er vanskelig at kvantificere bl.a. fordi virksomheder med et relativt højt gødskningsforbrug ikke nødvendigvis har et tilsvarende højere tab af næringsstoffer til omgivelserne.


Ad b. Standardudbytterne og hermed kvælstofnormerne nedsættes, men muligheden for korrektion for højere forventet udbytte bibeholdes.
Standardudbyttet og hermed kvælstofnormen vil kunne nedsættes for alle eller udvalgte afgrøder (f.eks. udvalgt på baggrund af store udbytteforskelle mellem bedrifter). Da muligheden for korrektion på baggrund af højere forventet udbytte bibeholdes, vil forslaget ikke nødvendigvis indebære en indskrænkning i den enkelte virksomheds muligheder for forbrug af kvælstof. 

Administrativt vil forslaget indebære en øget indsats for kontrolmyndighederne, idet kvoteberegningen bliver mere kompliceret. Den øgede indsats knytter sig til såvel fastlæggelsen af normerne som til kontrollen af de enkelte virksomheders beregning af kvælstofkvoten.

For jordbrugerne vil forslaget indebære en øget administrativ indsats. For de jordbrugere, der ikke sælger afgrøden til et foderstoffirma, vil det med de nuværende regler ikke være muligt at dokumentere et højere udbytte, se pkt. 2.3.2.

Forslaget vil indebære en indskrænkning i gødskningsmulighederne på de bedrifter, hvor der ikke kan dokumenteres et højere udbytte end standardudbyttet. Det er dog for nærværende langt fra alle virksomheder, der udnytter kvælstofkvoten fuldt ud, og det er kun et fåtal, som udnytter mulighederne for at korrigere afgrødenormen på baggrund af højere forventede udbytter. I planperioden 2000/2001 benyttede kun ca. 2 % af virksomheder muligheden for udbyttekorrektion for en eller flere afgrøder. Det er derfor vanskeligt at vurdere i hvor høj en grad, virksomhederne vil opleve indskrænkninger i mulighederne for forbrug af kvælstof, ligesom det er vanskeligt at vurdere, hvor stor en arbejdsindsats, der knytter sig til kravet om dokumentation for forhøjede udbytter. Det er dog forbundet med administrative byrder for landmanden at foretage udbytte dokumentation.

For de bedrifter, hvor der kan dokumenteres et højere udbytte end standardudbyttet, indebærer forslaget ingen indskrænkninger. Tilsvarende vurderes forslaget ikke at have indflydelse på det samlede kvælstofforbrug på landsplan.

Forslaget kan få stor miljømæssig betydning, idet forslaget indebærer, at kvælstofkvoten på den enkelte virksomhed beregnes under hensyntagen til de aktuelle produktionsforhold. 


Ad c. Udnyttelseskravene til husdyrgødning hæves.
En stramning af udnyttelseskravene til kvælstof i husdyrgødning vil reducere gødningsforbruget på bedrifter, der anvender husdyrgødning.

Nye teknikker som f.eks. forsuring af gylle eller begrænsning af ammoniaktab fra staldene kan betyde, at der er fagligt belæg for en stramning af udnyttelseskravene for nogle husdyrgødningstyper. Hvorvidt dette er teknisk muligt at opnå en forøget udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning må analyseres nærmere f.eks. i VMPIII-undergrupperne om kvælstof og teknologi. 

Forslaget har ingen administrative konsekvenser for jordbrugere eller myndigheder.

Driftsøkonomisk vil forslaget kunne medføre udbyttetab for husdyrbrug, som ikke er i stand til at opnå den krævede udnyttelse af kvælstofindholdet i husdyrgødning, hvorved der vil ske undergødskning.

Miljømæssigt vil en stramning af udnyttelseskravene have stor betydning, idet tiltaget er rettet mod de bedrifter, der producerer og/eller anvender husdyrgødning, og hvor kvælstoftabet til omgivelserne er størst. Det skal dog bemærkes, at miljøbelastende kvælstoftab kan forekomme både som ammoniakfordampning og som udvaskning af kvælstof, og at forslaget ikke giver mulighed for særligt at begrænse en af tabstyperne.


Ad d. Beregningen af kvælstofproduktionen i husdyrgødning gøres mere præcis via krav om korrektion, såfremt produktionsforholdene på bedriften afviger fra standardforudsætningerne.
Efter de gældende regler skal produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes på baggrund af standardforudsætninger. På virksomheder, hvor de aktuelle produktionsforhold afviger fra standardforudsætningerne kan der, på baggrund af fornøden dokumentation, korrigeres. Det kan f.eks. ske, hvis fodereffektiviteten er særligt stor. Der er imidlertid ikke krav om korrektion, hvorfor kvælstofproduktionen på visse bedrifter vil blive beregnet for lav.

Forslaget indebærer, at der skal korrigeres ved afvigende produktionsforhold, eller alternativt, at standardforudsætningerne sættes efter en ringere effektivitet end i dag, således at langt flere virksomheder vil have behov for at korrigere.

Administrativt vil forslaget indebære en øget indsats for både jordbrugere og kontrolmyndigheder, idet beregningen af kvælstofproduktionen i husdyrgødning bliver mere kompliceret.

Forslaget kan få stor miljømæssig betydning, idet produktionen af kvælstof i husdyrgødning på den enkelte virksomhed beregnes under hensyntagen til de aktuelle produktionsforhold. Forslaget vil således i nogen grad imødegå den væsentlige ulempe ved de nuværende regler, at fodertilgangen ikke indgår i vurderingen af virksomhedens samlede gødningsanvendelse.


Ad e. Ændrede regler om plantedække.
I afsnit 2.1.7 er der omtalt forslag om ophævelse af de nuværende regler om 65 % plantedække (grønne marker) samt forslag om omlægninger af reglerne om 6 % efterafgrøder. Med disse ændringer vil det være muligt at nedsætte kvælstofudvaskningen yderligere, men effekten afhænger af, hvor skrappe krav der stilles i en sådan ændring af reglerne om plantedække.


2.3  Mere miljø, regionalt

2.3.1  Kobling af oplysninger om gødskning til blokregisteret

Fælles indberetning af gødningsplanlægning og hektarstøtteansøgning samt fælles indberetning om husdyrhold.
Med lovforslaget om en fælles indberetning af gødningsoplysninger og hektarstøtteansøgning sker der meget betydelige forenklinger af gødskningsreglerne. Hidtil har jordbrugeren i forhold til gødskningsreglerne udarbejdet både en mark og en gødningsplan. Med den fælles indberetning indbygges disse to planer i hektarstøtteansøgningen. Der bliver herved kun en og samme markplan, som opfylder både reglerne om hektarstøtte og gødskningsregler.

I hektarstøtteansøgningen, hvor markens afgrøde og areal allerede fremgår skal jordbrugeren fremover tilføje markens jordtype og forfrugt. Herudfra beregnes markens kvælstofkvote for jordbrugeren. Ved indsendelse af hektarstøtteansøgning via internettet beregnes markernes kvælstofkvoter og dermed bedriftens kvælstofkvote samtidig med indtastning.

Rent administrativt lettes jordbrugeren betydeligt, idet tre skemaer bliver til et. Samtidig bliver der kun en og samme frist for indsendelse i forhold til nuværende 3 frister og endelig fortrykkes gødningsregnskaberne fuldt ud for de fleste planteavlsbedrifter. 

Med den fælles indberetning kobles markplanen og dermed gødningsplanen fremover til hektarstøttens blokregister. Herved kobles oplysninger om gødskning til geografisk veldefinerede arealer (blokke). Blokregisteret består af godt 330.000 blokke. Der er typisk 1,5 jordbrugsvirksomhed, der søger hektarstøtte i hver blok og ca. 35 % af blokkene har kun én ansøger.

Udover oplysninger om afgrøde og forfrugt, som i dag angives i hektarstøtteansøgningen kan der med fordel kobles yderligere en række oplysninger af relevans for gødskningen til blokregisteret.

Oplysninger som forslås koblet til blokregisteret:

	Kvælstofkvote

Fosforbehov
Kvælstoftildeling
Fosfortildeling (forudsat af der indføres P-regulering)
Husdyrgødningstildeling
Slamtildeling mv.
Jordtype
Dyrkning af efterafgrøder
Standardudbytter for afgrøder

Kvælstofkvote og fosforbehov vil kunne opgøres på blokniveau, hvilket er mere præcist end det forefindes i dag. Den samlede kvælstoftildeling i en eller flere blokke kan tilnærmes ud fra bedriftens gennemsnitlige tildeling pr. ha. I tilfælde af, at der indføres en fosforregulering parallelt til den nuværende kvælstofregulering vil der på lignende vis kunne opgøres en tilnærmet fosfortildeling på blokniveau.  

Endvidere vil det være muligt at opgøre tildelingen af kvælstof i husdyrgødning på blokniveau inklusiv overførsler af husdyrgødning. Opgørelserne vil dog skulle ske med antagelse om ligelig fordeling af husdyrgødningen indenfor virksomhedens blokke. I dag foretages sådanne opgørelser overvejende ud fra det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR), hvorved det er vanskeligt at følge de ganske betydelige husdyrgødningsmængder, som overføres mellem jordbrugsvirksomhederne. 

Udbringninger af slam indberettes i dag på markniveau til kommunalbestyrelsen. Disse oplysninger vil det være oplagt at lægge ind på blokregisteret, se kapitel 1, afsnit 1.5. 

Endvidere forefindes oplysninger om jordtype fremover på markniveau. Alternativt vil det være muligt at opstille et register over jordtyper på blokniveau. Ved en sådan kobling skal jordbrugeren ikke længere give oplysninger om jordtype ved gødningsplanlægningen, idet disse automatisk lægges til grund ved beregning jordbrugsvirksomhedens kvote.

Oplysninger om dyrkede afgrøder på blokniveau vil ligeledes med den fælles indberetning blive mere detaljerede, idet f.eks. efterafgrøder og udlæg skal fremgå af den fælles indberetning ligesom oplysninger om ikke hektarstøttede berettigede afgrøder bliver bedre. 

Teknisk set vil det være muligt, at opstille standardudbytter på blokniveau ud fra blandt andet udbytteniveau i de enkelte afgrøder opgjort på amter evt. under inddragelse af klimavariationer. Mere differentierede standardudbytter vil ligeledes give mere differentierede kvælstofnormer. Normudvalget som består af repræsentanter fra Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks MiljøUndersøgelser, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og Plantedirektoratet ser positivt på idéen, men finder at konsekvenserne af en sådan ændret fastsættelse af standardudbytter og dermed kvælstofnormer skal afdækkes nærmere for at belyse størrelsen af omdelingen af næringsstoffer i landet og dermed de driftsøkonomiske konsekvenser heraf for landbruget. Danmarks JordbrugsForskning finder umiddelbart, at det er teknisk muligt at koble ovenstående oplysninger til blokregisteret.

De miljømæssige konsekvenser skal ligeledes afdækkes nærmere, men det er interessant om der med en sådan ændret normfastsættelse kan opnås en fordeling af næringsstoffer, der er bedre afpasset til afgrødernes optagelse af næringsstof og som er mere miljømæssig hensigtsmæssig end det nuværende setup for kvælstofnormer.

Et system baseret på den fælles indberetning af gødningsoplysninger og hektarstøtteansøgning vil medføre meget betragtelige administrative lettelser til jordbrugeren. I praksis kan jordbrugeren nøjes med at søge hektarstøtte og herved automatisk få opgjort bedriftens kvælstofkvote under inddragelse af jordtype, forfrugt og eventuelt årets kvælstofprognose. Den nuværende obligatoriske indsendelse af gødningsregnskab for alle bortfalder og erstattes af et fortrykt gødningsregnskab i lighed med den fortrykte selvangivelse som den kendes fra indkomst skatteområdet. Det fortrykte gødningsregnskab skal kun indsendes, hvis der er ændringer til fortrykte oplysninger. For planteavlere vil det være muligt at fortrykke gødningsregnskabet fuldt ud, idet omfang at der ikke er gødningslagre, der overføres fra den ene til anden periode. For husdyrproducenter vil det ligeledes være muligt at udsende et fuldt ud fortrykt gødningsregnskab forudsat, at det vedtagne krav om én samlet indberetning om husdyrhold fremrykkes til umiddelbart efter planperiodens afslutning, jf. afsnit 2.1.2.

For myndighederne vil der være tale om mere valide data, idet systemet kan indrettes, således at der bliver betydelig færre fejlindberetninger. Oplysningerne vil kunne stilles til rådighed for andre offentlige myndigheder, hvorved jordbrugeren vil undgå at skulle afgive de samme oplysninger til flere myndigheder. 


GIS baseret kontrol- og administrationsløsning
Set i et større perspektiv er der mulighed for at lade ovennævnte blokrelaterede oplysninger om gødningsplanlægningen indgå i en form for GIS-løsning, hvorved det generelle kontrolkoncept ikke alene udstrækkes til det regionale og lokale niveau, men også vil kunne bidrage til implementeringen af Vandrammedirektivet. 

Det foreslås af oplysninger af relevans for gødskningen (miljø og natur) samles i en form for GIS-løsning, hvor gødskningsoplysninger kunne udgøre et lag, som suppleres af ”andre lag” som f.eks. amternes oplysninger om:

	MVJ-aftaler

Plejeaftaler
§ 3 arealer
Udtagne arealer
VVM vilkår

Ved at sammenholde de forskellige GIS-lag kan der opnås et overblik over alle begrænsninger/muligheder for næringsstofanvendelse på en given bedrift eller i en given blok. 

For jordbruger indebærer forslaget, at der skabes et samlet overblik over gødskningsmulighederne og indgåede aftaler for bedriften. Herudover vil behovet for indberetning og kontakt med kontrolmyndighederne mindskes betydeligt. 

For myndighederne vil der blive tale om en meget væsentlig forbedring af data, hvortil der er let adgang. Koblingen af gødskningsoplysninger til blokregisteret vil særligt styrke datagrundlaget for amternes miljøsagsbehandling af f.eks. VVM ansøgninger og planlægning omkring sikring af vandkvalitet. En nærmere analyse af hvilke elementer, som kan bidrage positivt på VVM området udestår, idet underarbejdsgruppen om gødningsplaner ikke rummede deltagere fra amterne.

Endvidere vil det kunne sikres at kontrollen af gødningsanvendelsen inddrager alle begrænsninger for gødningstildeling, hvilket ikke kan garanteres i dag, idet oplysningerne ikke nødvendigvis er samlet hos kontrolmyndigheden.

Danmarks forpligtelser omkring implementering af Vandrammedirektivet vil medføre behov for næringsstofbelastningen nedsættes lokalt i sårbare områder med højt målsatte vandløb. Det forslås at der på blokniveau skabes mulighed for at tage nedenstående instrumenter i anvendelse til nedsættelse af næringsstofbelastningen i f.eks. vandløbsoplande til højt målsatte vandløb: 

	Skærpede kvælstofnormer på blokniveau.

Skærpede fosfornormer på blokniveau.
Skærpede harmonikrav på blokniveau.
Skærpede krav om dyrkning af kvælstofsamlende afgrøder og efterafgrøder på blokniveau.
Skærpede krav om udbringningstider/-metoder for husdyrgødning.

I de tilfælde hvor der ønskes en mindre næringsstofbelastning lokalt i sårbare områder vil det være muligt, at skærpe de elementer der indgår i den landsdækkende regulering. Derudover kan der være behov for helt andre tiltag, som går ud over den landsdækkende regulering. Lokal skærpelse af elementer, der indgår i den landsdækkende regulering af gødningsforbruget vil umiddelbart kunne inddrages i kontrollen af gødningsregnskaberne, hvis oplysninger lægges ind i omtalte GIS-løsning.


Ad a og b. Skærpede normer for kvælstof og fosfor på blokniveau
I den fælles indberetning er der en kobling mellem afgrøde og kvælstofkvote, men herudover ligger det lige for, at udnytte koblingen til blokregisteret. Rent teknisk er det således muligt, at fastsætte individuelle normer helt ned på blokniveau. 

Herved bliver det muligt at skærpe kvælstof- og fosfornormerne for udpegede områder som f.eks. oplande til sårbare vandløb og søer. De skærpede normer kunne angives som standardnormerne nedsat med en procentsats eller som et absolut tal for kvælstof- og/eller fosfortildeling. De nedsatte normer vil herefter automatisk blive lagt til grund når jordbrugeren søger hektarstøtte og herigennem får opgjort jordbrugsvirksomhedens kvælstofkvote og fosforkvote. 

For bedrifter der har jord i blokke med nedsat norm og jord i andre blokke, hvor normen ikke er nedsat vil det ikke være muligt at kontrollere, hvordan gødningen fordeles. Individuelt skærpede normer vil dog sikre, at den samlede gødningsmængde, der er til rådighed bliver mindre for jordbrugsvirksomheder i sårbare områder.

Ved fastsættelse af individuelle afgrødenormer bliver det muligt at målrette f.eks. en regulering af fosfor til de særlige områder, hvor fosforbelastningen er for høj. I områder hvor fosforbelastningen er mindre vil der således kunne tillades mere rummelige fosfornormer, hvorved en meget betydelig del af erhvervet ikke vil mærkes ved indførelse af en fosforregulering.


Ad c. Skærpede harmonikrav på blokniveau.
En del af næringsstofbelastningen af grundvand og ferske vande skyldes højt husdyrtryk med deraf følgende store tilførsler af husdyrgødning, der ved stor mineralisering om efteråret forøger potentialet for næringsstofudvaskning. Dette kunne imødegås ved at indføre skærpede harmonikrav på blokniveau. Forstået således, at harmonikravet kobles til blokregisteret, hvorved bedriftens harmonikrav skærpes, hvis der drives jord i blokke i sårbare områder.


Ad d. Skærpede krav om dyrkning af kvælstofsamlende afgrøder og efterafgrøder på blokniveau.
I en samlet GIS-løsning vil det være muligt at indlægge f.eks. særligt vilkår for VVM sager. Det kunne f.eks. være skærpede krav til dyrkning af afgrøder med stor kvælstofoptagelse i vandløbsnære områder.


Ad e. Skærpede krav om udbringningstider/-metoder for husdyrgødning. 
Det vil være muligt at skærpe de landsdækkende krav til håndtering af husdyrgødning. Alternativt bør det overvejes, om de nuværende og fremtidige specifikke krav til håndtering af husdyrgødningen kunne målrettes mod sårbare områder og ophæves i resten af landet.


2.3.2  Flere korrektionsmuligheder til effektive jordbrug 
Det er et ønske fra jordbrugserhvervet, at der ved beregning af kvælstofkvote og –forbrug skal kunne korrigeres på virksomheder, hvor driftsresultatet afviger fra standardforudsætningerne. Efter de nuværende regler kan kvælstofkvoten fastsættes efter følgende individuelle forhold på bedriften:
1)	Jordtype (JB inkl. vandet jord)
2)	Markens forfrugt
3)	Korrektion for den årlige kvælstofprognose
4)	Kvælstofkvoten kan hæves, når der foreligger en konsulenterklæring om at der pga. af ekstremt vejrlig er udvasket eller bortføget kvælstof.
5)	Kvælstofkvoten kan hæves, når der tidligere er høstet udbytter, som er højere end standardudbytterne og udbytterne kan dokumenteres ved faktura fra grovvarevirksomhed
6)	Kvælstofkvoten kan efter ansøgning forhøjes ved dyrkning af brødhvede
7)	De meget differentierede græsnormer


Forslag:
	Mulighederne for at hæve kvælstofkvoten når der høstes høje udbytter udvides således, at der også kan korrigeres når afgrøden er fodret op i egen besætning eller solgt til anden jordbrugsvirksomhed.



Ad a. Mulighederne for at hæve kvælstofkvoten når der høstes høje udbytter udvides således, at der også kan korrigeres når afgrøden er fodret op i egen besætning eller solgt til anden jordbrugsvirksomhed.
Efter de nuværende regler kan der kun ske forhøjelse af kvælstofkvoten når der er høstet højere udbytter i afgrøder, der videresælges af jordbrugeren, og hvor salget kan dokumenteres ved salgsfakturaer, jf. bilag til lovforslag om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Endvidere er der ikke givet mulighed for at faktura på salg af afgrøder mellem jordbrugsvirksomheder kan anvendes som dokumentation for høje udbytter og der er ikke givet mulighed for korrektion af grovfoderafgrøder. 

Landbrugets organisationer har tidligere foreslået, at muligheden for udbyttekorrektion skulle dokumenteres gennem E-kontrol for svin og periodefoderkontrol for kvæg. For de jordbrugere, som vælger at benytte en sådan korrektion for høje udbytte vil det medføre administrative byrder at foretage de nødvendige opgørelser af foderforbruget.

For myndigheder medfører forslaget administrative byrder i forbindelse med kontrollen af gødningsforbruget, idet opgørelsen af kvælstofkvoter hævet pga. korrektion for udbytter bliver mere kompleks. Umiddelbart rummer forslaget nogle problemer omkring kontrollerbarheden af udbytter i afgrøder som fodres op, hvorfor der skal arbejdes videre med at tilvejebringe objektiv dokumentation. Ved en eventuel fastsættelse af mere differentierede udbytter på blokniveau, jf. afsnit 2.3.1, vil behovet for udbyttekorrektion falde. 

Miljømæssigt vil udbyttekorrektion i afgrøder som fodres op medføre højere kvælstofkvoter og dermed en øget kvælstoftilførsel. For at opretholde miljøeffekten på de nuværende niveau vil det således være nødvendigt at iværksætte andre tiltag for at imødegå dette f.eks. gennem en generel nedsættelse af afgrødenormerne med et niveau, der med sikkerhed modsvarer den forventede mergødskning som følge af udbyttekorrektion. 


Kapitel 3. VALG AF MODEL

3.1  Beskrivelse af modellen

Modellen bygger på de forslag, der er beskrevet i kapitel 2. Modellen rummer dels et meget enkelt grundelement, som jordbrugerne kan supplere med mere forfinede og dermed komplicerede beregningsmetoder, som vil kræve indberetning af yderligere data og dokumentation. Modellen kan også suppleres med særlige myndighedskrav f.eks. om særlige regionale hensyn. 

Modellen vil eventuelt kunne håndtere yderligere forslag om regulering. F.eks. forslag, der måtte blive fremsat i de øvrige tekniske underarbejdsgrupper. Herudover er der i kapitel 2 beskrevet en række forslag, bl.a. om ændring af regler om plantedække og ændring af regler om anvendelse af husdyrgødning, som vil kunne indarbejdes i modellen, såfremt der er fagligt belæg og lovgivningsmæssigt ønske herom.

Det foreslås, at reguleringen af landbrugets gødningsanvendelse sker gennem en landsdækkende regulering af gødningsanvendelsen baseret på den lovændring som Folketinget har vedtaget i foråret 2003 vedrørende regulering med en fælles indberetning af gødskningsoplysninger og ansøgning om hektarstøtte. Der foreslås yderligere forenklinger i forhold til den vedtagne fælles indberetning, som planlægges iværksat 1. august 2004. Landbrugets forbrug af kvælstof reguleres således fortsat gennem kvoter på gødning og ved udnyttelseskrav til husdyrgødning samt ændrede regler om plantedække.
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Figur 4. Illustration af model

I figur 4 ovenfor er modellen til regulering af gødningsanvendelsen visualiseret som en ”tandhjulsmaskine”, der skal have nogle input fra jordbrugeren for at virke. Modellen eller maskinen generer en række output til jordbruger og andre interessenter som f.eks. myndigheder og forskningsinstitutioner. Samtidig er det muligt at koble ”andre tandhjul” i form af andre ordninger og reguleringer på maskinen således, at alle tandhjul – ordninger – griber rigtigt ind i hinanden. Herigennem opnås betydelig større sammenhæng og overblik over reguleringerne af landbrugets næringsstofbelastning af miljø og natur end det er tilfældet i dag.

Nedenfor beskrives modelvalget med udgangspunkt i figuren startende med øverste halvdel.

Med indførelse af den fælles indberetning af gødskningsoplysninger og hektarstøtte bliver det muligt, at beregne kvælstof- og fosforkvoter automatisk for jordbrugeren uden at der skal afgives yderligere oplysninger end krævet i ansøgning om hektarstøtte.

Det foreslås, jf. afsnit 2.1.7, at de nuværende regler om 65 % plantedække og 6 % efterafgrøder erstattes af ét sæt regler om plantedække evt. differentieret efter anvendelse af husdyrgødning eller efter virksomhedens jordtype. De foreslåede muligheder for omlægninger af reglerne om plantedække, jf. afsnit 2.1.7, bør forelægges underarbejdsgruppen om kvælstof mhp. en nærmere faglig vurdering. 

Jordbrugsvirksomhedens kvælstofkvote skal i dag korrigeres for kvælstofprognosen. Prognosen foreslås, jf. afsnit 2.1.6 indbygget i den fælles indberetning således, at den kvælstofkvote, som beregnes for jordbrugeren ligeledes korrigeres automatisk for prognosen. Herved bortfalder de administrative byrder jordbrugeren i dag har ved korrektion for prognosen.

For planteavlsbrug, der ikke anvender husdyrgødning, og som ikke har lagerforskydninger kan der udsendes et gødningsregnskab, der er fortrykt fuldt ud, som det kendes fra den fortrykte selvangivelse på indkomst skatteområdet og kun i tilfælde af, at der er ændringer til de fortrykte oplysninger skal gødningsregnskabet indsendes. 

For bedrifter med husdyr skal der som følge af Folketingets vedtagelse af lovændringen om fælles indberetning fremover indberettes oplysninger om dyreart, antal dyr, staldsystem samt om overførsler og lagre af husdyrgødning, jf. afsnit 2.1.2 og 2.1.3a. Herudfra beregnes husdyrholdets kvælstof- og fosforproduktion samt antallet af dyreenheder for jordbrugeren. Oplysninger stilles til rådighed for de myndigheder, som har behov herfor, hvorved jordbrugeren spares for indberetninger om husdyrholdet til andre myndigheder. Oplysninger om dyreart og antal dyr indgives allerede i dag til CHR. Flyttes indberetningskravet til umiddelbart efter planperiodens afslutning kan gødningsregnskabet også fortrykkes fuldt ud for husdyrbrugene. Det forudsættes, at der sammen med den årlige indberetning af husdyroplysninger også afgives oplysning om evt. slutlager af husdyrgødning og om evt. overførsler af husdyrgødning.

Jordbrugeren vil således ved, at afgive et minimum af oplysninger få opgjort afgrødekvoter og næringsstofindhold i husdyrgødning. Samtidig er det muligt for jordbrugerne at til vælge kompleksitet i opgørelserne, hvis der ønskes en forfinet opgørelse af kvoter og næringsstofindhold i husdyrgødning.

Disse jordbrugere kan efter eget ønske til vælge:

	Beregning af kvælstofkvoten på baggrund af højere forventede udbytter

Beregning af indholdet af kvælstof og fosfor i husdyrgødning på baggrund af særlige produktionsforhold
Indberetning af slutlagre af handels- og husdyrgødning.

Tilvalg af korrektionsmuligheder medfører øget behov for dokumentation. Det skal undersøges nærmere om der kan tilvejebringes objektiv dokumentation for udbyttekorrektion i afgrøder, som ikke sælges, men anvendes til fodring.

Modellen kan endvidere håndtere indførelse af en generel fosforregulering svarende til den nuværende kvælstofregulering, således at den enkelte virksomheds forbrug af fosfor begrænses af en fastsat fosforkvote. Det forslås at en regulering af fosfor sker på årlig basis. Afgrødenormer for fosfor (evt. en landsdækkende norm gældende for alle afgrøder og alle jordtyper) og normer for fosforindhold i husdyrgødning forslås fastsat efter indstilling fra Normudvalget, som det sker for kvælstof i dag.

Fosforbruget beregnes ud fra indberetninger fra gødningsleverandørerne om leverancer af fosforholdig gødning til de enkelte jordbrugsvirksomheder, som det sker for kvælstof, jf. afsnit 2.1.9. Det indberettede forbrug af fosfor fortrykkes i gødningsregnskabet. Produktionen af fosfor i husdyrgødning beregnes på baggrund af normtal, idet der dog kan korrigeres for afvigende fodereffektivitet på bedriften, herunder evt. korrektion for fytaseanvendelse.

Med indførelsen af den fælles indberetning kobles gødskningsoplysningerne fremover til hektarstøttens blokregister. Herved kobles gødskningsoplysningerne til geografisk veldefinerede arealer, jf. afsnit 2.3.1.

Modellen generer et stort output af data til gavn for myndigheder og forskningsinstitutioner. Koblingen til blokregisteret gør det muligt, at skalere data fra landsplans niveau helt ned på blokniveau. Kontrolmyndighederne vil kunne indhente data på basis af blokniveau om bl.a. gennemsnitligt forbrug af kvælstof og fosfor, herunder om forbrug af husdyrgødning og anden organisk gødning, hvilket ikke er muligt i dag. 

Koblingen til blokregisteret gør det endvidere muligt, at opstille standardudbytter på blokniveau ud fra blandt andet udbytteniveau i de enkelte afgrøder evt. under inddragelse af klimavariationer. Mere differentierede standardudbytter vil ligeledes give mere differentierede kvælstofnormer. Normudvalget ser positivt på idéen, men finder at konsekvenserne af en ændret fastsættelse af standardudbytter og dermed kvælstofnormer skal afdækkes nærmere for at belyse størrelsen af omfordelingen af næringsstoffer i landet og dermed de driftsøkonomiske konsekvenser heraf for landbruget. Danmarks JordbrugsForskning finder umiddelbart, at det er teknisk muligt at koble ovenstående oplysninger til blokregisteret. De miljømæssige konsekvenser skal ligeledes afdækkes nærmere, men det er interessant om der med en sådan ændret normfastsættelse kan opnås en fordeling af næringsstoffer, der er bedre afpasset til afgrødernes optagelse af næringsstof og som er mere miljømæssig hensigtsmæssig end det nuværende setup for kvælstofnormer.

Det foreslås at alle oplysninger om gødskning og arealordninger om beskyttelse af miljø og natur samles i en form for GIS-løsning. Gødskningsoplysninger kunne herved udgøre et lag, som suppleres af ”andre lag” som f.eks. amternes oplysninger om MVJ-aftaler, plejeaftaler, § 3 arealer, udtagne arealer og VVM vilkår.
Ved at sammenholde de forskellige GIS-lag kan der opnås et overblik over alle begrænsninger/muligheder for næringsstofanvendelse på en given bedrift eller i en given blok. Såvel de begrænsninger, der følger af en generel landsdækkende regulering, som de, der kunne følge af en skærpet anvendelse af elementerne regionalt, baseret på blokregisteret samt supplerende begrænsninger fastsat i henhold til eksempelvis VVM godkendelser og MVJ-ordninger. 

For jordbruger indebærer forslaget, at der skabes et samlet overblik over gødskningsmulighederne og indgåede aftaler for bedriften. Herudover vil behovet for indberetning og kontakt med kontrolmyndighederne mindskes betydeligt. For myndighederne vil der blive tale om en meget væsentlig forbedring af data, hvortil der er let adgang. Koblingen af gødskningsoplysninger til blokregisteret vil særligt styrke datagrundlaget for amternes miljøsagsbehandling af f.eks. VVM ansøgninger, planlægning omkring sikring af vandkvalitet og sikring af drikkevands- og habitatområder. En nærmere analyse af hvilke elementer som kan bidrage positiv til amternes behandlingen af VVM sager samt øvrige miljøopgaver udestår, idet underarbejdsgruppen om gødningsplaner ikke rummede deltagere fra amterne

Med en sådan samling af data kan det sikres, at kontrollen af gødningsanvendelsen inddrager alle begrænsninger for gødningstildeling, hvilket ikke sker i dag.

Det forslås, at der i sårbare områder som f.eks. vandløbsoplande til højt målsatte vandløb skabes mulighed for at skærpe de landsdækkende tiltag. Koblingen til blokregisteret gør det muligt at fastsætte skærpede krav helt ned på blokniveau. Det drejer sig om: 

	Skærpede kvælstofnormer på blokniveau

Skærpede fosfornormer på blokniveau
Skærpede harmonikrav på blokniveau

I de tilfælde hvor der ønskes en mindre næringsstofbelastning lokalt i sårbare områder vil det være muligt, at skærpe de elementer der indgår i den landsdækkende regulering. Derudover kan der lokalt være behov for helt andre tiltag, som går ud over den landsdækkende regulering. Det kunne være tiltag som skærpede udbringningstidspunkter, krav om nedfældning og etablering af bræmmer langs vandløb mv. 

Lokal skærpelse af elementer, der indgår i den landsdækkende regulering af gødningsforbruget vil umiddelbart kunne inddrages i kontrollen af gødningsregnskaberne, hvis oplysninger lægges ind i omtalte GIS-løsning. Kontrollen af tiltag som ikke indgår i den landsdækkende regulering foreslås henlagt til kommuner og amter.

I modellen foreslås en ændring af plantedækkereglerne, men da den endelige udformning foreslås afklaret af kvælstofgruppen, indgår der ikke konkrete forslag om plantedække i modellen. I modellen indgår heller ikke de forslag, som er angivet som lovgivningsmæssige tilvalgsmuligheder (se sammendragets tabel, hvor forslagene er markeret med M).


3.2 Begrundelse for valg af model
Modellen opretholder fordelene ved det eksisterende system, idet den bygger på de nuværende regler, som er godt indarbejdet hos jordbrugerne og deres konsulenter samt hos myndigheder, hvilket er væsentligt for at kunne opnå administrative lettelser. Endvidere opretholdes regler, som er godkendt som implementering af Nitratdirektivet. Herudover giver modellen jordbrugsvirksomhederne markante administrative lettelser samtidig med, at den reduktion i gødningsforbruget og dermed den miljøeffekt, som er opnået gennem de senere år fastholdes. 

Modellen imødegår/afhjælper de ulemper, der er ved det nuværende system. Først og fremmest forenkles administrationen hos jordbrugere, gødningsleverandører og myndigheder. Herudover rummer den en generel regulering af jordbrugets anvendelse af fosfor, og den rummer mulighed for yderligere regulering af såvel kvælstof- som fosforanvendelse på landsplan og regionalt. Endvidere er der skabt større råderum for driftstilrettelæggelsen på intensivt drevne bedrifter bl.a. ved at give mulighed for korrektion af afgrødenormer på baggrund af udbytte i foderafgrøder forudsat at udbytterne kan dokumenteres. Sidstnævnte tiltag giver dels et større incitament til forbedret fodereffektivitet dels giver det mulighed for at inddrage input af kvælstof via foder i gødningsregnskabet i højere grad end tidligere. Endelig vurderes modellen at kunne anvendes ved implementering af Vandrammedirektivet.

Modellen rummer en regulering af fosfor, som kan indføres parallelt til den nuværende kvælstofregulering. Det har den store fordel, at konceptet er kendt og indarbejdet hos både jordbrugere og myndigheder. Det betyder, at de administrative byrder ved at indføre en fosforregulering mindskes betydeligt. 

Modellen giver mulighed for en række forenklinger i administrationen omkring udbringning af affaldsstoffer. Dette gælder såvel indberetnings af leverancer som kontrol af udbragt mængde.

Modellen giver mulighed for at opnå en større miljøeffekt, f.eks. ved indførelse af en fosforregulering samt ændrede krav om etablering af plantedække. Det forhold, at modellen kobler gødskningsoplysningerne til veldefinerede blokke, gør det muligt at tage lokale/regionale hensyn i den ellers landsdækkende model, idet gødningstilførslerne og husdyrtrykket kan nedsættes f.eks. i områder med afstrømning til sårbare vandmiljøer og for områder med naturtyper, hvor tålegrænser for næringsstofpåvirkning fra omkringliggende landbrugsarealer er overskredet. 

Ved en blokbaseret model som indgår i en samlet GIS-løsning, der ligeledes indeholder andre areal relaterede oplysninger fra andre myndigheder kan jordbrugeren få et overblik over alle de aftaler og reguleringer, der er tilknyttet jordbrugsvirksomhedens arealer. Endvidere kan der indhentes oplysninger om gødskningspraksis helt ned på blokniveau. Modellen leverer således et stort dataoutput bl.a. til gavn for amternes planlægning i det åbne land samt for kontrollen af gødningsforbruget. Modellen styrker således sammenhængen i de tiltag, som der tages fra forskellige myndigheders side. For eksempel vil vilkår for VVM godkendelser og andre skærpede krav til gødningsanvendelsen kunne inddrages direkte i kontrollen af gødningsforbruget, som varetages fra centralt hold.

Modellen er meget tidssvarende, idet de teknologiske muligheder ved internettet tages i anvendelse, hvilket kan give jordbrugeren store administrative lettelser. Samtidig er modellen fremtidssikret, idet den gør det muligt at tage hånd om de væsentligste problemer i landbrugets påvirkning af vandmiljøet.


3.3.  Administrative og økonomiske konsekvenser

3.3.1  Administrative konsekvenser
En gennemførelse af modellen har, udover den administrative lettelse der følger af indførelsen af en fælles indberetning fra planperioden 2004/2005, kun i mindre grad administrative konsekvenser for jordbrugere og myndigheder. Gennemførelse af en generel fosforregulering vil øge de administrative byrder for jordbrugere, gødningsleverandører og myndigheder. Modsat vil en gennemførelse af modellens forenklingsforslag frigøre ressourcer hos såvel jordbrugere som myndigheder. 

Gennemførelse af modellen forudsætter flere ændringer af love og bekendtgørelser indenfor det kompleks af regler, jf. kapitel 1, som regulerer gødningsanvendelsen. Nærmere klarhed over de nødvendige ændringer forudsætter en juridisk gennemgang af de enkelte regelsæt.


3.3.2  Betydning for EU-ret
Da modellen som følge af tilvalgsmuligheder for lovgiverne ikke er endeligt udformet endnu, er det, på trods af at modellen ligger tæt op af det regelsæt, der er godkendt som Danmarks implementering af Nitratdirektivet, ikke umiddelbart muligt med sikkerhed at vurdere, hvorvidt forslagene vil kunne godkendes som en del af implementeringen af Nitratdirektivet. Tilsvarende gælder for vurderingen af mulighederne for, via modellen, at implementereVandrammedirektivet. 


3.3.3  Økonomiske konsekvenser
Med en gennemførelse af modellen bliver der mulighed for at flytte administrative og driftsledelsesmæssige ressourcer fra den nuværende kontrol af kvælstof til en generel regulering af fosfor. De økonomiske konsekvenser vil afhænge af den endelige udformning af modellen.
 
Gennemførelse af en generel regulering af fosfor vil øge de administrative omkostninger for jordbrugere, gødningsleverandører og myndigheder. Det skønnes, at omkostningerne vil øges med en faktor svarende til, at der skal håndteres omkring 25 % flere oplysninger (fosforkvote og fosforbrug fordelt på gødningstyper). Udformningen af fosforreglerne, herunder kompleksiteten af disse samt evt. overgangsregler vil være af stor betydning for de tilknyttede administrationsomkostninger.

Ved en gennemførelse af en fælles indberetning af oplysninger om husdyrhold og udsendelse af et fortrykt gødningsregnskab skønnes det, at et betydeligt antal jordbrugere ikke længere skal udarbejde og indsende gødningsregnskab. Herudover skønnes det, at en del jordbrugere kun vil skulle indberette oplysninger om eventuelle slutlagre af handelsgødning, mens få jordbrugere vil udnytte muligheden for at udarbejde et mere kompliceret gødningsregnskab, der er baseret på korrektioner i forhold til specifikke driftsforhold (f.eks. korrektioner på baggrund af opgørelser af fodereffektivitet). Sidstnævnte mere komplicerede gødningsregnskab vurderes ikke at være mere arbejdskrævende end det nuværende gødningsregnskab. Det vurderes, at der med forslagets forenklinger spares et betydeligt antal arbejdstimer i det samlede jordbrug.

Myndighederne vil skulle registrere færre indsendte gødningsregnskaber fra jordbrugerne. Til gengæld er der knyttet ekstra udgifter til sagsbehandling i forbindelse med kontrol af reglerne om fosforanvendelse. Samlet set vil der være udgifter til en fosforregulering og besparelser i forbindelse med forenklinger af de nuværende regler, således at de offentlige udgifter som konsekvens af modelforslaget – eksklusiv en GIS-løsning – skønnes at ligge i størrelsesordenen indtil 25 pct. over de eksisterende udgifter på ca. 26. mill. kr (budget 2003). Det bemærkes, at udgifter til en evt. GIS-løsning primært vurderes til at være etableringsudgifter. De samlede økonomiske konsekvenser vil afhængige af hvilke yderligere forslag, der evt. gennemføres, f.eks. inden for reglerne om plantedække. 

Det bemærkes, at der i ovenstående vurdering af de økonomiske konsekvenser ikke indgår udgifter til administration og kontrol i forbindelse med lokale/regionale skærpelser af de landsdækkende regler.


3.3.4  Indflydelse på jordbrugers adfærd
Det vurderes, at en del jordbrugere fremover vil basere gødningsanvendelsen på de oplysninger som myndighederne stiller til rådighed f.eks. omkring beregning af kvælstof- og fosforkvoter og omkring beregning af produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning samt om evt. krav til plantedække. Hvorvidt, der på trods af, at modellen ikke indeholder noget egentligt økonomisk incitament til at gødske under kvoten, fortsat vil blive udvist en sådan adfærd på en stor del af jordbrugsvirksomhederne, er uklart, men næppe sandsynligt ved en evt. yderligere stramning i adgangen til at tildele kvælstof. Dog vil der på virksomheder, der drives efter særlige principper f.eks. økologisk eller med tilskud efter miljøordninger, f.eks. MVJ-ordninger, fortsat blive gødsket under den generelle kvote.

Det vurderes ligeledes, at en mindre del af jordbrugerne vil benytte sig af de muligheder, der er for at tage særlige driftsmæssige hensyn ved tilrettelæggelsen af gødningsanvendelsen. For sidstnævnte gruppe vil der være et større råderum med hensyn til driftstilrettelæggelsen, specielt fordi der forslås mulighed for, at flere virksomheder vil kunne foretage korrektioner i afgrødenormerne som følge af, at der høstes større udbytter end standardudbytterne.

Gennemførelse af en generel fosforregulering forventes at mindske jordbrugets samlede fosforbrug, ligesom det vil få betydning for fordelingen af husdyrgødning. Det forventes, at en række intensivt drevne husdyrbrug vil få behov for at afsætte husdyrgødning uden for bedriften, idet der pt. er overskud af fosfor til rådighed. Behovet for afsætning vil afhænge af den endelige udformning af fosforreguleringen, herunder om der indføres en overgangsordning eller evt. et udnyttelseskrav til fosfor i husdyrgødning.


3.3.5  Miljømæssige konsekvenser
Modellen rummer en række elementer, som kan få særdeles positiv miljøeffekt, hvis det politisk besluttes at miljøeffekten skal øges. Effekten afhænger af udformningen af tiltagene. I den forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på, at overordnet set kan miljøeffekt opnås dels gennem lavere afgrødenormer og dels gennem stramme udnyttelseskrav til husdyrgødning. Afhængig af hvad der fra politisk side vælges lægges der pres på alle typer af jordbrug eller kun på husdyrbrugene.

Først og fremmest indføres en generel regulering af fosforanvendelsen, hvilket vil mindske opbygningen af fosforindholdet i dyrkningsjordene. En generel regulering af de enkelte virksomheders forbrug af fosfor vil herudover få betydning for virksomhedernes anvendelse af husdyrgødning, idet det forventes, at husdyrgødningen vil blive fordelt over et større areal, og at der på intensivt drevne husdyrbrug vil være behov for at afsætte husdyrgødning. Hermed får en fosforregulering også indflydelse på anvendelsen af kvælstof fra husdyrgødning.
 
Modellen giver mulighed for at stille særlige krav i sårbare områder, ligesom der kan indføres en række yderligere reguleringer på landsplan. Den samlede miljøeffekt af dette afhænger af tiltagenes karakter og omfang. Specielt vurderes en omlægning af reglerne om plantedække at kunne bidrage til miljøforbedringer.

En samling af alle miljøoplysninger vedrørende jordbrugsproduktion i en form for databank kan ikke udelukkes at medføre en positiv miljøeffekt, idet såvel jordbrugernes planlægning og myndighedernes kontrol og planlægning kan foregå på et fælles grundlag.

Herudover skal det miljømæssige potentiale ved en blokbaseret fastsættelse af afgrødenormer analyseres nærmere. Tilsvarende vil gælde, hvis det vælges at nedsætte afgrødenormerne generelt på baggrund af fastsættelse af et lavere forventet standardudbytte, men med bibeholdelse jordbrugers nuværende mulighed for at korrigere afgrødenormen på baggrund af et dokumenteret højere forventet udbytte.

Endelig forventes det, at en omlægning af kontrollen med udbringning af affaldsstoffer kan have en miljømæssigt positiv effekt, idet vurderingen af affaldsanvendelsen foretages sammen med vurderingen af virksomhedens øvrige gødningsanvendelse.

Ingen af modellens elementer vurderes at have en miljømæssigt negativ effekt. Det skal dog bemærkes at det kan påvirke miljøet særdeles negativt, hvis der gennemføres en ændring af harmonireglerne, således at den udbragte mængde af husdyrgødning beregnes efter principperne i gødskningsreglerne. Specielt vil det være betænkeligt, hvis husdyrproduktionen kan udvides udover de nugældende begrænsninger.




Kapitel 4. MODELLEN I FORHOLD TIL ANDRE MODELLER

4.1.  Modellen i forhold til andre løsningsmuligheder
I rapportens kapitel 3 er der forslået en model for en fremtidig landsdækkende regulering af jordbrugets gødningsanvendelse byggende på en videreudvikling af de eksisterende regler, herunder den fælles indberetning af gødningsplanlægning og ansøgning om hektarstøtte. Modellen giver mulighed for at fastsætte og kontrollere regionale og lokale skærpelser af de landsdækkende virkemidler i sårbare områder, hvorved der er konkrete forslag til Danmarks implementering af Vandrammedirektivet. Modellen er fleksibel mht. detaljeringsniveau i opgørelser af gødningskvoter og næringsstofindhold i husdyrgødning forstået således, at jordbrugeren efter eget ønske og behov kan tilvælge stigende detaljeringsgrad i opgørelserne i form af korrektionsmuligheder. Modellen rummer således muligheder for at tilpasse gødningsanvendelsen til forholdene på den enkelte bedrift.

Udover at det eksisterende system har haft en betydelig miljøeffekt, ved at begrænse og samtidig sikre en relativ optimal fordeling af næringsstoffer, har en væsentlig fordel ved at de gældende regler er indarbejdet og forstået været den pædagogiske effekt de har haft. Således er alle jordbrugere bl.a. gennem planlægningskrav blevet pålagt at gøre det, som alle gode driftsledere ved der skal til for at sikre en optimal fordeling og udnyttelse af gødningen. Samtidig har erfaringer med den nuværende regulering vist at en meget stor del af jordbrugsbedrifterne ønsker enkle regler for gødningsanvendelsen også selv om det betyder, at der er mindre gødning til rådighed på bedriften. En mindre gruppe af bedrifter bestående af store brug med intensiv drift efterspørger samtidig mulighed for at mange individuelle forhold i driften inddrages i opgørelsen af kvoter og næringsstofindhold i husdyrgødning. Det er disse bedrifter der er klar til at levere ekstra data og dokumentation for at anvende korrektionsmulighederne. 

For denne mindre gruppe af bedrifter, som ligger inde med mange dataregistreringer kunne det derfor eventuelt være interessant at overgå til et balanceregnskab for næringsstoffer som det beskrives i den tekniske underarbejdsgruppe om næringsstofbalanceregnskaber.

Balanceregnskabet har i forhold til de eksisterende regler og den her forslåede model den fordel, at der ikke umiddelbart opstilles detaljerede regler om, hvordan jordbrugeren skal håndtere og anvende gødningsstoffer, hvilket giver en stor handle frihed for driftslederen, der ved en overskridelse af et nærmere fastsat tilladeligt næringsstofoverskud skal betale bøde eller afgift. Jordbrugeren motiveres herved til at mindske næringsstofoverskuddet på virksomheden gennem tiltag som vælges på egen hånd.

I den forbindelse er det også væsentligt at holde sig for øje at man i Holland har anvendt balancer i de seneste 5 år og at det efter ordningens start har vist sig nødvendigt for Holland, udover reglerne om balanceregnskaber, at indføre detaljerede regler som f.eks. forbud mod udbringning af husdyrgødning i visse perioder, tvungen nedfældning af husdyrgødning, overdækning af gødningslagre, særlige krav om udledning af ammoniak og særlige kvalitetskrav til ”importeret” organisk gødning. Den hollandske model for balanceregnskaber har endvidere vist sig langt dyrere at administrere end den nuværende danske regulering. Hertil kommer at Holland pt. ikke har fået modellen godkendt som implementering af Nitratdirektivet. Samtidig skal man være opmærksom på, at de fordele der følger af de gældende regler, opnået gennem flere års anvendelse og forbedringer alle kan tabes igen ved introduktion af en helt ny ordning.  

En kombination af reguleringer, hvor hovedparten af jordbrugsvirksomhederne måske 80-90 % underlægges eller vælger en regulering gennem gødningskvoter og udnyttelse af husdyrgødning som beskrevet i kapitel 3 og den resterende del af virksomhederne fører balanceregnskab er ikke behandlet i undergruppen om gødningsplanlægning og skal hvis det findes interessant analyseres nærmere. Umiddelbart vurderes det at det kan være problematisk, at håndtere salg/overførsler af næringsstofholdige produkter mellem populationen af bedrifter, som er under regulering gennem kvoter og populationen som fører balanceregnskab.

De danske erfaringer med regulering af gødningsanvendelsen har vist at det er helt afgørende at ordningen kan håndtere de mange tusinde overførsler af husdyrgødning mellem bedrifter og situationer med ejer-/brugerskifte af bedrifter og landbrugsarealer. Op imod 20 % af landbrugsjorden skifter årligt bruger. Disse særlige situationer glemmes ofte i debatten omkring alternative reguleringer af jordbrugets gødningsanvendelse på trods af, at det er disse situationer, der i meget væsentlig grad bidrager til at kompleksiteten af reglerne øges.


4.2  Overvejelser om fremtidig kontrolvaretagelse
Ved den politiske aftale om Vandmiljøplan II fra 1998 blev det besluttet, at intensivere kontrollen med jordbrugets gødningsanvendelse hvilket indebar, at alle jordbrugsvirksomheder fra planperioden 1998/1999 skulle indsende et kvælstofregnskab (gødningsregnskab). 

Den i kapitel 3 foreslåede model indebærer udsendelse af et fuldstændigt fortrykt kvælstof- og fosfor gødningsregnskab til jordbrugsvirksomheden – svarende til den fortrykte selvangivelse på indkomstskatteområdet – baseret på allerede indberettede oplysninger. Oplysninger som jordbrugsvirksomheden selv skal kontrollere rigtigheden af og kan korrigere mod dokumentation.

Modellen, der bl.a. tager udgangspunkt i den eksisterende kommunale struktur, bygger på en opretholdelse af den eksisterende kontrolvaretagelsen i statsligt regi baseret på den nødvendige kritiske masse som grundlag for opretholdelse af nødvendig og tilstrækkelig faglig ekspertise, ens behandling, fleksibilitet og omkostningseffektivitet i tilrettelæggelsen og afviklingen af en miljøeffektiv kontrol. 

Folketingets vedtagelse af lovforslaget om fælles indberetning af gødningsplanlægning og hektarstøtteansøgning som et centralt grundlag for et fortrykt gødningsregnskab indebærer at modellen er integreret med en EU-støtteordning. Dette trækker såvel som udviklingen i retning af integreret kontrol i øvrigt, udtrykt ved principper om god landmandspraksis, cross compliance og EU-kommissionens udspil til en Midtvejsreform af den fælles landbrugspolitik, også i retning af en statslig kontrolvaretagelse.

Med de foreslåede forenklinger af reglerne vil der blive frigjort ressourcer hos såvel jordbrugere, gødningsleverandører som kontrolmyndigheder, hvorimod gennemførelse af en generel fosforregulering vil medføre et øget administrationsbehov hos disse grupper. Selve kontrollen forventes gennemført efter de nugældende principper, hvor der dels udtages en stikprøve blandt samtlige gødningsregnskaber dels udtages en andel på baggrund af risiko og væsentlighedskriterier. 

En fortsat placering af kontrolvaretagelsen i centraladministrationen er som nævnt en forudsætning for modellen, der samtidig bl.a. som led i Danmarks implementering af Vandrammedirektivet lægger op til at udstrække det landsdækkende kontrolkoncept til det regionale og lokale niveau. Det bliver således muligt i f.eks. sårbare områder at skærpe elementer i den landsdækkende regulering som f.eks. kvoter og harmonikrav. Niveauet af sådanne skærpelser vil kunne fastsættes lokalt, mens kontrollen vil kunne indgå i den generelle kontrol af gødningsanvendelsen.

Med modellen sikres det, at der kan foretages en kontrol med anvendelsen af afgiftsfri kvælstofgødning på en måde, der giver en korrekt afgiftsberigtigelse. Ligeledes sikrer modellen, at EU-støtteudbetaling indenfor markeds- og strukturstøtteordninger også fremover kan baseres på, at der ikke sker overtrædelser af gødskningsreglerne, hvilket indgår i forudsætningerne for støtteudbetalingen, jf. reglerne om God Landmands Praksis (GLP) og cross complaince.

Gødningsregnskabsmodellen forudsætter brug af offentlige databaser over den enkelte bedrifts afgrøder og husdyrhold samt over gødningsleverancer (omfattende alle typer af gødning). Det er hensigten at jordbrugere og myndigheder, som anvender data om gødskning skal have adgang til databasen via internettet. Modellen kan således indgå som et led i servicefællesskabet for landbrugsforvaltning, idet der etableres en offentlig databank til brug for både jordbrugere og myndigheder, og hvor dataadgangen og åbenheden omkring registrerede oplysninger bliver væsentlig forbedret. 


4.3  Sammenhæng med overvejelser i arbejdsgruppe F9 om scenarier/regionale virkemidler 
Forslagene i denne rapport indgår aktuelt i arbejdet i underarbejdsgruppe F9 vedrørende scenarier/regionale virkemidler.

