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Udkast til forslag til lov om ændring af 
lov om jordbrugets anvendelse af gød-
ning og om næringsstofreducerende til-
tag 
 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har 26. september 2019 sendt udkast til lov om æn-

dring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreduce-

rende tiltag i høring. 

 

Det fremgår af lovforslaget, at den målrettede regulering består af en obligato-

risk indsats, som iværksættes, hvis der ikke er tilstrækkelig tilslutning til den frivillige 

indsats til at håndtere det samlede indsatskrav. Den obligatoriske indsats er ikke 

støtteberettiget. Den målrettede regulering består derudover af en frivillig ind-

sats, hvortil der ydes støtte. EU-Kommissionen har godkendt, at en støtteordning til 

den frivillige indsats fra 2020 kan finansieres med landdistriktsstøtte. 

 

Finans Danmark bakker op om videreførelsen af ordninger, der gør det muligt for 

jordbrugere frivilligt at deltage i den målrettede regulering. Det er dog vigtigt, at 

der ved frivillige ordninger, som indskrænker jordbrugerens rådighed over eget 

jordareal, sikres en tilstrækkelig kompensationsordning for den værdiforringelse, 

der påføres jordbrugeren.  

 

Når en jordbruger indgår i en frivillig ordning, hvor jordbrugets anvendelse ind-

skrænkes, kan det medføre rådighedsindskrænkninger i forhold til jordbrugerens 

arealer. Rådighedsindskrænkninger forringer arealets værdi i det øjeblik, beslut-

ningen om at indgå i den frivillige ordning bliver truffet. 

 

For en panthaver, der har ydet lån mod sikkerhed i arealet, betyder værdiforrin-

gelsen af arealet, at der eventuelt ikke længere er behørig sikkerhed bag udlå-
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net til jordbrugeren. I disse situationer er der behov for, at jordbrugeren kan ned-

bringe sine lån svarende til værdiforringelsen. Dette forudsætter, at jordbrugeren 

ved indtrædelse i ordningen modtager en éngangserstatning, som fuldt og helt 

dækker værdiforringelsen, og panthaver skal høres, før frigivelse af en sådan er-

statning sker. 

 

Hvis jordbrugeren tilmelder sig en frivillig ordning, som er permanent, vil der være 

tale om en varig rådighedsindskrænkning. Såfremt dette alene modsvares med 

landdistriktsbaseret driftskompensation, der som udgangspunkt er tidsbegrænset, 

vil der ikke længere være tilstrækkelig sikkerhed for det ydede lån. 

 

For at sikre tilstrækkelig sikkerhed for panthaver i situationer, hvor en ordning 

medfører en varig værdiforringelse på jordbrugerens jordareal, bør det sikres, at 

der udbetales en éngangskompensation, der svarer til den reelle værdiforrin-

gelse. Denne kompensation kan jordbrugeren så bruge til at nedbringe sin gæld. 

Der bør altid udbetales en éngangskompensation ved værdiforringelser af jord-

arealer, uanset om det sker som følge af den frivillige eller obligatoriske indsats. 

 

Finans Danmark står naturligvis til rådighed, såfremt der er behov for en uddyb-

ning af ovenstående bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Peter Jayaswal 

 

Direkte: 30701281 

Mail: pj@fida.dk  
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