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1. Indledning

I det følgende kan du få vejledning i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder 2017”. 
Du kan læse mere om reglerne om efterafgrøder og gødskning i ”Vejledning om 
gødsknings- og harmoniregler for planperioden”, som du finder på 
http://naturerhverv.dk.

Indberetningen skal ske digitalt i Tast selv-service.

Skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” består af siderne ”Markplan”, ”Beregning af 
gødningskvote”, ”Opgørelse af efterafgrøder 2016/2017”, og ”Indberetning af 
eftergrøder 2017/2018”.

I skemaet kan du indberette følgende:
 Ansøgning om anvendelse af 2,3 DE/ha, undtagelsen fra Nitratdirektivet
 Gødningskvoteberegning for planperioden 2016/2017 
 Opgørelse af efterafgrøder og alternativer for planperioden 2016/2017 
 Samlet opgørelse af efterafgrøder, der kan tælle med som: Målrettede, 

Husdyrefterafgrøder og Pligtige efterafgrøder
 Indberetning af pligtige efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder for 

planperioden 2017/2018 (efterafgrøder etableret i efteråret 2017)

Du kan ikke indberette Målrettede frivillige efterafgrøder og MFO efterafgrøder i skemaet 
”Gødningskvote og efterafgrøder”; dette skal gøres i Fællesskemaet.

Vi anbefaler, at du indsender dit Fællesskema 2017, før du udfylder skemaet 
”Gødningskvote og Efterafgrøder 2017”, da du så kan få forudfyldt mange af felterne. Du 
kan overføre oplysninger fra Markplanen i Fællesskema til skemaet ”Gødningskvote og 
Efterafgrøder 2017”, men kun hvis du har indsendt Fællesskemaet.

Hvis du ikke har et CVR-nr., kan du indberette på CPR-nr. Bemærk dog, at oplysninger 
om efterafgrøder skal indberettes på dit CVR-nr., hvis du er med i Register for 
Gødningsregnskab.
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2. Frister for indsendelse af skemaet

Økologiske Arealtilskud eller undtagelsen fra Nitratdirektivet
Hvis du i planperioden 2016/2017 har søgt Økologisk Arealtilskud eller anvender 
undtagelsen om 2,3 DE/ha, skal du indsende siderne ”Beregning af Gødningskvote” og 
”Markplan” senest den 21. april 2017. 

Pligtige efterafgrøder
Hvis du er omfattet af reglerne om pligtige efterafgrøder i planperioden 2016/2017, skal 
du udfylde og indsende siden ”Opgørelse af efterafgrøder 2016/2017” senest den 21. 
april 2017.
 
Efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder
Hvis du i efteråret 2017 udlægger målrettede obligatoriske efterafgrøder, 
husdyrefterafgrøder eller pligtige efterafgrøder, eller anvender alternativer til de pligtige 
efterafgrøder, så skal du udfylde og indsende siden ”Indberetning af efterafgrøder 
2017/2018” senest den 31. august 2017.

Dog er fristen for indberetning af Tidlig såning som alternativ til pligtige efterafgrøder 
11. september 2017.

Konvertering af mellemafgrøder
Fristen for indberetning af konvertering af mellemafgrøder til pligtige efterafgrøder er 
10. oktober 2017 på siden ”Indberetning af efterafgrøder 2017/2018”.
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3. Nyt i 2017
Omdannelse af efterafgrøder til kvote
Det er ikke længere muligt at omdanne efterafgrøder til kvælstofkvote, derfor udgår den 
mulighed under fanen Opgørelse af efterafgrøder 2016/2017.

Indberetning af efterafgrøder 2017/2018
Som noget nyt i år har vi fået 3 nye typer efterafgrøder. Målrettede frivillige, Målrettede 
obligatoriske efterafgrøder og Husdyrefterafgrøder. Disse skal alle opfylde de samme 
krav til efterafgrøder, som de pligtige efterafgrøder. På siden indberetning af 
efterafgrøder 2017/2018 er der oprettet et nyt felt til indberetning af det samlede 
efterafgrødeareal, de opfylder kravene for de pligtige efterafgrøder. Herefter skal det 
oplyses, hvor stor en del af disse, der bruges til at dække MFO krav. 

Nyt om funktioner
Øverst i venstre side af skemaet ”Gødningskvote 
og efterafgrøder” kan der vælges forskellige 
funktioner, som henter data til skemaet eller 
foretager beregninger. 

Ny funktion
Der er i år kommet én ny funktion, ”Hent navn på 
CVR nr.” Funktionen kan bruges på siden ”opgørelse af efterafgrøder 2016/2017”. Her er 
der mulighed for at afsætte efterafgrøder til en anden jordbruger eller at modtage 
efterafgrøder fra en anden jordbruger. Med ”hent navn på CVR nr.” kan man ud fra CVR 
nr. fremsøge navnet på den virksomhed, som man vil afsætte efterafgrøder til eller 
modtage efterafgrøder fra.

Ændret funktion
Funktionen ”Hent markplan fra Fællesskema” har hidtil hentet markerne med 
marknumre, afgrøder, arealer og fradragsarealer. I 2017 henter funktionen stadig disse 
data, men desuden henter den de enkelte arealers jordbundstyper (JB nr.). Arealerne i 
fradragsarealer opgøres ud fra arealer med vandboringer, GLM-søer, GLM fortidsminder, 
2m bræmmer og randzoner. I år er det dog kun de randzoner, der er anmeldt som 
miljøfokusområder (MFO), der indgår i fradragsarealer.  

Funktionsknapper
En del af de funktioner, der ligger i funktionsfeltet (se billedet ovenfor), kan nu foretages 
ved at bruge de knapper, der ligger som første punkt under fanerne med de forskellige 
sider.
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På siden markplan er der funktionerne: 
1. Hent marker fra fællesskemaet 
2. Indlæs forfrugt og jordbundstyper fra sidste år 
3. Opdater gødningskvote og efterafgrøder

På siden Beregning af gødningskvote er der funktionerne: 
1. Opdater gødningskvote og efterafgrøder

På siden Opgørelse efterafgrøder 2016/2017 er der funktionerne: 
1. Opdater gødningskvote og efterafgrøder
2. Hent navn på CVR nr.

På siden Indberetning efterafgrøder 2017/2018 er der funktionerne: 
1. Opdater gødningskvote og efterafgrøder
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1.
2.
3.Kvitteringsbrev

Kvitteringsbrevet ser i år noget anderledes ud, idét vi har sat en del forskellige nøgletal 
ind på kvitterings brevet. Nøgletallene er:

 Samlet areal fra markplan
 Areal med vanding
 Bedriftens korrigerede N-kvote
 Om der er ansøgt om 2,3 DE/ha undtagelsen
 Areal med efterafgrøder, der opfylder kravene til de pligtige efterafgrøder
 Areal med mellemafgrøder
 Arealer med tidlig såning
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4. Oprettelse af skema

Hvis du tidligere har indberettet skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder”, er det nye 
skema allerede oprettet. 
Er det derimod første gang, du skal indberette skemaet ”Gødningskvote og 
Efterafgrøder”, skal du oprette skemaet først. Når du er inde i Tast selv-service kan du 
bruge fremgangsmåden herunder:

1. Vælg fanebladet ”Skemaer”
2. Klik på ”Opret nyt skema”
3. Klik på fanen ”Alle”

4. Ved at klikke på den lille trekant kan du under Institution vælge 
”NaturErhvervstyrelsen” 

5. Under område vælges ”Gødning og Efterafgrøder” 
6. Klik på ”Søg”
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7. Klik på krydset til venstre for navnet på skemaet

8. Vælg skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder 2017” ved at klikke på ”Opret”
9. Vælg ”opret” igen
10.Vent til skemaet åbnes
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5. Økologisk Arealtilskud og andre miljøtilsagn

Hvis du søger om udbetaling af Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype 36 og 37), og 
samtidig er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, er det en betingelse, at du udfylder 
og indsender siderne ”Markplan” og ”Beregning af Gødningskvote”. Ved at indsende 
disse to sider opfylder du kravet om beregning af gødningskvote. 

Hvis du søger om udbetaling af Miljøbetinget tilskud – juletræer og pyntegrønt 
(tilsagnstype 26), tilskud til Miljøvenlig drift af græs (tilsagnstype 4) eller tilskud til Pleje 
af græs (tilsagnstype 5), skal du udfylde siden ”Markplan”, hvor gødningskvoten bliver 
reduceret. Du behøver ikke at indsende skemaet, medmindre du er forpligtet af anden 
grund, men du skal opbevare det på din bedrift og kunne fremvise det ved en eventuel 
kontrol. 

Hvis du er pligtig til at udlægge efterafgrøder, skal du udfylde og indsende siderne 
”Opgørelse af efterafgrøder 2016/2017” og ”Indberetning af efterafgrøder for efteråret 
2017”.
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6. Undtagelsen om 2,3 DE/ha

Hvis du ønsker at anvende undtagelsen fra Nitratdirektivet for kvægbrug om 2,3 DE/ha 
for planperioden 2016/2017, er det et krav, at du ansøger om dette i Tast selv-service. 
Det gør du ved at sætte kryds i felt C på siden ”Beregning af gødningskvote” og 
indsende skemaet. 

Hvis du alligevel ikke ønsker at gøre brug af 2,3 DE-undtagelsen, kan du til enhver tid 
fjerne krydset i skemaet og indsende igen.

Hvis du ansøger om at benytte undtagelsen, er det et krav, at du udfylder og indsender 
siderne ”Markplan” samt ”Beregning af kvælstofkvote”. 

Læs mere herom i ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden”, som 
kan findes på www.naturerhverv.dk.
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7. Ændringer til et allerede indsendt skema

Har du rettelser eller tilføjelser til et allerede indsendt skema, skal du åbne fanebladet 
”Skemaer”. Nederst på siden er der 2 lister over de skemaer, der er arbejdet med. Se 
figuren neden for. Øverst er de skemaer, der ikke er indsendt, og nederst de skemaer, 
der er indsendt, se de blå markeringer. De indsendte skemaer er låst for redigering. Vil 
du rette i et indsendt skema, skal du først oprette en ny version af skemaet. Det gør du 
ved at klikke på opret ud for det dokument du ønsker at lave en ændring i. Opret stå i 
kolonnen ”Opret ændring”, som står yderst til højre, markeret herunder med en lille rød 
cirkel. Når du har klikket på Opret, vil en kopi af skemaet blive vist oppe i den øverste 
liste, markeret herunder med en stor rød cirkel. Skemaet kan nu åbnes og redigeres. 
Når du er færdig, skal du huske at vælge funktionen ”Opdater gødningskvote og 
efterafgrøder” inden skemaet indsendes på ny. 
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Klik på , så åbnes en liste
Vælg funktion
Klik på udfør 

1.
2.
3.

8. Sådan udfylder du de enkelte sider

Ved at klikke på de blå spørgsmålstegn i skemaet, kan du få flere oplysninger om, 
hvordan du udfylder skemaet.

8.1. Indhentning af oplysninger
Du kan få forudfyldt og beregnet en del felter ved at vælge 
forskellige funktioner i funktionsfeltet.

Det er her mulighederne:
 Opdatér gødningskvote og efterafgrødeskemaet
 Hent markplan fra fællesskema
 Opdatér arealer fra fællesskema
 Indlæs forfrugt og jordbundstyper fra sidste år
 Hent marker fra markkort
 Indlæs jordbundstyper fra IMK
 Hent navn på CVR nr.
 Sorter marker i markplan i numerisk rækkefølge

Nogle af disse funktioner kan også aktiveres med knapperne øverst på siden, se 
beskrivelse af de enkelte sider.

Funktion ”Opdatér gødningskvote og efterafgrøder” bør foretages hver gang du har lavet 
ændringer i skemaet, og skal foretages inden skemaet indsendes.

8.2. Markplan
Du har pligt til at udfylde og indsende siderne Markplan” og siden ”Beregning af 
Gødningskvote”, hvis du søger om Økologisk Arealtilskud, benytter undtagelsen om 2,3 
DE/ha eller har andre tilsagn med krav om gødningsplanlægning. Ellers er det frivilligt, 
om du vil udfylde siderne med ”Markplan” og ”Beregning af gødningskvote”.

På siden ”markplan” er der genvejstaster til nogle af funktionerne fra funktionslisten, det 
drejer sig om funktionerne: 

1. Hent marker fra fællesskemaet 
2. Indlæs forfrugt og jordbundstyper fra sidste år 
3. Opdater gødningskvote og efterafgrøder
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Hvis du har udfyldt og indsendt Fællesskemaet, kan du med fordel overføre data fra 
Fællesskemaets markplan til markplanen i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder”. 

Sådan udfyldes markplanen trin for trin, hvis du har indberettet dit 
Fællesskema

1. Vælg funktionen ”Hent markplan fra fællesskema”, brug ”Hent” knappen ved 1-
tallet på den sidste figur.

2. Tjek at markerne er korrekt indlæst i markplanen.
3. Vælg dernæst funktionen ”Indlæs forfrugt og jordbundstype fra sidste år”, brug 

”hent” knappen ved 2-tallet på sidste figur. Du kan kun anvende denne funktion, 
med overførsel af ”forfrugt” og ”jordbundstype” data, hvis du udfyldte og 
indsendte gødningskvoteskemaet sidste år. Hvis ikke, må du udfylde kolonnerne 
manuelt

4. Tjek at kolonnerne ”forfrugt” og ”jordbundstype” (standard eller ændret) er 
udfyldt for alle marker. 

5. Hvis du har efterafgrøder eller udlæg, udfyld da kolonne 11 og 12 
”Efterafgrøder, udlæg”

6. Hvis din kvælstofkvote skal korrigeres, skal du gøre dette i kolonne 17, ”N-
korrektion”. Du skal korrigere din kvælstofkvote, i kolonne 17 ”N-korrektion”, hvis 
du har forhøjet udbytte eller tilsagn til visse miljø- og økologiordninger. Hvis du 
søger Økologisk Arealtilskud, korrigeres kvoten automatisk, når du har markeret 
hvilken ordning du er med i på siden ”beregning af gødningskvote” under punkt 
E. I dette tilfælde skal du ikke korrigere i kolonne 17.

7. Brug knappen ”Beregn”
8. Tjek at harmoniarealet er angivet korrekt (afkrydsning i kolonne 7 

”Harmoniareal”)
9. Tjek dernæst, at der er beregnet en N-kvote i kolonne 20 ”N-kvote i alt pr. mark”
10.Udfyld herefter siden ”Beregning af gødningskvote”
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Kolonne 4, fradragsarealer
I denne kolonne skal du fratrække de dele af marken, som ikke har en kvælstofkvote.
Det kan for eksempel være:

 Randzoner
 Vandboringer
 GLM fortidsminder
 GLM søer
 Vildtstriber 

Hvis du bruger funktionen ”hent marker fra fællesskemaet” vil der fremkomme et 
fortrykt areal i kolonne 4. Det er det areal fra fællesskemaet og IMK, hvor dine marker 
overlapper med vandboringer, GLM fortidsminder, GLM søer og randzoner der er anmeldt 
som miljøfokusområde (MFO). Hvis der er andre fradragsarealer, skal du selv sørge for 
at trække dem fra.

Korrektioner af kvælstofkvoten
Du skal korrigere din kvælstofkvote, hvis du har forhøjede udbytter eller tilsagn til visse 
miljø- og økologiordninger (Ikke Økologisk Arealtilskud, se under 8.3 Beregning af 
gødningskvote). Kvoten rettes for hver enkelt mark ved at udfylde kolonne 17, N-
korrektion. Du skal angive den forhøjede eller reducerede kvote i kg N/ha. 

Hvis en del af en mark ikke må få gødning, for eksempel hvis der er en 
vandboringsbeskyttelseszone på marken, skal du fratrække arealet i kolonne 4 
”Fradragsarealer”. 

Har du en miljøgodkendelse, skal du ligeledes huske at korrigere for vilkårene i denne.

Flere afgrøder pr. mark
Hvis du har flere afgrøder pr. mark pr. sæson, skal du udfylde tabellen ”Flere afgrøder 
pr. mark pr. sæson”. Efterafgrøder eller udlæg skal ikke angives i dette skema, men skal 
fremgå af markplanen i kolonne 11 ”Efterafgrøder, udlæg”.

Hovedafgrøde i markplanen kan være forskellig fra Fællesskemaet
Vær opmærksom på, at din hovedafgrøde i dit Fællesskema ikke nødvendigvis er 
hovedafgrøden i ”Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet”. 

 I ”Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet” er hovedafgrøden den afgrøde, der er 
på arealet i længst tid i hovedvækstperioden. 

 I Fællesskemaet er hovedafgrøden den afgrøde, som findes på arealet i perioden 
15. maj til 25. juli.
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Udfyld markplanen manuelt

 
Hvis du ikke ønsker at bruge de oplysninger, du har angivet i dit Fællesskema, eller 
mangler en mark, er det muligt at udfylde markplanen manuelt. Klik på ”Indsæt mark” 
for at indsætte en ny mark i skemaet. 

Du skal som minimum udfylde følgende kolonner:
Kolonne 1 Marknummer
Kolonne 2 Markbloknummer
Kolonne 3 Areal
Kolonne 6 Jordbundstype
Kolonne 9 Hovedafgrøde
Kolonne10 Forfrugt

Kvælstofkvote for den enkelte mark 
I kolonne 20 ”N-kvote i alt pr. mark” beregnes kvælstofkvoten for den enkelte mark. 
Den beregnes som kg N/mark og summeres i bunden af kolonnen. Summen i kolonne 20 
er ikke den endelige kvote for bedriften, idet der ikke tages højde for fradrag for 
eftervirkning af pligtige efterafgrøder dyrket sidste år, eller træk til kvoten som følge af 
manglende efterafgrøder.

Bedriftens korrigerede kvælstofkvote, som er bedriftens endelige kvælstofkvote, se i felt 
M på siden ”Beregning af gødningskvote”.

8.3.  Beregning af gødningskvote

Du har pligt til at udfylde og indsende siderne Markplan” og siden ”Beregning af 
Gødningskvote”, hvis du søger om Økologisk Arealtilskud, benytter undtagelsen om 2,3 
DE/ha eller har andre tilsagn med krav om gødningsplanlægning. Ellers er det frivilligt, 
om du vil udfylde siderne med ”Markplan” og ”Beregning af gødningskvote”.

Selvom du ikke har pligt til at udfylde siden ”Beregning af gødningskvote”, er der flere 
fordele for dig ved at udfylde siden alligevel. Udfyld først siden ”Markplan” som 
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beskrevet i afsnit 8.2. Kvoten beregnes ud fra de planlagte afgrøder (mark, areal, 
afgrøde), afgrøder dyrket sidste år (forfrugt), jordbundstype og efterafgrøder, samt 
kvælstofprognosen.

Fordele ved at beregne din gødningskvote i Tast selv-service:
 Et eventuelt krav om gødningskvoteberegning opfyldes
 Kvælstofkvoten beregnes ud fra de indtastede oplysninger og forudfyldes i 

gødningsregnskabet. Du skal dog huske at korrigere kvoten, hvis du har haft 
ændringer i løbet af planperioden

 Du har dokumentation for din kvælstofkvote, hvis den er lavet inden for tidsfristen
 Du kan se hvor mange ha med pligtige efterafgrøder, du har udlagt i planperioden
 Hvis du er planteavler, og ikke har modtaget husdyrgødning, vil du muligvis kunne 

undgå at skulle indsende gødningsregnskab. Du vil i givet fald blot modtage en 
opgørelse over dit gødningsforbrug, som du dog skal kontrollere rigtigheden af

 Du kan også lave kvoteberegningen uden at indsende den, men så har du ikke 
dokumentation for eventuelle ændringer i forhold til oplysningerne anført i 
Fællesskemaet

På siden ”Beregning af gødningskvote” er der genvejstaster til nogle af funktionerne fra 
funktionslisten, det drejer sig om funktionerne: 

1. Opdater gødningskvote og efterafgrøder
Opbygning af siden
Felterne A-F skal udfyldes med forskellige generelle oplysninger om bedriften. 
Oplysningerne til de fleste af disse felter kan hentes ind ved hjælp af funktionen 
”Beregn” se den seneste figur. Det er vigtigt at kontrollere at oplysningerne er rigtige og 
ellers korrigere dem. Felt B hentes fra sidste års skema og er lukket for ændringer, hvis 
der er fejl i felt E og F skal der laves en ændring i fælleskemaet på siden miljø og 
økologitilsagn. Felt G-L indeholder en oversigt over den beregnede N-kvote. Det er ikke 
muligt at korrigere disse tal på denne side. 

Korrektion for N-prognose
Kvælstofprognosen, der står i felt G, offentliggøres i marts måned. Indsendes skemaet 
før prognosen er offentliggjort, vil din kvote efterfølgende automatisk blive genberegnet 
og fortrykt i felt 501 i dit gødningsregnskab. Den nye kvælstofkvote kan du kun se, hvis 
du genberegne din kvote; i så fald skal du oprette en ændring til det indsendte skema 
(se hvordan i afsnit 7) og herefter klikke på ”Beregn” knappen.

Bedriftens N-kvote
Felt H angiver bedriftens kvælstofkvote før korrektioner for fradrag for eftervirkning af 
pligtige efterafgrøder, eller træk som følge af manglende efterafgrøder. Kvoten i felt H 
beregnes som summen af kolonne 20 i markplanen, dog ikke hvis du har økologisk 
Arealtilskud (læs mere om dette i afsnit 8.3.1). 

1.
2.
3.
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Bedriftens korrigerede N-kvote
Felt K angiver bedriftens korrigerede kvælstofkvote, det vil sige den endelige 
kvælstofkvote, som angiver, hvor meget kvælstof, der må udbringes på bedriften. 
Kvoten i felt K beregnes som kvoten i felt H, men tager også højde for 
kvælstofprognosen, fradrag for eftervirkning af efterafgrøder (felt I), træk i kvoten på 
grund af manglende efterafgrøder (felt J). Kvælstofprognosen bliver offentliggjort til 
marts.

8.3.1 Særligt om Økologisk Arealtilskud

Tilførsel af kvælstof (N)
Markeringen i felt E overføres automatisk fra dit Fællesskema, når du klikker på ”beregn” 
(se sidste figur). Din maksimale kvælstofkvote (felt F), beregnet som 60 hhv. 100 kg N 
gange dit harmoniareal. Hvis ikke felterne er korrekt udfyldt, skal det ændres i 
fælleskemaet på siden miljø og økologitilsagn, hvor det er muligt at markere for de to 
ordninger.

Bedriftens N-kvote
Bedriftens kvote, før korrektioner for fradrag af efterafgrøder, overføres til felt H. Den 
maksimale kvote i felt F overføres til felt H, medmindre kvoten i kolonne 20 i 
markplanen er mindre end kvoten i felt F; i så fald er det kvoten fra markplanen, der 
overføres til felt H. 

Kvoten i felt H tager ikke højde for yderligere reduktion som følge af fradrag for 
eftervirkning af efterafgrøder (felt I) eller træk i kvoten på grund af manglende 
efterafgrøder (felt J). Din korrigerede kvote, som tager højde for disse faktorer, vises i 
felt K. Det er derfor kvoten i felt K, som viser hvor meget kvælstof du må udbringe på 
dine arealer.

Bedriftens korrigerede N-kvote
Felt M er bedriftens korrigerede kvælstofkvote, det vil sige den endelige kvælstofkvote, 
som angiver, hvor meget kvælstof, der må udbringes på bedriften. Kvoten i felt M 
beregnes som kvoten i felt I, men tager også højde for kvælstofprognosen (felt H), 
fradrag for eftervirkning af efterafgrøder (felt J), træk i kvoten på grund af manglende 
efterafgrøder (felt K). 

8.4. Opgørelse af efterafgrøder 2016/2017

På denne side indberetter du en opgørelse over efterafgrøder for planperioden 
2016/2017 (efterafgrøder udlagt i efteråret 2016). 

I opgørelsen beregnes dit krav til efterafgrøder for planperioden 2016/2017, og du 
vælger, hvordan du vil opfylde dit krav om efterafgrøder. 
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1.
2.
3.

Du kan opfylde kravet om efterafgrøder på følgende måder:

 Efterafgrøder udlagt i 2016 eller alternativer fra planperioden 2016/2017
 Opsparing af efterafgrøder eller alternativer fra tidligere planperioder
 Overdragelse af overskud fra en anden jordbruger
 Nedsættelse af planperiodens kvælstofkvote 

Hvis kravet ikke kan dækkes af efterafgrøder/alternativer, opsparing eller overdragelse 
fra anden jordbruger, vil kravet automatisk blive opfyldt ved nedsættelse af bedriftens 
samlede kvælstofkvote for indeværende planperiode 2016/2017).

På siden ”Opgørelse efterafgrøder 2016/2017” er der genvejsknapper til nogle af 
funktionerne fra funktionslisten, det drejer sig om funktionerne: 

1. Opdater gødningskvote og efterafgrøder
2. Hent navn på CVR nr.

Ved at bruge knappen ”beregn” hentes data fra sidste års indberetning samt dette års 
Fællesskema.

Felt A: Pligtige efterafgrøder 
Angiv i dette felt om virksomheden er omfattet af krav om pligtige efterafgrøder i 
planperioden 2016/2017.

Felt B: Udbragt gødning
Markér her om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha i planperioden 2014/2015.
Du kan indlæse markeringen automatisk fra dit gødningsregnskab ved at bruge knappen 
”beregn”.

Felt C: Efterafgrødegrundareal 2016/2017
Hvis du har indsendt dit Fællesskema 2017, bliver arealet automatisk beregnet når du 
bruger knappen ”beregn”. Efterafgrødegrundarealet beregnes ud fra markplanen i dit 
Fællesskema 2017.

Felt D: Eventuelt ekstra krav til efterafgrøder som følge af en miljøgodkendelse
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Hvis du har en miljøgodkendelse med krav om ekstra efterafgrøder, skal kravet angives i 
dette felt. Du skal vælge, om du vil angive arealet i procent eller i ha.

Felt E: Krav til pligtige efterafgrøder
Efterafgrødekravet beregnes enten som 10 % eller 14 % af efterafgrødegrundarealet 
(felt C), afhængig af om der i planperioden 2014/2015 blev udbragt over eller under 0,8 
DE/ha (angivet i felt B). Hertil lægges det krav til efterafgrøder, der kommer fra 
miljøgodkendelser (felt D).

Felt F: Overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder
Dit opsparede overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder bliver indlæst i felt F. 
Feltet indlæses når du bruger knappen ”beregn”. Overskud af efterafgrøder fra og med 
planperioden 2007/2008 frem til og med planperioden 2015/2016 indgår heri.

Felt G og H: Pligtige efterafgrøder og alternativer i 2016
Arealet med efterafgrøder i 2016 (felt G), samt alternativer til efterafgrøder (felt H), 
indlæses fra skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder 2016”. Felterne indlæses når du 
bruger knappen ”Beregn”. 

Felt I og J: Modtaget og afgivet overskud af efterafgrøder
Hvis du har modtaget (felt I) eller afgivet (felt J) et overskud af efterafgrøder, skal det 
oplyses her. Husk at være opmærksom på omregningsfaktoren, hvis du modtager eller 
afgiver efterafgrøder. Hvis du har modtaget efterafgrøder fra en virksomhed, der er 
lukket, skal dette markeres i feltet ”Modtaget fra ophørt virksomhed” foran 
virksomhedens CVR-nr. i felt I. Når der er indtastet et CVR nr. kan navnet på 
virksomheden hentes ved at bruge knappen ”hent”.
Læs mere herom i ”Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler”, afsnit 5.6.4. 

Felt K: Opsparede efterafgrøder og alternativer
Her vises hvor mange ha efterafgrøder, du har til rådighed til at dække planperiodens 
efterafgrødekrav. Dette beregnes som felt F + felt G + felt H + felt I – felt J. 
Beregningen udføres, når du bruger knappen ”Beregn”.

Felt L: Opfyldelse af planperiodens krav
Her beregnes, hvor stor en del af dit krav, der kan opfyldes med opsparede 
efterafgrøder. Hvis der for eksempel er et krav på 10 ha (felt E) og der er en opsparing 
på 6 ha (felt K), vil der stå 6 ha i felt L og de resterende 4 ha vil blive omregnet til 
kvotetræk. Hvis ikke hele opsparingen af efterafgrøder skal bruges til at opfylde 
efterafgrødekravet, skal mængden nedskrives i felt L. I eksemplet her vil man kun bruge 
2 ha, der anføres i felt L, de resterende 8 ha (10 ha – 2 ha) af kravet, bliver opfyldt ved 
nedsættelse af kvælstofkvote (felt M). Opsparingen af efterafgrøde til senere 
planperioder (vises i felt O) her 4 ha (6 ha - 2 ha).
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Felt M: Resultat
Her vises resultatet af opgørelsen. Resultatet beregnes som opsparede efterafgrøder og 
alternativer (felt K) minus kravet (felt E), medmindre du har ændret på, hvordan du vil 
opfylde planperiodens krav (felt L). Hvis du har ændret i felt L, beregnes felt M som det 
angivne tal i felt L minus kravet (felt E). 

Hvis resultatet i felt M er et negativt antal ha, bliver din kvælstofkvote automatisk 
nedsat. Hvor mange kg N, kvoten nedsættes med, vises også i felt M. 
Omregningsfaktoren fra efterafgrøder til kvotetræk er hhv. 93 og 150 kg N pr. ha 
efterafgrøder (jf. afsnit 5.6.5 i Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler 2016/2017), 
afhængig af om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha. Mængden i kg N bliver 
desuden vist i felt K (Træk i kvoten på grund af manglende efterafgrøder) på siden 
”Beregning af gødningskvote”. Når du skal udfylde dit gødningsregnskab for 2016/2017, 
vil mængden fremgå af felt 502 i gødningsregnskabet.

Felt N: Overskud 

Her vises hvor mange ha efterafgrøder du opsparer til næste planperiode.

8.5. Indberetning efterafgrøder 2017/2018

Hvis du forventer at være omfattet af krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder, 
husdyrefterafgrøder eller pligtige efterafgrøder i planperioden 2017/2018, skal du på 
denne side indberette, hvor stort et areal, du udlægger med efterafgrøder, der opfylder 
kravene til pligtige efterafgrøder. Du skal ligeledes indberette, hvor stor en del af disse, 
der bruges til at opfylde MFO krav. Anvendes alternativer til efterafgrøder, skal det også 
indberettes her. 

Pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrøder skal indberettes i Fællesskemaet.

Arealer med: Målrettede efterafgrøder, Husdyrefterafgrøder og Pligtige efterafgrøder må 
ikke overanmeldes i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrødeskemaet” Det er det faktisk 
udlagte areal, der skal opgives. Arealet med pligtige efterafgrøder kan opskrives til og 
med 31. august 2017.

Du kan læse mere om reglerne om reglerne for målrettede efterafgrøder i: og om 
Husdyrefterafgrøder i: og reglerne for pligtige efterafgrøder i: ”Vejledning om 
Gødsknings- og harmoniregler”, kapitel 5. 

På siden Indberetning efterafgrøder 2017/2018 er der genvejstaster til nogle af 
funktionerne fra funktionslisten, det drejer sig om funktionerne: 
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1.
2.
3.

1. Opdater gødningskvote og efterafgrøder

Nedenfor gennemgås de enkelte felter på siden. 

Felt A: Efterafgrøder der udlægges i 2017
Her indtastes hvor stor en del af efterafgrøderne, der udgøres af efterafgrøder, der opfylder 
kravene til pligtige efterafgrøder. 

Efterafgrødetyper der kan anvendes som pligtige efterafgrøder

 Udlæg af rent græs uden kløver
 Udlæg af korsblomstrede afgrøder og cikorie
 Korn og græs sået før eller efter høst, dog senest 1. august 2017
 Korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug og vårbyg sået før eller 

efter høst, dog senest 20. august 2017
 Frøgræs der efter høst fortsætter som efterafgrøde

Herefter indtastes det areal med efterafgrøder, der skal bruges til at opfylde MFO krav.

Felt B: Energiafgrøder
Oplys her hvor stort et areal, du har med energiafgrøder i 2017. Bemærk at der er en 
referenceperiode, som er planperioden 2008/2009. Det betyder, at det alene er den del 
af det samlede areal med energiafgrøder, der overstiger det samlede areal med 
energiafgrøder i planperioden 2008/2009, der kan benyttes som alternativ til pligtige 
efterafgrøder. De afgrøder, som kan benyttes som energiafgrøder, er: Pil, poppel, el, 
hassel, ask og elefantgræs.

Hvis du har udfyldt siden ”Markplan”, bliver arealet med energiafgrøder beregnet, når du 
vælger funktionen ”beregn”, se sidste figur. Hvis ikke, skal du selv udfylde arealet i 
feltet. Arealer med energiafgrøder (lavskov), der anvendes som MFO-lavskov, kan ikke 
samtidig tælle med som et alternativ til pligtige efterafgrøder.

0,8 ha energiafgrøde svarer til 1 ha efterafgrøder.

Felt C: Mellemafgrøder
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Hvis du har udfyldt siden ”Markplan”, bliver arealet beregnet, når du vælger funktionen 
”beregn”, se sidste figur. Hvis ikke, skal du selv udfylde arealet i feltet. Arealet 
omregnes til efterafgrøder, når du bruger knappen ”beregn”, se seneste figur.

Du kan vælge at konvertere dine mellemafgrøder til pligtige efterafgrøder frem til 10. 
oktober 2016. Dette gøres ved at nedskrive arealet med mellemafgrøder i felt C og 
opskrive arealet med pligtige efterafgrøder i felt A. 

 2,0 ha mellemafgrøder svarer til 1 ha efterafgrøder.

Felt D: Afbrænding af fiberfraktion fra husdyrgødning i planperioden 
2016/2017
Hvis du separerer din virksomheds gylle i henholdsvis en væske- og en fiberfraktion, og 
efterfølgende afbrænder fiberfraktionen, kan det helt eller delvist erstatte pligtige 
efterafgrøder. Oplys her det antal dyreenheder (DE) du afbrænder af fiberfraktionen.
Her skal du angive mængden af DE det drejer sig om.

Mængden omregnes til efterafgrøder, når du bruger knappen ”beregn”.

25 DE afbrændt fiberfraktion svarer til 1 ha efterafgrøder.

Felt E: Braklagte arealer langs vandløb og søer
Du kan vælge at erstatte etablering af pligtige efterafgrøder helt eller delvist ved 
udlægge braklagte arealer langs vandløb eller søer. Angiv arealet med braklagte arealer 
langs vandløb og søer i felt E. De 2 m nærmest vandløbet er lovpligtige bræmmer, og 
kan ikke tælle med som alternativ til pligtige efterafgrøder.

Braklagte arealer langs vandløb og søer kan ikke tælle både som miljøfokusområde 
(MFO) og alternativ til efterafgrøde. 

1 ha braklagte arealer langs vandløb og søer svarer til 4 ha efterafgrøder.

Felt F: Tidlig såning af vintersæd
Tidlig såning af vinterhvede, vinterbyg, vinterrug (inkl. hybridrug) og triticale kan 
anvendes som alternativ til efterafgrøder i planperioden 2017/2018. 

De antal ha vintersæd, som skal anvendes som alternativ til efterafgrøder, skal være 
sået senest den 7. september og være indberettet i Tast selv-service senest den 11. 
september. 

4 ha tidligt sået tidlig såning svarer til 1 ha efterafgrøder. Arealet omregnes til 
efterafgrøder, når du vælger funktionen ”Opdater gødningskvote og efterafgrøder”, se 
sidste figur.
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Felt G: Braklagte arealer
Du kan vælge at erstatte etablering af pligtige efterafgrøder helt eller delvist med 
braklagte arealer. Du kan dog ikke anvende det samme areal som MFO-brak og som 
alternativ til efterafgrøder. 

1 ha braklagt areal svarer til 1 ha efterafgrøder. 

Felt H: Efterafgrøder og alternativer i 2016
I Felt H lægges de overstående efterafgrøder og alternativers efterafgrødeværdier 
sammen. Feltet beregnes, når du vælger funktionen ”Opdater gødningskvote og 
efterafgrøder”.
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9. Tilknytning af elektronisk markkort til 
skemaet

Du behøver kun at tilknytte et markkort, hvis der ikke er overensstemmelse mellem 
”Markplan og Grundbetaling” i Fællesskemaet og markplanen i dette skema (siden 
”Markplan”). Vær opmærksom på, at hvis du først har tilknyttet et markkort til dit 
skema, kan dette ikke slettes, men kun erstattes af et andet markkort af samme type.
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10. Sådan indsender du skemaet 

Skemaet skal indsendes elektronisk via Tast selv-service. 

Bemærk, at hvis du har et CVR-nr., skal dette benyttes ved din indberetning. Dette gør 
du ved at bruge det NemID, der er knyttet til dit CVR-nummer, når du logger på Tast 
selv-service. 

Du skal indsende hele skemaet, selvom du evt. kun ønsker at indberette en af siderne. 
Ønsker du på et senere tidspunkt at indberette en anden side i skemaet, indsender du 
hele skemaet på ny. 

Sådan indberetter du
Start med at opdatere skemaet, vælg funktionen ”opdatér gødningskvote og 
efterafgrøder” i rullelisten og klik på ”udfør”. Denne opdatering skal foretages, inden 
skemaet indsendes. Eller brug tasten Beregn.

Det er en god idé først at gemme skemaet. Klik på ”Gem”, og dernæst på ”Indsend”. 

Systemet vil nu automatisk lave en kontrol af skemaet. Hvis der er blokerende fejl i 
skemaet, vil disse stå med rødt. For at indsende skemaet, skal du bruge det NemID, der 
er tilknyttet dit CVR nummer.
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