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1. Indledning
I det følgende får du en vejledning i at oprette og indsende ansøgningsskemaet
vedrørende tilmelding til Register for Gødningsregnskab.
Du skal anvende ansøgningsskemaet i Tast selv-service, hvis du vil tilmelde dig til
Register for Gødningsregnskab.
Du skal have et gyldigt CVR-nummer. Herudover skal du have en årlig momspligtig
omsætning på minimum 20.000 kr. på dit CVR-nummer fra jordbrugsaktiviteter.
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har omsat omsætningskravet til en validering for dyr
registreret i CHR-registret eller jord med tilknyttede betalingsrettigheder. Hvis du er
ved at overtage jord, anbefaler vi, at du får flyttet betalingsrettighederne til dit CVRnummer, før du tilmelder dig registret.
Når du er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, forpligter du dig til hvert år at
udarbejde en gødningsplan samt indberette et gødningsregnskab.
For mere information om reglerne for tilmelding til Register for Gødningsregnskab,
samt de generelle gødsknings- og harmoniregler henvises til Vejledning om
gødsknings- og harmoniregler.
Fristen for tilmelding til registret er senest den 31. juli i den pågældende planperiode.
En planperiode går fra d. 1. august til d. 31. juli.
Tilmeldingen består af fem trin.
• Log ind i Tast selv-service
• Opret et skema
• Udfyld skema
• Indsend skema
• Udskriv dit tilmeldingsbevis
I de følgende afsnit er hvert trin beskrevet
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2. Log ind på Tast selv-service
1. Vi anbefaler, at du bruger Mozilla Firefox eller Internet Explorer som browser,
når du arbejder i ”Tast selv-service”.
2. Gå ind på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside: www.lfst.dk
3. Under fanen ”Tilskud & selvbetjening” klikkes på ”Tast selv-service”.
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4.
5.
6.
7.

Klik på ”Start Tast selv-service”.
Klik på ”log på” nederst på siden.
Log ind ved hjælp af NemID.
Hvis du ikke er oprettet i Tast selv-service, vil du blive bedt om at oprette dig
som bruger. Husk, at det er din virksomhed du skal tilmelde, det vil sige dit
CVR-nr.
Udfyld kontaktoplysningerne og klik på ”Opret som bruger” nederst på siden.
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3. Opret et skema
1. Vælg nu fanebladet ”Skemaer” og klik på ”Opret nyt skema”.

2015

2016

2. Klik på fanen ”Alle”.

3. Ved at klikke på den lille trekant skal du under ”Institution” vælge ”Landbrugsog Fiskeristyrelsen”.
4. Under ”Område” vælges ”Register for Gødningsregnskab”.
5. Klik på ”Søg”.
6. Klik på plus-tegnet ud for navnet på skemaet.
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7. Klik på ”Opret” ud for skemaet ”Ansøgning”.

8. I billedet ”Opret nyt skema” klikkes på ”Opret”. Vær opmærksom på at der
med produktionsår menes planår. Klik derefter på OK i boksen.

2016

9. Der kan gå lidt tid, før at skemaet kommer frem.
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10. Hvis du vælger ”Luk – jeg henter skemaet senere”, kan du efterfølgende finde
det under fanebladet ”Skemaer”. Klik på ”Hent”. Skemaet vil komme frem
under ”Skemaer der ikke er indsendt”. Klik herefter på skemaet ”REGO2018
Ansoegning” for at åbne det.

Hvis du har oprettet et skema, men bliver afbrudt, kan du åbne skemaet
senere, ved at gå direkte til fanebladet ”Skemaer”, næste gang du logger på
Tast selv-service.
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4. Udfyld skema
Ved at klikke på de blå spørgsmålstegn
om udfyldelsen af skemaet.

i skemaet, kan du få flere oplysninger

1. Hvis ansøgningen udfyldes af en konsulent, kan konsulentens
kontaktoplysninger indtastes i skemaet.
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2. Klik på felterne markeret med røde stiplede firkanter for at acceptere kravene
for tilmelding til Register for Gødningsregnskab. Læs erklæringen, inden du
accepterer.
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5. Indsend skema
1. Klik på ”Indsend” for at sende ansøgningsskemaet.

Skemaet bliver sendt elektronisk via Tast selv-service.
Systemet vil med det samme lave en kontrol af, om CVR-nr. er gyldigt og aktivt og
om der er råderet over jord (betalingsrettigheder) eller der er dyrehold (CHRregistret). Hvis du ikke opfylder kravene for at være med i Register for
Gødningsregnskab, eller du allerede er tilmeldt registeret, vil du få en fejlmeddelelse
som vist nedenfor. Skemaet er først indsendt, når du har tastet koden til NemID.
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6. Udskriv dit tilmeldingsbevis
1. Klik på fanebladet ”Oversigter og breve”.
2. Klik på ”Breve” i undermenuen.
3. Klik på pdf-filen med titlen ”Du er nu tilmeldt Register for Gødningsregnskab”.
Dette er dit tilmeldingsbevis.
4. Du kan nu udskrive og gemme tilmeldingsbeviset.

Når du handler gødning, skal du altid undersøge, om det CVR-nr., du handler med,
er tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Dette gør du på vores hjemmeside:
http://lfst.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/soeg-i-register-forgoedningsregnskab/
Her vil din egen virksomhed også fremgå, når du er tilmeldt Register for
Gødningsregnskab.
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