
GHI-indberetning for græssende dyr på MVJ-0 arealer i perioden 2003-2005 
 
 
 
Skema 1. Hvordan skal du forholde dig, hvis dine egne dyr ved afgræsning afgiver husdyrgødning til egne MVJ-0 arealer, og du er 
med/ikke er med i Register for Gødningsregnskab 
 

 
 
 

Græsningstryk 

 
Egne dyr afgræsser egne MVJ-0 arealer  

 

 
Med i register for gødning 

 

 
Ikke med i register for gødning 1) 

 
Over eller lig med 0,2 

DE/ha 

 
Kvote = afsat husdyrgødning ved afgræsning  
Brug kolonne 8 (N-korr.) på skema A til at angive kg N. 
N-mængden angives som normproduktion i skema B, felt 303 

 
Ingen krav om gødningsregnskab 

 
Under 0,2 DE/ha 

 
N-mængden angives som normproduktion i skema B, felt 303 
Brug felt 319 på skema B til at fratrække samme kg N 
 

 
Ingen krav om gødningsregnskab 

 
1) Mindre virksomheder, som ikke er pligtige til at være med i Register for Gødningsregnskab, jf. bekendtgørelsen og som har indgået en MVJ-0 aftale.  



Skema 2. Hvordan skal du forholde dig hvis du afgiver/modtager husdyrgødning til MVJ-0 arealer, og du er med/ikke er med i 
Register for Gødningsregnskab 
 

 
 

Græsningstryk 

 
Modtager 

 

 
Afgiver (ejer af dyrene) 

Med i register for gødning Ikke med i register 
for gødning 

Med i register for 
gødning 

Ikke med i register for 
gødning 

 
Over eller lig med 0,2 

DE/ha 

Kvote = afsat husdyrgødning ved 
afgræsning. 
Brug kolonne 8 (N-korr.) på skema A til 
at angive kg N. 
N-mængden angives i skema B, felt 304 
Kopi af skema B1 eller græsningsaftale 
skal foreligge3) 

Ikke muligt! 
Skal være med i 
register 
Undtagelse1) 
Græsningsaftale 
skal foreligge 

Gødning overføres 
via skema B1 med 
kryds i felt 166 

Græsningsaftale skal 
som minimum 
foreligge hos 
modtager2)  

 
Under 0,2 DE/ha 

N-mængden angives i skema B, felt 304. 
Brug felt 319 på skema B til at fratrække 
samme kg N. 
Kopi af skema B1 eller græsningsaftale 
skal foreligge3)  

Græsningsaftale 
skal foreligge 2) 

Gødning overført 
via skema B1 med 
kryds i felt 166  

Græsningsaftale skal 
som minimum 
foreligge hos 
modtager2) 

 
1) Mindre virksomheder, som ikke er pligtige til at være med i Register for Gødningsregnskab, jf. bekendtgørelsen og som har indgået en MVJ-0 aftale. 
2) Skriftlig græsningsaftale skal minimum indeholde: 

- Oplysninger om dyr eller DE der afgræsser 
- Græsningsperioden 
- Størrelsen af græsningsarealet 
- CVR- eller CPR-nr., navn og adresse 
- Antal slet skal kunne dokumenteres ved salgsbilag 

3) Hvis afgiver (ejer af dyrene) er med i Register for Gødning, skal der foreligge en kopi af skema B1 fra afgiver. Hvis afgiver ikke er med i Register for 
Gødning, skal der foreligge en græsningsaftale. 

 
NB! Når andres dyr afgræsser arealer: Husk at græsningstrykket beregnes ved at gange antal DE modtaget med 2 (12/6, normafgræsning er 
6 md.). Eksempel: hvis 7 får afgræsser et græsareal i 6 måneder, så svarer det til et græsningstryk på 1 DE/ha. 
 
Husk at disse arealer ikke er harmoniarealer, selvom arealet får en kvote. Det skyldes, at der ikke må udbringes gødning med udkørings-
køretøjer på arealerne. Dyreenhederne, der er afsat på arealet, skal derfor ikke medtages som udbragt i gødningsregnskabets punkt 3.11 
(punkt 3.9 i Vejledningen 2008/09). 
 
 



GHI-indberetning for græssende dyr på MVJ-0 arealer1) før 2003 og efter 2005 
 
Skema 3. Husdyrgødning på MVJ-0 arealer. Hvis arealtypen falder udenfor nedenstående, så kontakt venligst Plantedirektoratet. 
 

 
Egne dyr afgræsser egne MVJ-0 arealer 

 

Med i register for gødning Ikke med i register for gødning2) 

N-mængden angives som normproduktion i skema B, felt 303. 
Brug felt 319 på skema B til at fratrække samme kg N 

Ingen krav om gødningsregnskab 

 
Afgiver/modtager husdyrgødning til MVJ-0 arealer 

 

Modtager Afgiver (ejer af dyrene) 

Med i register for gødning Ikke med i register for gødning Med i register for gødning Ikke med i register for gødning 

N-mængden angives i skema B, 
felt 304. 
Brug felt 319 på skema B til at 
fratrække samme kg N. 
Kopi af skema B1 eller 
græsningsaftale skal foreligge4) 

Ikke muligt! 
Skal være med i register 
Undtagelse2) 
Græsningsaftale skal foreligge 

Gødning overføres via skema B1 
med kryds i felt 166 

Græsningsaftale skal som 
minimum foreligge hos 
modtager3)  

1) Gælder også for særlige naturarealer uden MVJ-aftale, hvor arealet ifølge anden lovgivning alene må tilføres den gødning, som dyrene afsætter på arealet. 
Arealerne kan f.eks. være: 
- Beskyttede i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 3 uden mulighed for omlægning, 
- Arealer omfattet af fredningsbestemmelser eller 
- Arealer omfattet af en græsningsaftale med offentlig myndighed (hegningsaftaler). 

2) Mindre virksomheder, som ikke er pligtige til at være med i Register for Gødningsregnskab, jf. bekendtgørelsen og som har indgået en MVJ-0 aftale. 
3) Skriftlig græsningsaftale skal minimum indeholde: 

- Oplysninger om dyr eller DE der afgræsser 
- Græsningsperioden 
- Størrelsen af græsningsarealet 
- CVR- eller CPR-nr., navn og adresse 
- Antal slet, skal kunne dokumenteres ved salgsbilag 

4) Hvis afgiver (ejer af dyrene) er med i Register for Gødning, skal der foreligge en kopi af skema B1 fra afgiver. Hvis afgiver ikke er med i Register for 
Gødning, skal der foreligge en græsningsaftale. 

 
Husk at disse arealer ikke er harmoniarealer. Det skyldes, at der ikke må udbringes gødning med udkørings-køretøjer på arealerne. 
Dyreenhederne, der er afsat på arealet, skal derfor ikke medtages som udbragt i gødningsregnskabets punkt 3.11 (punkt 3.9 i Vejledningen 
08/09). 


