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1. Indledning 
 

I det følgende kan du få vejledning i at oprette og indsende skemaet Gødningskvote og 

Efterafgrøder 2014.  

 

Du kan bruge skemaet til at indberette følgende: 

 Ansøgning om anvendelse af 2,3 DE/ha undtagelsen fra Nitratdirektivet 

 Gødningskvoteberegning (opfylder krav om gødningskvoteberegning for ordningerne 

Miljøbetinget tilskud og Ekstensivt landbrug) 

 Opgørelse af efterafgrøder for planperioden 2013/2014 (efterafgrøder udlagt i 2013) 

 Indberetning af efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder for planperioden 

2014/2015 (efterafgrøder udlagt i efteråret 2014) 

 

Vi anbefaler, at du indsender dit Fællesskema 2014, før du udfylder skemaet Gødningskvote 

og Efterafgrøder 2014. Du kan kun få forudfyldt oplysninger i skemaet Gødningskvote og 

Efterafgrøder 2014 fra Fællesskemaet, hvis dette er indsendt. 

 

 

2. Frister for indsendelse af skemaet 
 

Hvis du har søgt Ekstensivt Landbrug, eller anvender undtagelsen på 2,3 DE/ha, skal du 

indsende siderne ”Beregning af Gødningskvote” og ”Markplan” senest den 16. april 2014. Du 

har dog mulighed for at foretage ændringer indtil den 15. maj 2014. 

 

Hvis du var omfattet af reglerne om pligtige efterafgrøder i planperioden 2013/2014, skal du 

udfylde og indsende siden ”Opgørelse af efterafgrøder 2013/2014” senest den 16. april 2014. 

  

Hvis du i efteråret 2014 (planperioden 2014/2015) har udlagt efterafgrøder, eller anvendt 

alternativer til efterafgrøder, skal du udfylde og indsende siden ”Indberetning af 

Efterafgrøder for efteråret 2014” senest den 31. august 2014. 

 

Ved anvendelse af 2,3 DE/ha undtagelsen fra Nitratdirektivet for kvægbrug, er fristen for 

indberetning den 16. april 2014. 
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3. Nyt siden 2013 
 

Opfyldelse af krav til efterafgrøder 

I år skal du vælge, hvordan du vil opfylde efterafgrødekravet for planperioden  

2013/2014 (efterafgrøder udlagt i 2013). 

 

Kravet skal opfyldes vha. en af følgende 3 muligheder: 

 Opsparing af efterafgrøder (herunder enten efterafgrøder/alternativer udlagt i efteråret 

2013 eller opsparing fra tidligere planperioder) 

 Overskud af efterafgrøder modtaget fra en anden virksomhed 

 Nedsættelse af kvælstofkvoten 

 

Du kan vælge hvilken af de 3 muligheder, du vil anvende, til at opfylde efterafgrødekravet 

for planperioden 2013/2014. Du behøver dermed ikke at opfylde efterafgrødekravet vha. de 

efterafgrøder du udlagde i 2013, hvis du hellere vil anvende nedsat kvælstofkvote. De udlagte 

efterafgrøder har du dermed mulighed for at gemme til en senere planperiode. 

 

Overdragelse af efterafgrøder  

Hvis du ønsker at modtage overskud af efterafgrøder fra en anden virksomhed, skal både du 

og den virksomhed, som afgiver efterafgrøderne, indberette det i skemaet Gødningskvote og 

Efterafgrøder. Vær opmærksom på, at begge virksomheder skal have et efterafgrødekrav. 

 

Opgørelse af efterafgrøder findes ikke længere i gødningsregnskabet 

Du skal være opmærksom på, at opgørelsen af efterafgrøder kun kan udfyldes i Tast selv- 

service, og at fristen for indberetning af opgørelsen er 16. april 2014. 

 

Ansøgning om brug af undtagelsen på 2,3 DE/ha 

Hvis du ønsker at gøre brug af 2,3 DE/ha undtagelsen fra Nitratdirektivet for kvægbrug i 

planperioden 2013/2014, skal du ansøge om dette i Tast selv service, ligesom det er et krav at 

gødningskvoteberegningen skal indberettes. Frist for indberetning er den 16. april 2014. 
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4. Oprettelse af skema 
 

1. Gå ind på hjemmesiden: http://naturerhverv.dk/  

2. Klik på ”Tast selv-service” under Tilskud og selvbetjening 

 

 

 

 

 

 

 

3. Klik derefter på ”Log på” 

4. Log ind vha. NemID eller Digital Signatur.  

5. Vælg fanebladet ”Skemaer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Klik på ”Opret nyt skema”.  

7. Klik på fanen ”Alle”. 

8. Ved at klikke på den lille trekant kan der under Institution vælges 

”NaturErhvervstyrelsen”.  

9. Under område vælges ”Gødning og Efterafgrøder”.  

10. Klik på ”Søg”. 

http://naturerhverv.dk/
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11. Klik på krydset ud for navnet på skemaet. 

 

12. Vælg skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 ved at klikke på ”Opret”.  

13. Vælg ”ok” 

14. For at få skemaet frem, klikkes der på ”Hent” 

15. Der kan gå nogle minutter før skemaet kommer frem, og det kan være nødvendigt at 

klikke på ”Hent” flere gange i træk.  

16. På et tidspunkt vil skemaet komme frem under ”Skemaer der ikke er indsendt” 

17. Klik på skemaet for at åbne det.   

 



 

 

8 

5. Ekstensivt landbrug 
 

Hvis du søger støtte til Ekstensivt Landbrug, er det en betingelse, at du udfylder og indsender 

siderne ”Markplan” og ”Beregning af Gødningskvote”. Dermed opfylder du kravet om 

gødningskvoteberegning. Du skal opbevare skemaet på din bedrift og kunne fremvise det ved 

en eventuel kontrol. 

 

Læs mere herom i ”Vejledning om særlig miljøstøtte under artikel 68”, som kan findes på 

www.naturerhverv.dk. 

 

Du behøver ikke udfylde siderne ”Opgørelse af efterafgrøder 2013/2014” og ”Indberetning af 

efterafgrøder for efteråret 2014”, medmindre du er pligtig til at udlægge efterafgrøder. 

 

 

6. Undtagelsen på 2,3 DE/ha 
 

Hvis du ønsker at anvende 2,3 DE/ha undtagelsen fra Nitratdirektivet for kvægbrug for 

planperioden 2013/2014, så er det et krav at du ansøger om dette i Tast selv service. Det gør 

du ved at sætte kryds i felt ”c” i skemaet til beregning af gødningskvote.  

For planperioden 2013/2014 er det ligeledes et krav, at du udfylder og indsender siderne 

”Markplan” og ”Beregning af kvælstofkvote”.  

 

Læs mere herom i ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 

2013/2014”, som kan findes på www.naturerhverv.dk.  

 

7. Ændringer til et allerede indsendt skema 
 

Hvis du har rettelser eller tilføjelser til et allerede indsendt skema, skal du oprette en kopi af 

det indsendte skema, lave rettelserne heri og indsende skemaet på ny. 

 

Dette gør sig også gældende, hvis du f.eks. mangler at udfylde siderne vedr. efterafgrøder, 

men allerede har udfyldt siderne ”Markplan” og ”Gødningskvoteberegning”. 

 

Når du er logget på Tast selv-service, vælger du fanebladet ”Skemaer”. I stedet for at oprette 

et nyt skema, skal du se nederst på siden under ”Skemaer der er indsendt”.  

 

Du åbner en rediger-bar version af det indsendte skema ved at klikke på ”Opret ændring”, 

som står til højre for skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder 2014”. Når du har klikket på 

”Opret ændring”, vil skemaet blive vist under ”Skemaer der ikke er indsendt”, og skemaet 

kan nu åbnes. 
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8. Sådan udfylder du skemaet, side for side 
 

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

udfyldelsen af skemaet. 

 

8.1. Opdater skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 
 

Du kan få forudfyldt en del oplysninger ved at vælge funktionen ”Opdater gødningskvote og 

efterafgrøder”. Denne opdatering af skemaet bør foretages hver gang du har lavet ændringer i 

skemaet, og SKAL foretages inden skemaet indsendes. 

 

Start derfor med at klikke på trekanten ud for ”vælg funktion” øverst i venstre hjørne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg derefter ”opdater gødningskvote og efterafgrøder” og klik på ”Udfør”. 
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8.2. Markplan 
 

Hvis du søger støtte til ordningen Ekstensivt landbrug, eller benytter undtagelsen om 2,3 

DE/ha, er det en betingelse, at du udfylder og indsender denne side, samt siden ”Beregning af 

Gødningskvote”. For alle andre er det frivilligt, om de vil udfylde siderne. 

Markplanen udfyldes lettest ved først at indlæse markerne fra Fællesskemaet. Dette kræver, 

at du har indsendt Fællesskemaet først. 

 

Sådan udfyldes markplanen trin for trin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vælg funktionen ”Hent markplan fra fællesskema” og klik på ”udfør”.  

2. Tjek at markerne indlæses i markplanen 

3. Vælg funktionen ”Indlæs forfrugt og jordbundstype fra sidste år” og klik på ”udfør”. 

4. Tjek at kolonnerne ”forfrugt” og ”jordbundstype” (standard eller ændret) er  

udfyldt for alle marker. OBS! Du kan kun anvende denne funktion, hvis du sidste år 

udfyldte og indsendte gødningskvoteskemaet. Hvis ikke, må du udfylde kolonnerne 

manuelt. 

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

”Efterafgrøder og udlæg”. 

6. Vælg funktionen ”Opdater skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder” og klik på 

”udfør”. 

7. Tjek at der er korrekt afkrydsning i kolonnen ”Harmoniareal”.  

8. Hvis du har valgt 75 % modellen for gødningstilførsel, så tjek at der er kryds i 

kolonnen ”Nedsættelse af kvote til 75 %” ud for de marker, der er tilmeldt ordningen. 

Tjek, at der er beregnet en N-kvote i kolonne 22 ”N-kvote i alt pr. mark”. 

9. Udfyld herefter siden ”Beregning af gødningskvote”. 

 

Flere afgrøder pr. mark 

Hvis du har flere afgrøder pr. mark pr. sæson, udfylder du tabellen ”Flere afgrøder pr. mark 

pr. sæson”. Tabellen skal ikke bruges til at angive efterafgrøder eller udlæg; disse skal fremgå 

af markplanen i kolonne 11.
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Udfyld markplanen manuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er også muligt at udfylde markplanen manuelt. Klik på ”Indsæt mark” for at indsætte en 

ny mark i skemaet.  

 

Udfyld som minimum følgende kolonner: 

1, Marknummer 

2, Markbloknummer 

3, Areal 

6, Jordbundstype 

9, Hovedafgrøde 

10, Forfrugt 

 

Gødningskvoteberegningen kan anvendes som dokumentation for ændringer 

For at du kan anvende gødningskvoteberegningen som dokumentation for ændringer, skal 

den ajourføres i løbet af planperioden, så den svarer til de faktiske forhold. De valgte 

afgrødekoder i markplanen skal derfor afspejle de faktiske forhold på marken. Har du 

græsmarker, skal du være opmærksom på, at der er forskellige afgrødekoder for græs 

afhængig af udnyttelsen. Læs mere herom i ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 

2013/2014”, som kan findes på www.naturerhverv.dk.  

 

Korrektioner af kvælstofkvoten 

Du har mulighed for at korrigere din kvælstofkvote, hvis du har forhøjede udbytter. Du skal 

korrigere din kvælstofkvote, hvis du har tilsagn til miljø- og økologiordninger, eller har søgt 

støtte under Særlig Miljøstøtte. Hvis du f.eks. har søgt om støtte til Ekstensivt Landbrug 

under Særlig Miljøstøtte, og har valgt kvælstofbegrænsningen ”75 % af kvælstofkvoten”, skal 

du huske at reducere kvoten på de pågældende marker ved at sætte flueben i kolonnen 

”Nedsættelse af kvote til 75 %”.  

 

Kvælstofkvote for den enkelte mark  

I kolonne 22 beregnes kvælstofkvoten for den enkelte mark. Den beregnes som kg N/mark og 

summeres i bunden af kolonnen. Summen i kolonne 22 er ikke den endelige kvote for 

bedriften, idet den ikke tager ikke højde for fradrag for eftervirkning af pligtige efterafgrøder 

dyrket sidste år, samt træk eller tillæg til kvoten som følge af manglende eller ekstra 

efterafgrøder. Se felt M på siden ”Beregning af gødningskvote” for at få bedriftens 

korrigerede kvælstofkvote. 
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8.3.  Beregning af gødningskvote 
 

Hvis du søger støtte til Ekstensivt landbrug, eller hvis du bruger undtagelsen på 2,3 DE/ha, er 

det en betingelse, at du udfylder og indsender denne side, samt siden ”Markplan”. For alle 

andre er det frivilligt, om man vil udfylde siderne. 

 

Selvom du ikke skal udfylde siden, kan du alligevel med fordel beregne din gødningskvote på 

denne side. Udfyld først siden ”Markplan” som 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: 

 Kravet om gødningskvoteberegning opfyldes. 

 Kvælstofkvoten beregnes ud fra de indtastede oplysninger og forudfyldes i 

gødningsregnskabet. Du skal blot korrigere for eventuelle ændringer, der er sket i løbet 

af planperioden. 

 Du kan se hvor mange ha med pligtige efterafgrøder, du har udlagt i planen 

 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.  

 

Kvælstofkvote før korrektioner 

Felt H angiver bedriftens kvælstofkvote før korrektioner. Kvoten i felt H beregnes som 

summen af kolonne 22 i markplanen (Kg N/mark), men uden korrektion for 

kvælstofprognosen. 

 

Bedriftens korrigerede kvælstofkvote 

Felt M angiver bedriftens korrigerede kvælstofkvote, dvs. den endelige kvælstofkvote, som 

angiver hvor meget kvælstof, der må udbringes på bedriften. Kvoten i felt M beregnes som 

kvoten i Felt H, men tager også højde for kvælstofprognosen, fradrag for eftervirkning af 

efterafgrøder, træk i kvoten pga. manglende efterafgrøder samt overskud af efterafgrøder 

omdannet til N-kvote.  
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Kvoten ved 140 kg total-N 

Hvis du i Fællesskemaet har valgt modellen 140 kg total kvælstof (N) i gennemsnit for hele 

bedriften, vises din maksimale kvælstofkvote i felt F (dvs. bedriftens maksimale 

kvælstofkvote, før der ganges med udnyttelsesprocenten).  

 

Vær opmærksom på, at du altid er forpligtet til både at overholde kravet om max. 140 kg  

total N (kvoten der er angivet i felt F) samt at overholde din beregnede N-kvote (som vises i 

felt M). Her skal du være opmærksom på, at den beregnede N-kvote opgøres i udnyttet N. 

Dvs. at dit forbrug af gødning ikke må overstige nogle af kvoterne. Hvis f.eks. den beregnede 

kvote er lavere end kravet om max. 140 kg udnyttet N, må dit forbrug ikke overstige den 

beregnede kvote. 

 

Eksempel: 

Bedriftens samlede harmoniareal = 5 ha.  

Bedriftens maksimale kvote i felt F beregnes til: 140 kg N * 5 ha = 700 kg total N. 

Den beregnede kvælstofkvote for bedriften i felt M er 420 kg N. 

Der er udbragt 600 kg N i dybstrøelse med en udnyttelsesprocent på 45 %. 

Betingelsen om 140 kg total N er overholdt, da der må udbringes 700 kg total N og kun er 

udbragt 600 kg total N. Kvælstofkvoten (felt M) er også overholdt, da der er udbragt: 

600 kg N *45 % = 270 kg udnyttet N. 



 

 

15 
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8.4.   Opgørelse af efterafgrøder 2013/2014 
 

På denne side indberetter du en opgørelse over efterafgrøder for planperioden 2013/2014 

(efterafgrøder udlagt i efteråret 2013). Alle, der har krav om at etablere efterafgrøder, skal 

indberette opgørelsen af efterafgrøder. Bemærk, at fra i år kan opgørelsen udelukkende 

udfyldes i Tast selv-service, og findes ikke længere i gødningsregnskabet. 

 

I opgørelsen beregnes dit krav til efterafgrøder for planperioden 2013/2014, og du vælger, 

hvordan du vil opfylde dit krav.  

 

Du kan opfylde kravet på følgende måder: 

 Efterafgrøder eller alternativer udlagt i 2013 

 Opsparing af efterafgrøder fra tidligere planperioder 

 Overdragelse af overskud fra en anden jordbruger 

 Nedsættelse af planperiodens kvælstofkvote.  

 

Hvis der ikke vælges nogen af de tre første muligheder til opfyldelse af kravet, vil et evt. 

resterende krav altid automatisk blive opfyldt ved nedsættelse af kvælstofkvoten. 

 

Du kan få forudfyldt en del oplysninger på siden ved at vælge funktionen ”Opdater 

gødningskvote og efterafgrøder”.  

 

Nedenfor gennemgås de enkelte felter på siden punkt for punkt. 

 

Felt A: Pligtige efterafgrøder  

Hvis virksomheden ikke er omfattet af krav om efterafgrøder i planperioden 2013/2014, skal 

der markeres ud for NEJ i felt A.  

Felt B: Udbragt gødning 

Markér i dette felt, om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha i planperioden 2011/2012. 

Du kan indlæse markeringen automatisk fra dit gødningsregnskab ved at vælge funktionen 

”Opdater gødningskvote og efterafgrøder” og klikke på ”Udfør”. 

Felt C: Efterafgrødegrundareal 2013/2014 

Efterafgrødegrundarealet beregnes ud fra markplanen i dit Fællesskema 2014. Beregningen 

udføres når du vælger funktionen ”Opdater gødningskvote og efterafgrøder”. Bemærk, at 

arealet kun kan beregnes, hvis du har indsendt Fællesskemaet.  

Felt D: Eventuelt ekstra krav til pligtige efterafgrøder som følge af en miljøgodkendelse 

Hvis du har en miljøgodkendelse med krav om ekstra efterafgrøder, skal kravet angives i 

dette felt. Du vælger selv, om du vil angive arealet i procent eller i ha. 
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Felt E: Krav til pligtige efterafgrøder 

Efterafgrødekravet beregnes som enten 10 % eller 14 % af efterafgrødegrundarealet (felt C), 

afhængig af om der i planperioden 2011/2012 blev udbragt over eller under 0,8 DE/ha 

(angivet i felt B). 

Felt F: Overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder 

Dit opsparede overskud af efterafgrøder fra tidligere planperioder bliver indlæst i punkt F. 

Feltet indlæses når du vælger funktionen ”Opdater gødningskvote og efterafgrøder”. 

Overskud af efterafgrøder fra og med planperioden 2007/2008 frem til og med planperioden 

2012/2013 indgår heri. 

Felt G og H: Pligtige efterafgrøder og alternativer i 2013 

Arealet med efterafgrøder, og alternativer til efterafgrøder i 2013, indlæses i felt G og H fra 

skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2013. Felterne indlæses når du vælger funktionen 

”Opdater gødningskvote og efterafgrøder”. Der kan ikke rettes i disse felter. 

Felt I og J: Modtaget og afgivet overskud af efterafgrøder 

Her skal du oplyse, hvis du har modtaget eller afgivet et overskud af efterafgrøder. Husk at 

være opmærksom på omregningsfaktoren, hvis du modtager eller afgiver efterafgrøder. Læs 

mere herom i Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler, afsnit 5.5.4. Bemærk, at du kun 

kan modtage og afgive efterafgrøder hvis du har et krav til pligtige efterafgrøder i 

planperioden. 

Felt K: Opsparede efterafgrøder og alternativer 

Her vises hvor mange ha efterafgrøder, der er til rådighed. Feltet beregnes som felt F + felt G 

+ felt H + felt I – felt J. Beregningen udføres, når du vælger funktionen ”Opdater 

gødningskvote og efterafgrøder”. Efterafgrødekravet er ikke fratrukket i felt K. 

Felt L: Opfyldelse af planperiodens krav 

Her beregnes, hvor stor en del af dit krav, der kan opfyldes med opsparede efterafgrøder. 

Beregningen udføres, når du vælger funktionen ”Opdater gødningskvote og efterafgrøder”. 

Hvis du f.eks. har et krav på 10 ha (felt E) og har en opsparing på 6 ha (felt K), vil der stå 6 

ha i felt L. Hvis du ikke ønsker at bruge alle dine opsparede efterafgrøder på at opfylde dit 

krav, men hellere vil gemme noget af opsparingen til senere planperioder, kan du nedskrive 

mængden i felt L. I eksemplet ovenfor kan du f.eks. vælge at skrive 2 ha i felt L. Så vil du 

bruge 2 ha af din opsparing til at opfylde kravet, og de resterende 10-2 = 8 ha af dit krav vil 

blive opfyldt ved nedsættelse af din kvælstofkvote.  Du vil så have 6 – 2 = 4 ha opsparing til 

senere planperioder (angivet i felt O). 
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Eksempel på opfyldelse af planperiodens krav 

 

Felt M: Resultat 

 I feltet vises resultatet af opgørelsen. Feltet 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 negativt, bliver din kvælstofkvote automatisk nedsat. Hvor mange 

kg N, kvoten nedsættes med, vises i felt M. Omregningsfaktoren er hhv. 56 og 85, afhængig 

af om du har udbragt under eller over 0,8 DE/ha. Mængden i kg N bliver desuden vist i felt 

felt K på siden Beregning af gødningskvote (”Træk i kvoten på grund af manglende 

efterafgrøder”). Når du skal udfylde dit gødningsregnskab for 2013/2014, vil mængden 

fremgå af felt 502 i gødningsregnskabet. 

Felt N: Overskud omdannet til kvælstofkvote 2013/2014 

Hvis du ønsker at omdanne et overskud af efterafgrøder til kvælstofkvote i planperioden 

2013/2014, skal dette angives i felt N. Den ekstra kvote bliver vist i felt L på siden 

”Beregning af gødningskvote”. Omregningsfaktoren er hhv. 32 og 69, afhængig af om du har 

udbragt under eller over 0,8 DE/ha. 

Felt O: Overskud af efterafgrøder, der overføres til næste planperiode 

I dette felt vises, hvor stor en del af din opsparing, der bliver overført til næste planperiode. 
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8.5.   Indberetning af efterafgrøder for efteråret 2014 
 

Hvis du forventer at være omfattet af krav om pligtige efterafgrøder i planperioden 

2014/2015, skal du på denne side indberette, hvor stort et areal, du udlægger med pligtige 

efterafgrøder. Du skal ligeledes indberette, hvis du anvender alternativer til efterafgrøder. 

Indberetningsfristen er den 31. august 2014.  

 

Forklaring på felterne i skemaet: 

 Felt A: Her angives det samlede areal med pligtige efterafgrøder, som udlægges i 

efteråret 2014 (afgrødekode 968). Hvis d u har udfyldt siden ”Markplan”, bliver 

arealet beregnet, når du vælger funktionen ”Opdater gødningskvote og efterafgrøder”. 

Hvis ikke, angiver du selv arealet i feltet. 

 Felt B: Areal med energiafgrøder i 2014. Hvis du har udfyldt siden ”Markplan”, 

bliver arealet beregnet, når du vælger funktionen ”Opdater gødningskvote og 

efterafgrøder”. Hvis ikke, angiver du selv arealet i feltet. 

 Felt C: Areal med mellemafgrøder udlagt i efteråret 2014. Hvis du har udfyldt siden 

”Markplan”, bliver arealet beregnet, når du vælger funktionen ”Opdater 

gødningskvote og efterafgrøder”. Hvis ikke, angiver du selv arealet i feltet. 

 Felt D: Afbrænding af fiberfraktion fra husdyrgødning i planperioden 2013/2014. 

 Felt H: Summen af efterafgrøder og alternativer. Feltet beregnes, når du vælger 

funktionen ”Opdater gødningskvote og Efterafgrøder”. 
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9. Tilknytning af elektronisk markkort til skemaet 
 

Der er kun krav om et markkort, hvis der ikke er overensstemmelse mellem markplanen i 

ansøgningen om enkeltbetaling og markplanen i dette skema (siden ”Markplan”). Markkortet 

skal enten ligge på bedriften, eller det kan laves elektronisk via dette skema.  

 

Hvis du søger støtte til ekstensivt landbrug, behøver du ikke at tilknytte et elektronisk 

markkort til skemaet, idet der altid skal være overensstemmelse mellem markplanen i 

ansøgningen om enkeltbetaling og markplanen i dette skema.  

 

 

10. Sådan indsender du skemaet  
 

Skemaet skal indsendes elektronisk via Tast selv-service. Kun indberetninger, der vedrører 

dødsboer og konkursboer, kan indsendes i papirudgave. 

 

Bemærk, at hvis du har et CVR-nr., skal dette benyttes ved din indberetning. Dette gør du ved 

at anvende dit CVR-nr., når du logger på Tast selv. Du skal indsende hele skemaet, selvom 

du evt. kun ønsker at indberette en af siderne. Ønsker du på et senere tidspunkt at indsende en 

anden side i skemaet, indsendes hele skemaet på ny. 

 

Sådan indberetter du 

Start med at opdatere skemaet, se hvordan i afsnit 8.1. Denne opdatering SKAL foretages, 

inden skemaet indsendes. 

 

Det er en god idé at starte med at gemme skemaet, ved at klikke på ”Gem”. 

Klik derefter på ”Indsend”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemet vil automatisk lave en kontrol af skemaet. Hvis der er blokerende fejl i skemaet, vil 

disse stå med rødt. Ellers kan skemaet indsendes ved at du indtaster din kode til NemID en 

gang til, eller alternativt anvender Digital Signatur, hvis du har brugt denne ved log in. 

Skemaet er først indsendt, når du har tastet koden til NemID eller anvendt din Digitale 

Signatur. 
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