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Nemt & sikkert 
 
Enkeltbetaling og gødningsplanlægning online 
 

https://eha.dffe.dk eller eha.dffe.dk  
 
 
 
Gode grunde til at søge elektronisk på Enkeltbetaling Online: 
 

• Du undgår en række åbenlyse fejl, fordi systemet automatisk 
kontrollerer din ansøgning 

• Du sparer tid og kræfter, fordi du kan genbruge markkortet 
fra sidste år. Husk selv at kontrollere om markbloknumrene 
stadig er de samme, da der er sket ændringer i systemet 

• Du kan løbende se din ansøgningsstatus 
• Du kan se postlister over dine modtagne og sendte breve 
• Du kan få beregnet din kvælstofkvote 
• Du kan gemme dine indtastninger og arbejde videre, når det 

passer dig. 
 
 
Sådan søger du via Enkeltbetaling Online: 
 

• Du skal bruge ansøgningsnummer, EHA-adgangskode, og to 
pinkoder 

• Ansøgningsnummer og EHA-adgangskode står på det tilsend-
te ansøgningsskema 

• Pin-koder udsendes til alle, der søgte enkeltbetaling i 2006 
• Nye ansøgere skal indsende et registreringskema, som findes 

på https://eha.dffe.dk. Direktoratet sender så de nødvendige 
koder. 

https://eha.dffe.dk/
https://eha.dffe.dk/
https://eha.dffe.dk/
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1. Indledning 
Denne vejledning henvender sig til både konventionelle og økologiske landbrugere, og den forkla-
rer, hvordan du udfylder følgende: 
 

• Ansøgning om udbetaling af støtte under enkeltbetalingsordningen 
• Ansøgning om støtte til særlige afgrøder (protein- og energiafgrøder samt stivelseskartof-

ler)  
• Gødningsplanlægning: kvælstofkvote og efterafgrøder 
• Indberetning om økologi, miljøbetinget tilskud (MB) og tilskud til miljøvenlige jordbrugs-

foranstaltninger (MVJ) 
• Tilkendegivelse om at du vil søge Ø-støtte 

 
Vejledningen beskriver, hvordan du bl.a. søger om enkeltbetaling ved at udfylde ansøgningsske-
maet og udnytte dine betalingsrettigheder. Reglerne, som du skal opfylde for at modtage enkeltbe-
taling, er beskrevet i Direktoratet for FødevareErhvervs ”Vejledning om enkeltbetaling”, som du 
finder på www.dffe.dk. I resten af denne vejledning er Direktoratet for FødevareErhverv omtalt 
som direktoratet. 
  
I kapitel 4 gennemgås ansøgningsskemaet, herunder hvordan du skal udfylde skemaet side for 
side. På selve ansøgningsskemaet kan du se de kolonnenumre og rækkenumre, som der henvises 
til i denne vejledning. De øvrige kapitler beskriver andre forhold ved ansøgning, herunder hvor-
dan du indsender ansøgningen, ændrer ansøgningen og får udbetalt støtte m.m. Bilagene indehol-
der regler for hhv. afgrødekoder og listen over koder til økologisk drift for husdyr.  
 

1.1 Underskrift og indsendelse af ansøgning 
Når du underskriver ansøgningen om enkeltbetaling (EB-ansøgningen), bekræfter du, at du søger 
om enkeltbetaling. Samtidig underskriver du den erklæring, der er trykt på forsiden af ansøg-
ningsskemaet, herunder at dine oplysninger er korrekte. Underskriften gælder kun i forhold til de 
ordninger, der indgår i EB-ansøgningen. Er du fx ikke økolog, omfatter din erklæring ikke afsnit-
tene om økologisk jordbrug. 
  
Når du indsender EB-ansøgningen, bliver du automatisk registreret som producent af foder og fø-
devarer i plantedirektoratet. Hvis du anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren 
form, skal du afgive supplerende oplysninger, når du foretager den årlige husdyrindberetning. 
Henvendelser for mere information skal ske til Plantedirektoratet www.pdir.dk. 

1.2 Samme CVR.nr. på EB-ansøgning og betalingsrettigheder 
Det er meget vigtigt, at du anvender samme CVR-nr. i din EB-ansøgning, som dine betalingsret-
tigheder er registreret under i direktoratet ved ansøgningsfristen. Hvis dine betalingsrettigheder 
ikke er registreret under det CVR-nr., som du anvender i din EB-ansøgning, så kan der ikke udbe-
tales støtte for ansøgningen. Det betyder samtidig, at dine betalingsrettigheder ikke bliver udnyt-
tet. Det er dit ansvar at sikre, at der er overensstemmelse mellem det CVR-nr., du anvender i EB-
ansøgningen, og det CVR-nr., som betalingsrettighederne er registreret under. 
 
Vigtigt:  
- Har du fået nyt CVR-nr.? 
- Hvis du har fået nyt CVR-nr., skal du huske at få overdraget dine betalingsrettigheder til det nye 
CVR-nr. inden ansøgningsfristen 

http://www.dffe.dk/
http://www.pdir.dk/
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1.3 Nyt siden sidst 

Ansøgningsfristen 
Ansøgningsfristen er i år 24. april 2007, da den 21. april er en lørdag. 

Ansøgning om støtte 
Det er de betalingsrettigheder, som du råder over på tidspunktet for udløbet af ansøgningsfristen, 
der sammen med dit støtteberettigede areal danner grundlag for udbetaling af støtte. Du kan dog 
frem til ændringsfristen den 31. maj tilføje betalingsrettigheder, som du har erhvervet efter ansøg-
ningsfristen. Dette skal ske som en ændring af din ansøgning om enkeltbetaling (EB-ansøgning). 
Skemaet til denne ændring kan i perioden fra ansøgningsfristen til 31. maj findes på www.dffe.dk.  

Ø-støtte 
Se afsnit 4.13, hvis du er interesseret i Ø-støtte. 

Nyt markbloksystem 
Direktoratet for FødevareErhverv har forbedret markbloksystemet. Dette betyder, at mange af 
blokkene er ændret og har fået nye numre. Derfor skal du være opmærksom på, at en række for-
hold vil være anderledes, når markerne skal tegnes op i 2007. 
 

• ca. 66 % af blokkene er ændret 
• ca. 55.000 blokke har ikke været benyttet i de sidste 5 år og er slettet 
• ca. 40.000 nye blokke er oprettet primært på grund af deling af eksisterende blokke eller 

arealer, som er anmeldt uden for markblok i 2006. 
 
Det er derfor meget vigtigt, at du er ekstra omhyggelig med indberetning af dine marker i 2007, 
da eventuelle fejl kan resultere i, at der sker fradrag i støtten, og at støtteudbetalingen forsinkes.  
 
Bemærk: I nogle tilfælde, har direktoratet ikke kunnet konvertere dine tidligere markbloknumre til 
de nye markbloknumre. Revisionen af markblokregisteret medfører derfor, at nogle ansøgere, der 
ikke i 2006 skulle indsende markindtegninger (da markplan=2005), i 2007 vil få tilsendt markkort. 
Du skal indtegne markerne på disse markkort.  

Indberetning for udbetaling af tilskud til miljøordninger 
Som noget nyt i 2007 skal også miljøordningerne: Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ), 
miljøvenlig drift af vådområder og braklagte randzoner indberettes via skemaet om ansøgning om 
enkeltbetaling 2007. Indberetningen sker på side C i skemaet. Vejledning til indberetningen findes 
i denne vejlednings afsnit 4.12. I samme skema indberettes om miljøbetinget tilskud (MB), om-
lægning til økologisk jordbrugsproduktion (OM) og økologitilskud (gl. ordning). 

Overdragelse af tildelinger fra den nationale reserve 
Efter de hidtidige regler har det kun i forbindelse med arv eller forskud på arv været muligt at 
overdrage betalingsrettigheder, tillæg og FGK-tilladelser fra den nationale reserve i de første 5 år 
efter tildelingen, uden at dette bliver inddraget. 
 
Fra 1. januar 2007 kan en landbruger endvidere tage betalingsrettigheder, tillæg og FGK-
tilladelser fra den nationale reserve med over i en ny bedrift. Det er dog en betingelse, at det sker 
som led i en sammenlægning eller opsplitning af bedrifter. I disse tilfælde overtager den/de land-
brugere, der driver den/de nye bedrifter, de oprindeligt tildelte betalingsrettigheder, tillæg samt 
FGK-tilladelser fra den nationale reserve i den resterende del af femårsperioden. Det er et krav, at 
sammenlægningen af bedrifter omfatter hele bedrifter og ikke kun en del af disse. Tilsvarende er 
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det et krav, at der ved opsplitning af en bedrift dannes mindst to nye selvstændige bedrifter. Efter 
sammenlægningen/opsplitningen er det den eller de nye bedrifter, der skal udnytte betalingsrettig-
heder, tillæg og FGK-tilladelser hvert år i den resterende del af perioden på 5 år fra tildelingen fra 
den nationale reserve. Efter femårsperioden kan betalingsrettighederne overdrages efter de almin-
delige regler. Læse mere i vejledningen ”National reserve 2007” afsnit 1. 

Rådighedsperiode 
Kravene til rådighedsperioden er blevet ændret, således at det ikke længere er tilladt at lade en 
tidligere producent afslutte sin produktion i begyndelsen af rådighedsperioden eller lade en efter-
følgende producent begynde sin produktion i slutningen af rådighedsperioden. Læs mere i afsnit 
4.3 i ”Vejledning om enkeltbetaling”. 

Permanent græs 
Permanente græsarealer skal være dyrkbare, hvilket betyder at de under normale vejrforhold skal 
kunne afgræsses eller høstes ved slæt i perioden fra 1. juni til 31. august. Permanente græsarealer 
skal have et plantedække, hvor over halvdelen af plantedækket består af græs eller andet grøntfo-
der. Læs mere i ”Vejledning om enkeltbetaling”.  

Nye krydsoverensstemmelseskrav 
Det er nu et krav til god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM), at både braklagte arealer, udyr-
kede arealer og permanente græsarealer skal vedligeholdes ved slåning i juli eller august mindst 
en gang hvert andet år. Arealer, der ikke blev slået i 2006, skal derfor slås i 2007. Kun for perma-
nente græsarealer gælder, at slåning kan erstattes af afgræsning. Manglende slåning (afgræsning) 
betyder, at krydsoverensstemmelseskravet om god landbrugs- og miljømæssig stand ikke er over-
holdt. Det vil derfor medføre en sanktion.  
 
Kravet om maksimum 25 % kløver i græsblandinger til brakmarker er ophævet.  
 
Du kan læse mere om krydsoverensstemmelse og krav i ”Vejledning om krydsoverensstemmelse”.  
 
2. Ansøgningsskema 
Du kan søge om enkeltbetaling elektronisk eller på en papiransøgning. Hvis du fik enkeltbetaling i 
2006, modtager du et fortrykt ansøgningsskema. For dig, der vil søge elektronisk i 2007, er oplys-
ningerne også registreret i det elektroniske ansøgningsskema, når du logger ind i Enkeltbetaling 
Online, EHA. Læs mere herom i dette kapitel. 
  
Hvis du er ny ansøger i 2007, og vil bruge en papiransøgning, kan du anvende det ansøgnings-
skema, som du finder på www.dffe.dk, eller du kan få et skema tilsendt. 
 
For at kunne søge om enkeltbetaling i 2007 skal du råde over både betalingsrettigheder og et støt-
teberettiget landbrugsareal pr. 24. april 2007. For at få udbetalt støtte skal du råde over det støtte-
berettigede areal i hele 10 måneders rådighedsperioden. Læs mere i ”Vejledning om enkeltbeta-
ling”. 

2.1 Elektronisk ansøgning og markkort via internettet 
Direktoratets system Enkeltbetaling Online, EHA giver dig mulighed for at ansøge elektronisk. 
Hvis du har modtaget et fortrykt ansøgningsskema, er du på forhånd oprettet i EHA-systemet. Du 
skal blot bruge det ansøgningsnummer og den EHA-adgangskode, der er fortrykt på papiransøg-
ningen, som du har modtaget. Gå ind på https://eha.dffe.dk. Nye ansøgere kan oprettes i EHA ved 
at indsende registreringsskema (se kapitel 3). 
 

http://www.dffe.dk/
http://www.eha.dffe.dk/
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Du får også direkte adgang til Fødevareministeriets Internet Markkort på http://markkort.dffe.dk. 
Gennem EHA kan du via et link direkte klikke dig ind på markkortindtegningen. 

2.2 Sådan sender du ansøgningen elektronisk 
Vil du sende ansøgningen elektronisk, skal du udover EHA-adgangskode og ansøgningsnummer 
benytte et sæt PIN-koder, som udsendes til alle ansøgere om enkeltbetaling i 2006. Har du ikke 
senest 15. februar 2007 modtaget PIN-koder, skal du bestille dem på https://eha.dffe.dk. 
 
Du skal ikke foretage nogen egentlig indsendelse af det elektroniske markkort. Markerne skal blot 
være indtegnet senest 24. april 2007 kl. 23:59:59. 
 
Fordele ved at bruge det elektroniske ansøgningsskema, Enkeltbetaling Online, EHA 
2007: 
 
• Der er en automatisk kontrol af de mest almindelige fejl ved udfyldelse af ansøgningen 
• Marker kan indtegnes elektronisk, og du kan få oplyst et vejledende areal for hver indtegnet 

mark 
• Du kan se areal og evt. nye numre på markblokke 
• Markblokstørrelsen er tilgængelig 
• Du kan hente markoplysninger fra sidste år. Vær dog opmærksom på, at markbloknumrene 

kan være ændret 
• Du kan gemme indtastede oplysninger og gå tilbage for at arbejde videre i ansøgningen 
• Du kan se en oversigt over dine registrerede betalingsrettigheder 
• Markindtegningerne kan overføres fra sidste år til dette år 
• Markoplysninger fra planlægningsværktøjerne DLBR MARK (tidligere ”Bedriftsløsning”) og 

Næsgård Mark kan overføres 
• Du kan få beregnet din kvælstofkvote. Når du har udfyldt din markplan, skal du blot indtaste 

JB-nummer og forfrugt for samtlige marker, så har du stort set også udfyldt din gødningsplan-
lægning. JB-nummer og forfrugt vil også følge med automatisk ved indlæsning af oplysninger 
fra DLBR MARK og Næsgaard Mark 

• De elektroniske markkort erstatter markkort på papir 
 

2.3 Fortrykte oplysninger på ansøgningen 
Hvis du fik enkeltbetaling i 2006, modtager du et ansøgningsskema med oplysninger om: 
 

• Ansøger, side 1 
• Ejendomme, side 2 
• Markplanen, bilag 1 
• Betalingsrettigheder, bilag A 

 
Eksisterende ansøgeres oplysninger om adresse og CVR-numre er siden 2004 blevet opdateret fra 
de offentlige registre. Opdateringen omfatter dog ikke navnefeltet – som du selv skal rette. Hvis 
du er ny ansøger, kan du læse mere i kapitel 3. 
 
Oplysningerne i markplanen, bilag 1 til ansøgningsskemaet, er fortrykt på grundlag af din EB-
ansøgning 2006. Hvis din ansøgning ikke var færdigbehandlet i direktoratet den 15. januar 2007, 
hvor trykningen af ansøgningsskemaet fandt sted, skal du være særlig opmærksom. Husk, at det 
altid er dit ansvar, at det er de korrekte oplysninger, der står i den ansøgning, som du sender ind. 
Hvis de fortrykte oplysninger ikke er korrekte, skal du rette dem. 

http://markkort.dffe.dk/
http://www.eha.dffe.dk/
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Kontroller de fortrykte oplysninger 
Hvis du har søgt om enkeltbetaling i 2006, skal du være opmærksom på, at det er den fortrykte 
adresse, som vi fremover vil kontakte dig på.  
 
Du skal kontrollere, at oplysningerne er korrekte. Hvis du har en personligt ejet virksomhed, kan 
du finde oplysningerne på ”Registreringsbevis” fra din lokale SKAT, se www.skat.dk. Hvis du har 
et selskab registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan du finde oplysningerne på ”Oplysning 
om juridisk enhed”, fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på www.eogs.dk. 

Bank- og navneoplysninger 
I 2007 vil støtten blive udbetalt til den konto, der er registreret som din Nemkonto. Du kan indbe-
rette og ændre den konto, du ønsker som din NemKonto på to måder:  
 
• I din bank (eller netbank) og 
• På www.nemkonto.dk med digital signatur (dette gælder dog ikke virksomheder) 

Øvrige oplysninger 
Hvis du har adresseændringer, skal du henvende dig med ændringen på et af nedenstående ste-
der, afhængig af, hvilken type virksomhed, du har. 
 
• Er din virksomhed registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (selskaber m.fl.), skal du hen-

vende dig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf. 33 30 77 00, www.eogs.dk. 
• Har du en personligt ejet virksomhed, skal du ligeledes henvende dig til Erhvervs- og Sel-

skabsstyrelsen. 
• Hvis du ikke er virksomhedsregistreret, dvs. ikke har et CVR-nummer, men bruger dit CPR-

nummer, skal du henvende dig på det lokale folkeregister i din kommune. 
• Offentlige institutioner skal henvende sig til Danmarks Statistik, www.dst.dk 
 
Samtidig skal du overstrege den fortrykte adresse på forsiden af ansøgningen og skrive den nye 
adresse. 

 
3. Nye ansøgere 
Du skal være registret i direktoratet med dit gældende CVR- eller CPR-nummer og indsende en 
EB-ansøgning for at modtage enkeltbetaling.  
 
Nye ansøgere bliver automatisk registreret i direktoratet, når der indsendes et skema til overdra-
gelse af betalingsrettigheder, eller når direktoratet modtager en papiransøgning om enkeltbetaling. 
Du kan finde ansøgningsskemaet på www.dffe.dk eller få det tilsendt ved at kontakte direktoratet.  

3.1 Vil du udfylde din ansøgning elektronisk? 
Hvis du er ny ansøger og ønsker at søge via Enkeltbetaling Online, og ikke senest 15. februar har 
modtaget ansøgningsnummer, EHA-adgangskode og EHA-pinkoder , skal du indsende et særligt 
registreringsskema, som du finder på https://eha.dffe.dk under ”er du ny ansøger?”. Direktoratet 
sender herefter dine data, så du kan anvende Enkeltbetaling Online. 
 
Registreringsskemaet skal være modtaget i direktoratet senest 10. april 2007, for at du kan nå at 
anvende Enkeltbetaling Online inden ansøgningsfristen. 
 
Du skal huske at underskrive dit registreringsskema, og du kan sende det enten som post, som en 
fax eller som en scanning via e-mail. 

http://www.skat.dk/
http://www.eogs.dk/
http://www.nemkonto.dk/
http://www.dst.dk/
http://www.dffe.dk/
http://www.eha.dffe.dk/
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4. Sådan udfylder du ansøgningen 
I dette kapitel bliver hver side af ansøgningsskemaet gennemgået, og du bliver vejledt om, hvor 
meget du skal udfylde og hvordan. Ansøgningsskemaets sider med forklarende bokse er vist i det-
te kapitel. 

4.1 Ansøgningen side 1. Producentoplysninger mv.  
På ansøgningens side 1 skal du anføre dine producentoplysninger. Det gælder fx, at der skal anfø-
res CPR- og CVR-nummer på den producent, der driver bedriften.  For interessentskaber, andels-, 
anparts- og aktieselskaber mm. må der ikke anføres CPR-nummer. 

Ansøgningsnummer og EHA-adgangskode  
Hvis du indsendte ansøgningsskemaet om enkeltbetaling mv. i 2006, er EHA-adgangskode og an-
søgningsnummer fortrykt på ansøgningen, side 1. Disse skal anvendes, når du:  
 

• udfylder ansøgningen elektronisk ved hjælp af programmet Enkeltbetaling online, EHA 
2007, https://eha.dffe.dk 

• anvender Fødevareministeriets Internet Markkort på http://markkort.dffe.dk, 
• skal se status på dine betalingsrettigheder på https://eha.dffe.dk 

 
 
Husk, at gemme din EHA-adgangskode og ansøgningsnummer 
 
 
Du kan ikke bruge dit sagsnummer fra husdyrpræmieordninger eller nummeret fra din ansøgning 
om tildeling fra den nationale reserve, som ansøgningsnummer. 
 
Ny ansøger.  
Hvis du er ny ansøger, vil du først få et ansøgningsnummer, når din ansøgning eller registrerings-
skema er modtaget og registreret i Direktoratet for FødevareErhverv, som beskrevet i kapitel 3 

Navn, adresse, telefon og e-mail 
Her anføres navn og adresse på den producent, der er ansøger, og som underskriver ansøgningen. 
Vær opmærksom på, at det er den person, som i de officielle registre er registreret som indehaver 
af CVR-nummeret (under pkt. 1), som skal anføres. Telefonnumre og e-mail er fortrykt. Hvis op-
lysningerne ikke er korrekte, bedes du rette i ansøgningens fortrykte oplysninger. 

Selskabsform 
Drives bedriften af et interessentskab eller et selskab, anføres selskabsform, som fx A/S, I/S, K/S 
eller ApS. Hvis bedriften drives som en enkeltmandsvirksomhed angives EV. 

Betalingsrettigheder og CVR-nr. 
Husk, at betalingsrettighederne skal være registreret på samme CVR-nr./CPR-nr., som anvendes i 
ansøgningen. Er der sket ændringer fx pga. selskabsdannelse eller opløsning, skal der indsendes 
meddelelse om overdragelse af betalingsrettigheder. Husk også, at du ikke kan anvende et ophørt 
CVR-nr. på ansøgningen. 

Ansøgere uden jord og kun med særlige betalingsrettigheder 
Hvis du råder over særlige betalingsrettigheder, men ikke har landbrugsjord på ansøgningstids-
punktet, skal du sætte kryds her. Råder du over særlige betalingsrettigheder, som du vil udnytte i 

http://eha.dffe.dk/
http://markkort.dffe.dk/
http://eha.dffe.dk/
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2007, er der et krav om fortsat landbrugsaktivitet. Kravet opfyldes ved at opretholde minimum 50 
% af den gennemsnitlige landbrugsaktivitet opgjort i storkreaturer (SK), som de særlige rettighe-
der blev tildelt på baggrund af, fx udbetalte præmier i referenceperioden. 
 
Hvis du ikke har udnyttet de særlige rettigheder i 2005, skal de udnyttes i 2006 eller 2007 for ikke 
at blive inddraget til den nationale reserve. Hvis du er økologisk husdyrproducent med tilladelse 
til jordløst brug, skal du også udfylde side 7. Hvis du har særlige betalingsrettigheder og ønsker at 
ændre sidde til almindelige betalingsrettigheder, kan du læse mere om dette i ”vejledning om en-
keltbetaling”. 

Handyr- og moderfårpræmie 
Hvis du søger om handyr- og/eller moderfårpræmie, og råder du over landbrugsarealer, skal du 
indsende en ansøgning om enkeltbetaling, uanset om du søger om enkeltbetaling eller ej. Her skal 
du angive alle dine landbrugsarealer, også ikke-støtteberettigede arealer. Dette gælder også, selv-
om du kun råder over forpagtede arealer. 
 
Herunder ser du side 1 fra ansøgningsskemaet med kommentarer. 
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Ansøgningsnummer og EHA-
adgangskode  
Her finder du ansøgningsnummer og 
EHA-adgangskode, som skal anven-
des, når du udfylder ansøgningen 
elektronisk. Det kan du gøre på 
https://eha.dffe.dk. Du skal bruge 
den samme kode, når du anvender 
Fødevareministeriets Internet Mark-
kort på http://markkort.dffe.dk 

HUSK ! Du har mulighed for at sætte kryds ved ”markplan identisk med 2006”, hvis dine marker er uænd-
rede i forhold til 2006. Du kan så undlade at udfylde markplanen, som vist i bilag 1 til den fortrykte ansøg-
ning. Sæt kryds her og skriv under, og indsend kun side 1. Hvis du har modtaget et markkort, skal dette altid 
indsendes, også når du sætter kryds. I disse tilfælde skal du indtegne dine marker på de medfølgende mark-
kort og indsende dem til direktoratet sammen med forsiden af ansøgningen. Hvis du brugte muligheden for 
at sætte kryds ved ”markplan identisk med 2005” i 2006 og har modtaget markkort, som skal udfyldes, 
skyldes det, at dine marker har fået nye markbloknumre, som direktoratet ikke entydigt kan overføre.  
 
Bemærk, du kan ikke sætte kryds og undlade at udfylde markplan, hvis du: 
 
- søger om støtte til energi-, protein-, non-foodafgrøder eller stivelsesprodukter 
- har tilsagn om MVJ- eller MB/OM-tilskud  
- har bortforpagtet, forpagtet, solgt eller tilkøbt arealer 
- er fuldt omlagt økolog med udtagningsrettigheder 
- er økolog, og der er sket ændringer i husdyrproduktionen  
 
Hvis du tidligere har oplyst JB-nummer og forfrugt for dine arealer, kan den forenklede ansøgning også an-
vendes til gødningsplanlægning. Se afsnit 4.2 om du skal indsende markkort. 

Ansøgere uden jord kun med 
særlige betalingsrettigheder 
Du skal sætte kryds her, hvis du på 
ansøgningstidspunktet ikke har rå-
dighed over et landbrugsareal (hver-
ken ejet eller forpagtet), men har 
særlige betalingsrettigheder. Sætter 
du kryds her, skal du kun indsende 
side 1. 

Handyrpræmie og 
moderfårpræmie 
Hvis du søger om handyr- og/eller 
moderfårpræmie, og råder du over 
landbrugsarealer, men søger ikke om 
enkeltbetaling, skal du sætte kryds 
her. Du skal anføre alle dine marker i 
kolonne 8 på side 3. 

Side 1. Producentoplysninger mv. 
Denne side skal udfyldes af alle.

http://eha.dffe.dk/
http://markkort.dffe.dk/
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Figur 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 1 fortsat. Producentoplysninger mv. 
Denne side skal udfyldes af alle. 

Ø-støtte 
Sæt kryds her, hvis du er interesseret i 
at søge tilskud til jordbrugere på visse 
småøer i 2007, når reglerne herfor er 
fastlagt. 
 
Du skal også 
• sætte kryds på side 4 ud for hver 

mark, som du er interesseret i at søge 
til, når det bliver muligt, og  

• udfylde ansøgningens side D, se nær-
mere i afsnit 4.13 i denne vejledning. 

Kun gødningsplanlægning 
Sæt kryds her, hvis du kun anvender 
skemaet ved gødningsplanlægningen. 
Dvs. hvis du ikke søger nogen form for 
støtte. Dette kan være tilfældet, hvis 
du fx udelukkende dyrker permanente 
afgrøder som skov, frugttræer eller ju-
letræer. Du skal udfylde side 3 og an-
give dine arealer i kolonne 8. Du skal 
også udfylde side 5 for at få beregnet 
din gødningskvote. 

Underskrift og erklæring ! 
HUSK, at underskrive ansøgningen.  

10 måneders rådighed, enkeltbetalingsordningen 
Dette felt udfyldes, hvis du ønsker at anmelde to rådighedsperioder eller en anden rådighedsperiode 
end den generelle rådighedsperiode fra 15. januar til og med 14. november 2007. 
 
Anfører du mere end én periode, skal du ud for alle marker på side 4 kolonne 15 anføre nummer på 
den gældende rådighedsperiode. ”1”, hvis marken er omfattet af rådighedsperiode 1, og ”2” hvis den 
er omfattet af rådighedsperiode 2.  
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Ø-støtte 
Du skal sætte kryds, hvis du er interesseret i at søge om tilskud til jordbrugere på visse små-
øer i 2007 på hele eller dele af din bedrift, når der bliver mulighed herfor. De øer, der er om-
fattet, er anført i afsnit 4.13. 

Underskrift og erklæring 
Du skal underskrive ansøgningen for at bekræfte, at du søger enkeltbetaling. Samtidig underskri-
ver du erklæringen, der er trykt på forsiden af ansøgningsskemaet, herunder at oplysningerne i an-
søgningen er korrekte. Underskriften gælder kun i forhold til de ordninger, der indgår i ansøgnin-
gen. Er du fx ikke økolog, omfatter din erklæring ikke afsnittene om økologisk jordbrug. 
  
Hvis det viser sig, ved fx kontrol på bedriften, at oplysninger i din ansøgning ikke er korrekte, be-
tyder din underskrift, at du kan gøres ansvarlig for de ukorrekte oplysninger. Læs mere i afsnittet 
”Kontrol og sanktion” i ”Vejledning om enkeltbetaling”. 
 
Bemærk, at ansøgningen skal underskrives af den landbruger, hvis CPR-nummer eller CVR-
nummer står øverst på ansøgningen side 1. Hvis en anden underskriver ansøgningen for dig, fx en 
ægtefælle, landbrugskonsulent, revisor eller driftsleder, skal der vedlægges en fuldmagt fra dig til 
den pågældende. For selskaber er det den tegningsberettigede, der skal underskrive. 
 
Hvis du er umyndig, skal din værge underskrive ansøgningen. Der skal vedlægges dokumentation 
for værgemålet. Desuden skal der vedlægges en kopi af godkendelse fra statsamtet om, at du må 
drive landbrug og påtage dig de forpligtelser, der følger af ansøgningen. 

10 måneders rådighed, enkeltbetalingsordningen 
Hvis du vil anvende muligheden for to rådighedsperioder eller én rådighedsperiode, der er forskel-
lig fra den generelle rådighedsperiode, skal du anføre starttidspunkter på side 1. Hvis du har mere 
end én rådighedsperiode, skal du på side 4 ud for hver mark anføre, hvilken rådighedsperiode der 
gælder. Det gælder også, hvis du anvender den generelle rådighedsperiode for nogle marker. De to 
rådighedsperioder kan tidligst begynde 1. september 2006, og senest 24. april i 2007. Du kan ænd-
re rådighedsperioden for 2007 i ændringsperioden indtil 31. maj 2007. Husk at den ændrede rå-
dighedsperiode skal starte senest 24. april 2007. 
 

4.2 Sådan bestiller du markkort 
Hvis du ikke ønsker at anvende Fødevareministeriets elektroniske markkort, og du mangler mark-
kort, skal du hurtigst muligt anskaffe de manglende kort på: http://markkort.dffe.dk eller bestille 
markkort i direktoratet. Husk, at påføre ansøgningsnummer, CPR-nr. og CVR-nr. 
 
Selvom du mangler markkort, og du derfor eventuelt ikke kender markbloknummeret, skal du alli-
gevel udfylde og indsende ansøgningsskema inklusive markplan, side 3 og 4, så direktoratet har 
modtaget det senest ved ansøgningsfristens udløb 24. april 2007. Direktoratet godkender ikke 
manglende markkort som begrundelse for en for sent indsendt ansøgning. 
 
Du skal derfor overholde ansøgningsfristen og eftersende markkortene, så snart du har modtaget 
dem og indtegnet dine marker. Først herefter vil direktoratet være i stand til at behandle din an-
søgning. 
 

http://markkort.dffe.dk/
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Hvordan får du nye markkort? 
Brug bestillingsblanketten ”Bestilling af markkort 2007” forrest i ansøgningsmaterialet. Eksem-
pel er vist ovenfor. 
 
Andre ansøgeres markkort 
Har du købt eller forpagtet nye arealer, kan du bruge de kort, som den tidligere ejer eller forpagter 
har fået tilsendt i 2006. Du skal i så fald huske at rette i de fortrykte oplysninger om ansøgnings-
nummer, CPR-, CVR-nummer og navn. 
 
Markkort via internettet 
Der er adgang til markkort på internettet (Fødevareministeriets Internet Markkort) på 
http://markkort.dffe.dk. Her kan du udfylde dine markkort. Vælger du denne metode, skal du blot 
indtegne dine marker elektronisk. Når direktoratet modtager din ansøgning, vil vi åbne dine mark-
kort og bruge dem i behandlingen af din ansøgning. Dine markindtegninger på de elektroniske 
kort erstatter derfor indtegninger på papirmarkkort.  
 
Brug af markkort fra forskellige elektroniske kortsystemer 
Du kan også udskrive kort fra andre kortsystemer og indsende dem sammen med papiransøgnin-
gen. 
 
Hvis du anvender sådanne kortudskrifter, skal: 
 
• udskriften være i farver 
• markblokgrænser og markbloknumre tydeligt fremgå af udskriften 
• du have indtegnet dine marker 
• ansøgningsnummer, CPR - / CVR- nummer være påført udskriften. 

 
Markkort vil dog blive sendt til dig sammen med ansøgningsskemaet. Du kan også vælge at ind-
tegne markerne på disse kort og sende dem sammen med ansøgningsskemaet. 
 
Du skal ikke bestille ekstra markkort, hvis  
 
• du kun skal udfylde side 1 i ansøgningen, se dog side 4 i denne vejledning. 
• du anmelder arealer i markblokke med markbloknummer 111888 og et løbenummer mellem 

01-60. Disse fælles græsningsarealer skal ikke indtegnes. 

Kortmateriale 
Markkortene er målfaste kort, som består af en sammensmeltning af luftfoto (Danmarks Digitale 
Ortofoto) taget i enten 2004 eller 2006 og markblokke fra markbloksystemet 
 
Der er i postnumrene 5000 – 5999, 9300 - 9493 og 9690 - 9999 benyttet ortofotos fra 2006, mens 
der i den resterende del af landet er benyttet ortofotos fra 2004. 
 

http://markkort.dffe.dk/
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Eksempel på markkort 
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Markbloksystemet bygger på en opdeling af landbrugsarealer i blokke, bestående af en eller flere 
marker. Grænserne følger typisk faste grænser i landskabet, som fx: 
 

hegn vandløb søer og vandhuller  
kyster befæstede veje og stier jernbaner 
skove og lunde grusgrave byområder 
bygninger indkørsler til ejendomme skove og lunde 
færdselsarealer ved  
bygninger 

haver  

 
Alle blokkenes arealer er opmålt og registreret, og direktoratet bruger kortene til at kontrollere 
ansøgninger om enkeltbetaling. Herover ser du et eksempel på et markkort. 

Nyt markbloksystem 
Markbloksystemet er blevet gennemgået og revideret i efteråret 2006. Revisionen har blandt andet 
betydet, at: 
 

• ca. 66 % af blokkene er ændrede, 
• ca. 55.000 blokke har ikke været benyttet i de sidste 5 år og er derfor slettet, og 
• ca. 40.000 nye blokke er oprettet primært på grund af deling af eksisterende blokke eller 

arealer anmeldt uden for markblok i 2006. 
 
For ændrede markblokke er markbloknummeret på kortet markeret med rødt. I Enkeltbetaling 
Online, EHA findes en funktion, hvor du kan indtaste et bloknummer og få oplyst om nummeret 
fortsat eksisterer og evt. nyt markbloknummer. Hvis markblokken fortsat eksisterer oplyses areal 
på markblokken 

Digitale kort og opmåling af marker på egen PC 
Det er muligt at indkøbe digitale kort med tilhørende markblokgrænser til egen PC. Hermed kan 
du udføre opmålinger af dine marker med stor nøjagtighed, hvis markgrænserne kan placeres præ-
cist. Ved køb af digitale kort bør du være opmærksom på leverandørens krav til din PC og dine 
programmer. 
 
Vær opmærksom på, at du uanset digital opmåling selv bærer det fulde ansvar for, at markernes 
areal angives korrekt. 

4.3 Sådan indtegner du marker på markkort 

1. Markblokgrænser 
Alle marker fra markplanen skal indtegnes. Gule streger markerer markblokgrænser på markkor-
tet. Grænser mellem blokkene ligger normalt langs permanente afgrænsninger, fx veje, vandløb, 
levende hegn. Ikke støtteberettigede arealer, kan være markeret med en skravering på kortet. Det 
kan være moser, mergelgrave, søer, mindre beplantninger og lignende.  
 
Bemærk, at markblokgrænser ikke følger naboskel. Flere landbrugere kan derfor have marker i 
samme markblok. 

Hvad skal du kontrollere? 
Kontrollér, at det er det rigtige markbloknummer, du angiver for hver mark. Direktoratet kontrol-
lerer, at det samlede areal, der søges støtte til i en blok, ikke overskrider blokkens størrelse. Stør-
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relsen på en markblok kan du få oplyst på tlf. 33 95 89 90. Det registrerede areal i markblokregi-
steret er normalt lidt større end det støtteberettigede areal. 

2. Markbloknummer 
Markbloknummeret er 8-cifret, fx 473288-25. Markbloknummeret er angivet med sort eller rødt. 
Er markbloknummeret rødt, er blokgrænserne ændret fra sidste år, og din mark kan have fået nyt 
nummer i forhold til sidste år. Markblokken kan være meget lille på kortet. Markbloknummeret til 
sådanne blokke er det nummer, hvor femte ciffer af det 8-cifrede tal er placeret midt i markblok-
ken. 

3. Indtegning og nummerering af marker 
Retningslinier for indtegning af marker: 
 

• Indtegn dine marker på markkortet, som et omrids af hver enkelt mark.  
• Benyt en blå eller sort kuglepen, og ikke blyant eller tuschpen. 
• Marker, der udgør en hel markblok, skal også indtegnes.  
• Skriv et marknummer i midten af hver indtegnet mark.  
• Markens nummer på markkortet skal være det samme som nummeret på markplanen.  
• Marknumrene, der er fortrykte på markplanen, skal bruges på markkortene.  
• Angiv ikke markens afgrøde og areal på markkortet. 
• En mark må aldrig krydse en markblokgrænse. Krydser en af dine marker en markblok-

grænse, skal du altid dele marken ved markblokgrænsen. 
 
Der er fortaget mange ændringer i markblokregisteret, det er derfor vigtig at du kontrollerer 
markblokkenes størrelse, når du udfylder markplanen i din ansøgning. 
 
Bemærk, at arealer, der ligger udenfor din indtegning på markkortet, ikke vil blive medregnet i 
tilfælde af kontrol. 

Mark, der ligger i to markblokke 
Ligger en mark i to markblokke på markkortet, skal marken deles i to, både på kortet og i ansøg-
ningens markplan. Hver del af marken skal have sit eget marknummer, og for hver del af marken 
skal der angives et areal i hektar på markplanen. Husk, i disse tilfælde skal det samlede areal op-
fylde minimumskravet for marker. Husk at angive ændringer af markblokgrænser på markkortet. 

Mark uden markbloknummer 
Har du en mark, der ikke ligger i en nummereret markblok, skal du indtegne marken så nøjagtigt 
som muligt på kortet og anføre markbloknummer: 999999-99 på markplanen, side 3. 

Giv besked om fejl på markkort 
Er der fejl på markkortet eller i markblokkene, skal du angive fejlen ved at markere den tydeligt 
på kortet, og samtidig beskrive fejlen på kortets venstre side under ”Bemærkninger om markblok-
ke”. 
 
Bemærk, at arealer uden for markblok kun er støtteberettiget, hvis du tydeligt både har indtegnet 
arealet på markkortet og angivet fejlen i markplanen. 

Forpagtet del af en brakmark 
Hvis du forpagter en del af en brakmark, skal du indtegne denne på markkortet. For at undgå tvivl 
ved kontrol, anbefales det, at du markerer din del af marken med en tydelig fysisk adskillelse. 
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Indtegning af fælles græsningsarealer 
Den andel af arealet, som du udnytter, skal angives i markplanen med det antal hektar, som du rå-
der over. Har du arealer, der er placeret i en blok med markbloknummer 111888 og et løbenum-
mer mellem 01-60, skal du ikke indtegne sådanne marker. Hvis arealet ligger i en blok med et an-
det nummer, skal du på kortet indtegne en mark med størrelsen som svarer til det angivne areal. 
 
Græsningsret 
Arealer , hvorpå en landbruger har givet græsningsret til andre, skal angives i ansøgningen hos 
den der ejer/forpagter arealet. Sådanne arealer skal indtegnes på samme måde som andre area-
ler/marker. 

4. Ansøgere med identisk markplan 
Hvis du ønsker at anvende muligheden for at sætte kryds for ”markplan identisk med 2006” og det 
er første gang du anvender denne mulighed, så skal du indsende markkort sammen med forsiden af 
ansøgningen. 
 
Hvis du brugte denne mulighed i 2006 og fortsat ønsker at gøre det i 2007, skal du kun indsende 
markkort, hvis du har modtaget et sammen med ansøgningsmaterialet. Hvis du har modtaget 
markkort, skyldes det, at dine marker har fået nye markbloknumre, som vi ikke kan identificere 
entydigt. 

4.4 Ansøgningens side 2. Oplysninger om bedriftens ejendomme 
Hvis du søgte enkeltbetaling eller indberettede din økologiske bedrift i 2006, er oplysninger fra 
sidste års ansøgning fortrykt på ansøgningsskemaet. Du skal rette eller tilføje til disse oplysnin-
ger, hvis der er sket ændringer. Du skal anføre samtlige ejendomme og arealer, der indgår i din 
bedrift. 
 
Din bedrift omfatter samtlige ejede og forpagtede arealer og øvrige produktionsenheder, som du 
driver, og som ligger i Danmark. Arealer, som du har bortforpagtet eller udlejet, skal ikke angi-
ves. Derimod skal du anføre alle arealer, hvor du alene har givet græsningsret til andre landbruge-
re.  

1. Ejendomslinienummer 
For at kunne sammenkæde en ejendom med en mark, er der angivet et nummer ud for den enkelte 
ejendom (i det gråtonede område til venstre for postnummer). Dette nummer kan overføres til 
markplanen side 3. Hvis du søgte enkeltbetaling i 2006 er nummeret videreført fra 2006.  
 
Muligheden for at angive på hvilken ejendom, der er uoverensstemmelser, kan være en hjælp i si-
tuationer med arealoverskridelser. 

2. Kommune- og ejendomsnummer samt ejendommens adresse 
Her skal du anføre kommune- og ejendomsnummer, som du kan finde på ejendomsskatteskemaet 
eller på BBR-meddelelsen fra kommunen. Husk, at din eventuelle nye kommune kan have fået et 
nyt kommunenummer. Indgår et umatrikuleret areal i din bedrift, anføres 999-9999999. Du skal 
anføre korrekt postadresse for hver ejendom. 

3. Ejet eller forpagtet ejendom 
Du skal sætte kryds ud for hver ejendom eller jordstykke, om du ejer eller forpagter. 
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4. Areal der indgår i bedriften 
Ved ”areal, der indgår i bedriften”, forstås både dyrkbart og ikke-dyrkbart areal. For arealer du 
ejer, kan du se arealernes størrelse på ejendomsskatteskemaet og fratrække bortforpagtede arealer. 
Vær opmærksom på, at arealet, der indgår i bedriften, skal være større end arealet på markplanen, 
idet der i det areal, der indgår i bedriften, også indgår bygninger, gårdsplads, have mv. 

5. Det samlede areal på bedriften   
Det samlede areal på bedriften i linie 7 er en sammentælling af alle arealer i kolonnen til højre. 
(Summen af alle arealer, angivet for hver ejendom). 

6. Areal til anden anvendelse 
Nederst på side 2 skal du bekræfte med et kryds, at forskellen mellem summen af arealerne på di-
ne ejendomme og summen af marker på side 3 udgør det samlede areal, som bruges til bygninger, 
gårdsplads, have, veje, hegn, vådområder, krat, skov og lignende. 

7. Autorisationsnummer, økologiske producenter 
Nogle økologer har flere autorisationsnumre knyttet til samme CVR-nummer. Dette gælder især 
offentlige myndigheder og institutioner. Ud for hver ejendom oplyses det autorisationsnummer, 
som hører til ejendomme. 
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Side 2. Oplysninger om bedriftens ejendomme 
Denne side skal udfyldes af alle ansøgere med jord. 

1. Ejendomslinienummer     
For at kunne sammenkæde en ejendom 
med en mark, er der angivet et nummer 
ud for den enkelte ejendom (i det gråto-
nede område til venstre for postnummer). 
Dette nummer kan overføres til markpla-
nen side 3. Hvis du søgte enkeltbetaling i 
2006 er nummeret videreført fra 2006.  
 

2. Kommune- og ejendomsnummer 
samt ejendommens adresse 
Her skal du anføre kommune- og ejen-
domsnummer, som du kan finde på 
ejendomsskatteskemaet eller på BBR-
meddelelsen fra kommunen. Indgår et 
umatrikuleret areal i din bedrift, anfø-
res 999-9999999. Du skal anføre kor-
rekt postadresse for hver ejendom. 

3. Ejet eller forpagtet ejendom 
Du skal sætte kryds ud for hver ejen-
dom eller jordstykke, om du ejer eller 
forpagter. 

4. Areal der indgår i bedriften 
Ved areal, der indgår i bedriften, forstås 
både dyrkbart og ikke-dyrkbart areal. For 
arealer du ejer, kan du se arealernes stør-
relse på ejendomsskatteskemaet og fra-
trække bortforpagtede arealer. 

5. Det samlede areal på 
bedriften   
Det samlede areal på be-
driften i linie 7 er en 
sammentælling af alle are-
aler i kolonnen til højre. 
(Summen af alle arealer, 
angivet for hver ejendom). 

6. Areal til anden 
anvendelse 
Nederst på side 2 
skal du bekræfte med 
et kryds, at forskel-
len mellem summen 
af arealerne på dine 
ejendomme og sum-
men af marker på 
side 3 bruges til 
bygninger, gårds-
plads, have, veje, 
hegn, vådområder, 
krat, skov og lignen-
de. 

7. Autorisationsnummer, økologi-
ske producenter 
Nogle økologer har flere autorisations-
numre knyttet til samme CVR-nummer. 
Dette gælder især offentlige myndig-
heder og institutioner. Ud for hver 
ejendom oplyses det autorisations-
nummer, som tilhører ejendommen. 
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4.5 Ansøgningens side 3. Ansøgning og markplan for bedriften 
Din ansøgning om enkeltbetaling anses ikke som modtaget, før du har indsendt en korrekt udfyldt 
markplan. Bemærk, at hvis du ikke råder over jord, skal du dog kun indsende ansøgningens side 1. 
 
Hvis du søger støtte under enkeltbetalingsordningen, skal du anføre alle dine marker og land-
brugsarealer i markplanen. Herunder landsbrugsarealer med ikke-støtteberettigede afgrøder, som 
fx juletræer, pyntegrønt samt permanente gartneriafgrøder. Læs nærmere om støtteberettigede og 
ikke-støtteberettigede afgrøder i ”Vejledning om enkeltbetaling”. Hvis du ikke anfører alle dine 
landbrugsarealer, inklusiv de arealer, som du ikke søger om støtte til, kan din støtte blive nedsat 
med op til 3 %. 

Alle marker i ha med to decimaler 
Du skal angive arealet for alle marker i hektar med to decimaler i ansøgningen. Brug de alminde-
lige afrundingsregler, hvis dine arealoplysninger (på fx landinspektøropmåling) er med mere end 
to decimaler. Anfører du kun arealer med én decimal, registrerer direktoratet den manglende an-
den decimal som et nul, fx bliver 2,3 ha registreret som 2,30 ha. 

Mindstemål på marker 
Støtteberettigede marker skal udgøre et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha, medmindre 
marken på grund af naturlige afgrænsninger eller naboskel ikke kan sammenlægges med andre 
marker. Du kan dog dyrke flere afgrøder samtidig på samme mark, forudsat at afgrøderne tilhører 
samme afgrødegruppe. 
 
I så fald skal arealerne med de enkelte afgrøder anmeldes som selvstændige delmarker på side 3 i 
skemaet. Hvis delmarken er under 0,30 ha, skal du sætte kryds ud for marken i kolonne 11. For 
udtagne marker gælder dog andre regler, jf. nedenstående i dette afsnit. 
 
Et udtaget areal skal være mindst 10 m. bredt i over halvdelen af længden og udgøre mindst 0,10 
ha. I randzonen langs søer, åbne vandløb, kystlinien og fortidsminder (fx gravhøje) kan du brak-
lægge arealer med en bredde på mindst 5 meter og en størrelse på mindst 0,05 ha. Læs mere i 
”Vejledning om enkeltbetaling”, bilag B afsnit B.1 
 
Alle støtteberettigede afgrøder udgør én afgrødegruppe, dog med undtagelse af: 
 

• energiafgrøder med koblet støtte, 
• proteinafgrøder med koblet støtte og  
• stivelseskartofler med koblet støtte 

Korrekte oplysninger om arealer 
Det er alene dit ansvar, at de arealer, som du søger støtte til, er anført korrekt. Hvis det ved admi-
nistrativ eller fysisk kontrol bliver konstateret, at en eller flere marker er mindre end det areal, 
som du har anført i ansøgningen, bliver afvigelsen behandlet efter sanktionsreglerne, jf. ”Vejled-
ning om enkeltbetaling”. Afvigelser i kategorien ”ikke støtteberettigede arealer”, vil kunne for-
sinke behandlingen af din ansøgning. 
 
Hvis du også søger om ”tilskud til jordbrugere på visse småøer” skal ”Ikke støtteberettigede area-
ler” være udfyldt korrekt både med hensyn til areal og afgrødeart. Du skal især være opmærksom 
på, at det registrerede areal i markblokregisteret normalt er lidt større end det støtteberettigede 
areal. Det skyldes, at markblokregisteret også omfatter mindre markveje, skel, grøfter, mindre 
vildtbeplantninger, vandhuller mv. 
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Kontrol af arealer 
Direktoratet for FødevareErhverv foretager en administrativ krydskontrol af størrelsen på samtlige 
arealer. Hvis det konstateres, at de marker, der er anmeldt og søgt støtte til i en markblok, har et 
større samlet areal, end der er registreret i markblokregisteret, vil du og eventuelle andre ansøgere 
i markblokken blive udtaget til en særlig kontrol. 

Oversigt over markblokke 
Indsendte du ansøgning om enkeltbetaling sidste år, er der i bilag 1 til ansøgningsskemaet en 
oversigt over de markblokke, som du anmeldte marker i. Du kan få oplysning om arealstørrelse 
for alle markblokke på https://eha.dffe.dk og på tlf. 33 95 89 90, hvis du har en trykknaptelefon. 
Telefonen er åben døgnet rundt fra 1. februar 2007. 

Fælles græsningsarealer 
En række fælles græsningsarealer er blevet lagt ind under ét bloknummer med et bloknummer 
111888 og et løbenummer mellem 01-60. I bilag 1A til ansøgningen vil bloknummeret for sådanne 
fælles græsningsarealer være oplyst, hvis du søgte enkeltbetaling sidste år, eller du kan få det op-
lyst hos udlejer. I Jylland indgår følgende fællesgræsningsområder i særlige markblokke: 
 
Agger Tange, Bygholm Vejle, Fosdalen, Gl. Strandfogedgaard, Hartkorns Værn, Knopper Enge, 
Koldmosen, Lille Vildmose, Læsø Syd, Ring- og Damfenner, Saltvandssøen, Sandmosen, Skallin-
gen, Skjern Å Dal, Tipperne, Udholm, Værneengene og Ørnefenner.  
 
I det øvrige land er det: Vestamager, Eskildsø, Jægersborg Dyrehave, Røsnæs, Saltholm og 
Vesterlyng. 
 
Hvis der er tale om en græsningsaftale, er det kun ejeren/forpagteren, der skal anmelde arealet på 
ansøgningsskemaets side 3. 

Angivelse af ikke-støtteberettigede arealer 
Ikke støtteberettigede arealer, som fx flere små arealer med juletræer og pyntegrønt, kan puljes i 
én mark indenfor den enkelte markblok. Det kræves dog, at hver enkelt delmark tegnes ind på 
markkortet, mens det samlede areal for samtlige delmarker kan skrives på én linie med ét mark-
nummer på side 3 i ansøgningsskemaet. 
 
Alle arealer uden for markblokke betragtes i denne sammenhæng som én blok med nummer 
999999-99, hvor små arealer med samme afgrøde/bevoksning kan angives som én mark. Større 
skovdistrikter med arealer uden for markbloksystemet kan således samle alle distriktets bevoks-
ninger i én mark på ansøgningens side 3. 
 
Alle delmarker, som indtegnes på markkortet, skal anføres med samme nummer. Dette kan ikke 
umiddelbart lade sig gøre i "Internet Markkort", der ikke tillader flere marker med samme mark-
nummer i samme markblok. De marker, som puljes, skal på markkortet tildeles et løbenummer. Fx 
anføres den som marknummer 76 i ansøgningen, mens indtegningerne nummereres fx 76-1, 76-2. 
Til identifikation af bevoksninger med juletræer og pyntegrønt i fredsskov kan dog bruges skov-
kort i stedet for de almindelige markkort. 
 
Bevoksninger med juletræer og pyntgrønt, som er beliggende i fredsskov, og er på under 0,30 ha, 
skal dog hverken indgå i den samlede arealangivelse på side 3 i ansøgningen eller indtegnes på 
markkortet. 
 
 
 

http://eha.dffe.dk/
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! HUSK at anføre samtlige marker. Også mar-
ker, som du ikke søger støtte til. 
 
Hvis du er i tvivl om en mark med fx en naturlig-
nende bevoksning eller ubenyttede strandenge 
skal medtages, så medtag alligevel marken og an-
før enten afgrødekode 900, 901 eller 902. 
 

Side 3. Ansøgning og markplan for bedriften 
Denne side udfyldes af alle jordbrugere med rådighed over jord. Alle, som søger enkeltbetaling, er 
forpligtet til at anføre samtlige marker. 

Kolonne 1. Ejendomslinienummer 
Du kan angive, hvilken ejendom mar-
ken ligger på, for at ejendommen kan 
kædes sammen med en mark. 

Kolonne 2. Marknummer 
Du skal anføre hver mark i markplanen 
med samme nummer, som de har på 
markkortet. 

Kolonne 3 og 4. Markbloknummer 
Du skal anføre markblokken med et 
nummer på 8 cifre, fx 519316-19. Har 
du en mark, der ikke ligger i en mark-
blok, anfører du nummeret 999999-99. 
Husk, at angive på markkortet, at mar-
ken skal have et markbloknummer. 

Kolonne 5. Afgrødekode 
HUSK ! at du skal anføre en afgrø-
dekode for hver mark. Koderne finder 
du i bilag 1. I Plantedirektoratets ”Vej-
ledning og Skemaer” findes den samme 
liste. Her er dog tilknyttet afgrødernes 
kvælstofnormer mv. Nogle afgrødeko-
der er ændret siden 2006. 

Kolonne 6. Landbrugsarealer, du 
søger støtte til 
Her skal du anføre størrelsen på de 
dyrkede og udyrkede marker, du søger 
støtte til. Arealerne skal anføres i hek-
tar med to decimaler. 

Kolonne 7. Udtagning (brak og non-food) 
Her skal du anføre de udtagne arealer, hvis du pr. 24. april 2007 har udtagningsrettigheder. Hvis 
din udtagning overstiger antallet af dine udtagningsrettigheder, kan du også anmelde det oversky-
dende areal i denne kolonne. Dette gælder såfremt disse arealer overholder alle regler om udtag-
ning. Er det ikke tilfældet, skal de overskydende arealer anføres i kolonne 6 ”Dyrket/udyrket”, og 
der skal være fysisk adskillelse mellem de 2 arealer. 
 
Vær opmærksom på, at hvis afgrødekode 312-319 anføres som udtaget under enkeltbetalingsord-
ningen, så er MVJ-tilskuddet 0 kr. 
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Kolonne 1. Ejendomslinienummer 
For at kunne sammenkæde en ejendom med en mark, skal du angive, på hvilken ejendom marken 
er beliggende. Nummeret er angivet i det gråtonede område til venstre for postnummer på side 2. 
Dette nummer overføres fra side 2 til markplanen side 3. 
 
Det vil herved være muligt for direktoratet at måle en mark op mod en ejendom, hvorefter det kan 
vise sig, at der er en mark for meget på markplanen. En sådan fejl kan blive betragtet som åbenlys 
og vil i disse tilfælde ikke medføre en sanktion. 
 
Muligheden for at angive på hvilken ejendom, der er uoverensstemmelser, kan være en hjælp i si-
tuationer med arealoverskridelser.  
 
Hvis der er økologer, der har flere autorisationsnumre til samme CVR-nummer, kan Plantedirekto-
ratet anvende ejendomslinienummeret ved udskrivning af den årlige statusrapport. 

Kolonne 2. Marknummer 
Du skal anføre hver mark i markplanen med samme nummer som på markkortet. ”Ikke støtteberet-
tigede arealer” i kolonne 8 skal også nummereres. Du må ikke bruge samme marknummer til flere 
marker i samme markblok. Fortrykte marknumre på marker skal også benyttes på markkortene. 
 
Du må kun anføre en mark på hver linie. 

Kolonne 6. Dyrket/udyrket 
I kolonne 6, ”Dyrket/udyrket” på side 3, skal du placere alle de landbrugsarealer, hvortil du søger 
støtte, bortset fra udtagne arealer. Du kan se hvilke afgrøder, der er støtteberettigede i ”Vejled-
ning om enkeltbetaling”, bilag A. 
 
Hvis du søger støtte til stivelseskartofler, skal du her anføre det antal hektar, som du dyrker med 
stivelseskartofler. Det er et krav, at du har indgået kontrakt med en stivelsesfabrik om levering af 
stivelseskartofler. Hvis dit dyrkede areal med stivelseskartofler er større end det areal, der frem-
går af kontrakten, kan du kun få enkeltbetaling for det overskydende areal, hvis du anvender beta-
lingsrettigheder med FGK-tilladelse til arealet. Husk, at angive afgrødekode 151 for det oversky-
dende areal. Kontrakten skal vedlægges ansøgningen eller indsendes af stivelsesfabrikken. Hvis 
du indsender ansøgningen elektronisk, skal kontrakten indsendes separat. 
 
Bemærk, at for marker med energiafgrøder med markering i kolonne 10, skal du anføre areal i en-
ten kolonne 6 eller 8 på side 3, alt efter afgrødetype. 

Kolonne 7. Udtagning 
Du skal altid udfylde kolonne 7, hvis du har udtagningsrettigheder og søger om støtte under en-
keltbetalingsordningen,. herunder til arealer, der dyrkes efter reglerne for non-food produktion. 
Bemærk, at hvis du ikke har udtagningsrettigheder, så kan du ikke anvende arealer med non-food, 
hverken med eller uden kontrakt. 
 
Bemærk, at MVJ-tilskuddet udgør 0 kr., hvis MVJ-tilsagnsarealer med udtagningsforpligtelse (fx 
20-årig udtagning af agerjord) anmeldes i kolonne 7 og dermed også bliver omfattet af enkeltbeta-
lingsordningens regler om udtagning. Anmeldes arealerne derimod i kolonne 6, vil der fortsat bli-
ve udbetalt MVJ-tilskud.  
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Hvis en mark med tilsagn om MVJ-tilskud anvendes til opfyldelse af udtagning under enkeltbeta-
lingsordningen, og tilsagnsarealet er større end det areal, du skal udtage, skal marken opdeles i to 
marker. I disse tilfælde skal der være en fysisk adskillelse i form af fx beplantning eller plovfure. 
MVJ-tilskuddet kan udbetales på den resterende del af marken ved angivelse som mark i kolonne 
6.  

Udtagningspligt 
Du har udtagningspligt, hvis du har udtagningsrettigheder på ansøgningstidspunktet 24. april 
2007. Dine udtagningsrettigheder skal anvendes først. 
 
Du kan opfylde din udtagningspligt ved, at et tilsvarende areal: 
 

• braklægges 
• dyrkes med non-food afgrøder med eller uden kontrakt. 
 

Du kan endvidere opfylde udtagningspligten på arealer, der er omfattet af:  
 

• et tilsagn fra Skov- og Naturstyrelsen vedrørende skovrejsning  
• et MVJ-tilsagn med udtagningsforpligtelse. 

 
I begge tilfælde er det en betingelse, at du har søgt om tilsagnet efter 28. juni 1995.  Bemærk, at 
det samme areal kan udtages flere år i træk. Hvis et areal med en af de fire ovennævnte ordninger 
anmeldes som udtaget, skal enkeltbetalingens betingelser for udtagne arealer være opfyldt, læs 
mere om disse betingelser i ”Vejledning om enkeltbetaling”.  

Økologiske bedrifter 
Økologiske bedrifter er fritaget for at udtage arealer af produktion, hvis hele bedriften er autorise-
ret, og den samlede produktion på bedriften sker efter reglerne om økologisk jordbrugsprodukti-
on, jf. ”Vejledning om enkeltbetaling”. Økologiske bedrifter skal dog udtage arealer, hvis de har 
erhvervet udtagningsrettigheder uden jord. 
 
De marker, der er anført i denne kolonne, skal være marker, der kan udtages. 
 
Hvis du som økologisk producent ikke vil dyrke alle dine marker, skal du anmelde dem med af-
grødekode 310: ”landbrugsarealer, der ikke dyrkes”. Du skal anføre arealet i kolonne 6, eller an-
melde dem som brak med afgrødekode 300 i kolonne 7. Husk, at du også skal angive de marker, 
som dine udtagningsrettigheder skal tilknyttes i kolonne 36 på side 6. 

Arealer, der overstiger udtagningspligten 
Hvis du har en mark, som overstiger din udtagningspligt, kan du vælge mellem at anmelde det 
overskydende areal som: 
 
• en del af det udtagne areal i kolonne 7 eller 
• en selvstændig mark i kolonne 6. 
 
Hvis du angiver det overskydende areal som en selvstændig udyrket mark i kolonne 6 ”Dyrket/-
Udyrket”, skal der etableres en tydelig fysisk adskillelse mellem dette og det udtagne areal.  
 
Hvis du angiver et udtaget areal, der er større end din udtagningspligt, kan du få støtte til det 
overskydende areal på grundlag af almindelige betalingsrettigheder. 
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Arealer med MVJ-tilsagn med forpligtelse til udtagning eller skovtilplantning 
Arealer med skovtilplantning eller arealer, som er tilmeldt under nedenstående MVJ-ordninger 
med forpligtelse til udtagning, skal anføres i kolonne 7, hvis de anvendes som udtagne arealer un-
der enkeltbetalingsordningen.  
 
• 20-årig udtagning af agerjord eller udtagning af græsarealer uden for omdriften 
• Miljøvenlig drift af græs- og naturarealer med forpligtelse til udtagning 
• Etablering af vådområder med forpligtelse til udtagning 
 
Du skal angive ordningerne med særlige afgrødekoder, dvs. 311-320, se bilag 1 i denne vejled-
ning. Når tilsagnsarealer angives som udtaget i kolonne 7, udbetales der ikke MVJ-tilskud for are-
alerne eller indkomstkompensation ifølge tilsagn om støtte til skovtilplantning. Vær opmærksom 
på dette forhold, hvis du har anmeldt et større areal i kolonne 7 end du har udtagningsrettigheder 
til. Dog vil MVJ-tilskud til braklagte randzoner ikke blive berørt ved angivelse i kolonne 7. 

Arealer omfattet af andre MVJ-ordninger 
Hvis et areal, der er omfattet af et tilsagn om tilskud under en af nedenstående MVJ-ordninger, 
anmeldes som udtaget i kolonne 7 på side 3, skal du anvende særlige afgrødekoder, dvs. 330-333. 
Se bilag 1. 
 

• Nedsættelse af kvælstoftilførslen 
• Dyrkning uden brug af plantebeskyttelsesmidler 
• Sprøjtefrie randzoner 
• Ekstensive randzoner. 

 
For disse udtagne marker udbetales der ikke MVJ-tilskud. MVJ-tilskud udbetales dog, hvis arealet 
dyrkes med non-food-afgrøder, og tilsagnsperioden begyndte 1. september 2000 eller senere, og 
der for foranstaltningen ”Nedsættelse af kvælstoftilførslen” er tale om en afgrøde, der må tilføres 
kvælstof.  
 
Husk, at hvis arealerne anmeldes som udtagne, skal enkeltbetalingsordningens betingelser for ud-
tagne arealer være opfyldt. Hvis arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud efter en af disse ord-
ninger ikke anmeldes som et udtaget areal, skal du anvende en afgrødekode der svarer til afgrøden 
eller plantedækket på marken. 

Dyrkning af non-food afgrøder 
Udtagne arealer med non-food afgrøder skal placeres i kolonne 7 på side 3. Reglerne for dyrkning 
af non-food afgrøder er komplicerede, så det anbefales, at du læser disse grundigt, inden du be-
slutter at bruge de udtagne marker til dette. Hvis der opstår fejl, kan disse have vidtgående konse-
kvenser for din støtte. 

Non-food afgrøder med kontraktpligt 
Du skal anføre størrelsen af arealerne med non-food i kolonne 7. Bemærk, at der i alle tilfælde 
skal være overensstemmelse mellem arealet i kontrakten og i ansøgningen. Kontrakten skal være 
indgået senest 24. april 2007 og modtaget i direktoratet senest samme dato. Ved dyrkning af kon-
traktpligtige non-food afgrøder, fx raps, skal du levere hele den høstede mængde til den opkøber, 
du har indgået kontrakt med. 

Non-food afgrøder uden kontraktpligt 
Hvis du har non-food afgrøder, fx pil, uden kontraktpligt, skal du oplyse om slutanvendelse af af-
grøden. Se desuden ”Vejledning om non-food”.
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Side 3 fortsat. Ansøgning og markplan for bedriften 
Denne side udfyldes af alle jordbrugere med rådighed over jord. Alle som søger enkeltbe-
taling, er forpligtet til at anføre samtlige landbrugsarealer. 

Kolonne 8. Arealer, hvortil du ikke 
søger støtte 
Her skal du angive de arealer, som du 
ikke søger støtte til. På markplanen 
skal du angive alle bedriftens marker. 

Kolonne 9.  Proteinafgrøder 
Hvis du dyrker ærter, bønner og sødlu-
piner med undtagelse af ærter til kon-
serves, dybfrost og frisk konsum, skal 
du sætte kryds her for at modtage den 
supplerende støtte for disse afgrøder.  

Kolonne 10. Energiafgrøder  
Hvis du har indgået en kontrakt om 
forarbejdning af afgrøden til godkend-
te energiformål, skal du sætte kryds ud 
for markerne med energiafgrøder. Frist 
for indgåelse af kontrakt med dansk 
forarbejder er 24. april 2007. 

Kolonne 11. Markering for marker 
under mindstemål 
Hvis du har anmeldt en mark under 
mindstemål, se modstående side, skal 
du sætte kryds her. 

 

 
 

 



FEBRUAR 2007 
  

 

27 
 

 

Kolonne 8. Arealer, hvortil du ikke søger støtte 
Du skal angive alle bedriftens arealer på markplanen. I kolonne 8 skal du angive arealer, du ikke 
søger om enkeltbetaling til, enten fordi de ikke er støtteberettigede, fordi du ikke ønsker at søge 
om støtte for dem, eller du ikke kan overholde 10 måneders rådighedsperioden. Hvis du søger om 
tilskud til jordbrugere på visse småøer, er det også vigtigt, at alle jordbrugsmæssigt drevne area-
ler, som du ikke søger enkeltbetaling til, bliver anført under kolonne 8. 

Summen af arealerne i kolonne 6 - 8 
Når du har anført alle dine marker, skal du tælle arealerne i hver kolonne sammen og anføre sum-
men i rubrikkerne nederst på markplanen. Har du udfyldt flere sider med markplanoplysninger, 
skal du på sidste side angive totalsummen af hver kolonne. Sammentællingen viser de arealer, du 
søger støtte til (kolonne 6 og 7) og/eller arealer, hvortil du ikke søger støtte (kolonne 8). 

Kolonne 9-10. Protein - energi 
Der må ikke leveres afgrøder til tørringsindustrien til tørring med EU-støtte for marker, hvor der 
samme år søges om den supplerende støtte for energi- eller proteinafgrøder. Dette gælder både 
energi- og proteinafgrøder og evt. udlæg af andre afgrøder i disse marker. I så tilfælde må du ikke 
sætte kryds her. 

Kolonne 11. Støtteberettigede marker under mindstemål 
Støtteberettigede marker skal udgøre et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha, medmindre 
marken på grund af naturlige afgrænsninger eller naboskel ikke kan sammenlægges med andre 
marker. Du kan dyrke flere støtteberettigede afgrøder indenfor samme afgrødegruppe på samme 
mark. Se afsnit 4.5. I så fald skal arealerne med de enkelte afgrøder anmeldes som selvstændige 
delmarker på side 3 i skemaet. 

Mindstestørrelse på et udtaget areal 
Et udtaget areal skal være mindst 10 meter bredt i mindst halvdelen af markens længde og udgøre 
mindst 0,10 ha. I randzoner langs søer, åbne vandløb, kystlinier og beskyttede fortidsminder (fx 
gravhøje) kan du dog braklægge arealer med en bredde på mindst 5 meter i hele markens længde 
og en størrelse på mindst 0,05 ha. Der må ikke være dyrkede arealer eller på anden måde land-
brugsmæssigt udnyttede arealer mellem randzonen og vandkanten eller fortidsmindet. Der må li-
geledes ikke være mere end én række træer mellem randzonen og vandkanten eller fortidsmindet.  
 
2 meter dyrkningsfri bræmmer kan indgå i 5 meter randzoner langs vandløb med mindre 2 meter 
bræmmerne havde status som permanent græs i 2003. Dette gælder også for MVJ-ordningen: 
”braklagte randzoner”. 

Markering for marker under mindstemål 
Hvis du angiver en dyrket eller udyrket mark med et areal på under 0,30 ha i kolonne 6 på side 3, 
skal du sætte kryds ud for marken i kolonne 11 på side 3. Dette gælder, hvis marken er varigt af-
grænset af fx veje, mure, hegn, vandløb eller naboskel, som forhindrer sammenlægning med andre 
marker, eller den sammen med andre anmeldte marker udgør et sammenhængende areal på mindst 
0,30 ha.  
 
Minimumsarealet ved braklægning af randzoner ved åbne vandløb og søer med en bredde på 
mindst 5 meter, er 0,05 ha. I de tilfælde skal du ikke sætte kryds i kolonne 11, på side 3, men an-
give, at der er tale om et sådant areal ved at anføre afgrødekode 301 på markplanen side 3. Hvis 
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en mark ikke kan opfylde kravet om mindstemål, dvs. 0,30 ha, 0,10 ha eller 0,05 ha, skal du angi-
ve arealet i kolonne 8 på markplanen, side 3. 

4.6 Ansøgningens side 4. Ansøgning og markplan for bedriften 
På side 4 kan du give supplerende oplysninger for hver enkelt mark. Du skal sikre dig, at du anfø-
rer oplysningerne i de rigtige linier på side 4, dvs. ud for de rigtige marker angivet på side 3. Du 
kan bruge linienumrene. 

Kolonne 12. To 10 måneders rådighedsperioder 
Hvis du vil anvende muligheden for én eller to individuelt fastsatte rådighedsperioder, skal du på 
side 1 anføre starttidspunktet eller starttidspunkterne. Hvis du har mere end én rådighedsperiode 
skal du på side 4 ud for hver enkelt mark anføre hvilken rådighedsperiode, der gælder for marken. 
Se afsnit 4.1 i denne vejledning. 

Kolonne 13. Marker, der ikke kan udtages 
Sæt kryds ved de marker, som ikke kan anvendes til udtagning, hverken som brak eller non-food 
produktion. Dette gælder marker, som pr. 21. april 2003 blev brugt til: 
 

• Permanent græs 
• Permanente afgrøder, fx æbletræer, juletræer og skov. 
• Ikke-landbrugsmæssige formål, fx grusgravning og anden råstofudvinding 

Kolonne 14. Non-food afgrøder uden kontraktpligt 
Hvis du har non-food afgrøder uden kontraktpligt, skal du oplyse om slutanvendelse af afgrøden. 
Marker med flerårige non-food afgrøder fra tidligere år er fortrykt med marknummer og afgrøde. 
Husk, at dit areal med non-food uden kontraktpligt ikke må overstige antallet af udtagningsrettig-
heder. 
 
Arealer med non-food produktion uden kontraktpligt skal anmeldes i ansøgningen om enkeltbeta-
ling på side 3, kolonne 7. Udtagne marker med blandet brak og non-food uden kontraktpligt skal 
hver udgøre en selvstændig mark med de mindstemål, som er anført under punkt B5 Markstørrelse 
i non-food vejledningen. Du skal anvende en af de forarbejdningskoder, som er anført i nedenstå-
ende tabel.  
 
Hvis det slutprodukt, som planlægges fremstillet, ikke findes på listen, skal du kontakte direktora-
tet for at få oplyst korrekt kode. Forarbejdningskoder for planlagt slutanvendelse af non-food rå-
materialer (ordningen uden kontraktpligt): 
 
Kode 
 

Non-food –slutprodukt 

A Energiformål, eget forbrug 
B Energiformål, salg 
C Spånplader, fiberplader og lign. 
D Flettearbejder 
E Medicin 
F Parfume 
G Pesticider 
H Elefantgræs til byggematerialer 

Tabel over non-food-slutprodukter 
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Side 4. Ansøgning og markplan for bedriften 
 

Kolonne 12.  
Flere rådighedsperioder 
Hvis du har to forskellige rådig-
hedsperioder, skal du anføre dem 
på side 1, og du skal ud for hver 
enkelt mark anføre den rådigheds-
periode, som er gældende for mar-
ken. Se afsnit 4.1 
 
Det gør du ved at anføre nummeret 
på rådighedsperioden ud for hver 
mark, jf. dine oplysninger på side 1
 
Vær opmærksom på, om du opfyl-
der rådighedsperioden i forbindelse 
med køb og salg samt forpagtning 
og bortforpagtning. 

Kolonne 14. Non-food afgrøder 
uden kontraktpligt 
Hvis du har non-food afgrøder uden 
kontraktpligt, skal du oplyse slut-
anvendelse af afgrøden.  

Kolonne 15.  
Udtagning med garantibetaling 
Grundlaget for aftalerne om garan-
tibrak er ophævet med enkeltbeta-
lingsordningen. For de eksisterende 
aftaler ydes der fortsat det garante-
rede beløb. Du er dog ikke længere 
forpligtet til at braklægge det på-
gældende areal. 
 

Kolonne 13 
Sæt kryds ved de marker, som ikke 
kan anvendes til udtagning, hver-
ken som brak eller non-food pro-
duktion. 
Dette gælder marker, som pr. 21. 
april 2003 blev brugt til: 

• Permanent græs 
• Permanente afgrøder, fx 

æbletræer, juletræer og 
skov. 

• Ikke-landbrugsmæssige 
formål, fx grusgravning og 
anden råstofudvinding 
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Kolonne 15. Udtagning med garantibetaling 
Med enkeltbetalingsordningens indførsel blev grundlaget for aftalerne om garantibetaling ophæ-
vet. For de eksisterende aftaler er direktoratet fortsat forpligtet til at yde det garanterede beløb. 
Derimod er der ikke længere nogen forpligtelse til at braklægge det pågældende areal.  
 
Hvis du meddeler direktoratet, at du ikke ønsker at fortsætte en aftale, opkræves der ikke gebyr. 
Garantibetalingen kan ikke overdrages til andre producenter. 
 

Kolonne 16.   
Marker med støtte til tørret 
foder  
Du skal sætte kryds ved marker, 
hvorfra du leverer afgrøder til tør-
ring med produktionsstøtte til tørret 
foder. 

Side 4 fortsat. Ansøgning og markplan for bedriften 
 

Kolonne 17. Sorter af afgrøder 
med GMO-oprindelse 
Hvis du vil dyrke en genetisk modi-
ficeret afgrøde (GMO-sort), skal du 
angive navnet her. For at kunne 
dyrke en GMO-sort, skal du have 
gennemført et kursus om dyrkning 
mv. af genetisk modificerede afgrø-
der. Derefter skal Plantedirektoratet 
have godkendt dig til dyrkning af 
GMO-afgrøder. 
 
Læs mere på www.pdir.dk. 

Kolonne 18. Marker du er inte-
resseret i at søge ø-støtte til 
Hvis du er interesseret i at søge ø-
støtte, skal du sætte kryds ud for 
alle de marker, hvortil du søger ø-
støtte. Det angives hermed for ejede 
og forpagtede arealer, om der er 
interesse for at søge ø-støtte til de 
enkelte marker, når det er muligt.  
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Hvis du under hektarstøtteordningen har anmeldt arealer til ordningen flerårige marker med garan-
tibrak, er disse marker fortrykt. Tilmeldingsåret er fortrykt på ansøgningen, side 4, kolonne 14. 
Hvis der fx står 02:5 betyder det, at marken i 2002 er tilmeldt ordningen i 5 år.  
 
Du kan ikke tilmelde nye arealer til ordningen. 

Kolonne 16.  Marker med støtte til tørret foder 
Du skal sætte kryds i kolonne 16 ved marker, hvorfra du leverer afgrøder til tørring med produkti-
onsstøtte til tørret foder. Direktoratet får tilsendt en kopi af den kontrakt, som du har indgået med 
tørringsvirksomheden. De arealer, du har angivet i ansøgningen, skal stemme overens med kon-
traktens oplysninger om de arealer, hvorfra du leverer afgrøder til tørring. 
 
Du må ikke levere afgrøder til tørringsindustrien til tørring med EU-støtte fra marker, hvor der 
samme år søges om supplerende støtte for protein- eller energiafgrøder. 

Kolonne 17 og 18 
Se ovenfor 

4.7 Ansøgningens side 5. Gødningsplanlægning: Oplysninger om jordbunds-
type, forfrugt og efterafgrøder til beregning af kvælstofkvote 
Bedrifter, der er tilmeldt Plantedirektoratets register for gødningsregnskab, skal senest 24. april 
2007 foretage en gødningsplanlægning. Det kan med fordel ske i forbindelse med ansøgning om 
enkeltbetaling. Gødningsplanlægningen består dels af en række faktuelle oplysninger om bedrif-
tens arealer og dels af en række opslag og udregninger.  
 
Udover de oplysninger, som kommer fra ansøgningens side 1 til 4, mangler der kun få oplysninger 
for at opfylde indberetningskravet til gødningsplanlægning. De manglende oplysninger kan indbe-
rettes på en af følgende måder. Udfyldelse af: 
 

• side 5 i skemaet.  
• skema A i Plantedirektoratets vejledning om gødskning og harmoniregler, 2006/07  
• andre skemaer fra godkendte IT-programmer.  

 
Anvender du elektronisk indberetning, foretages beregningen af kvælstofkvote, fosforbehov og 
procentpligtige efterafgrøder automatisk, når du indtaster gødningsplanlægningsoplysninger om 
jordbundstype og forfrugt. Bruger du papirindberetningen, kan du i midten af maj se den beregne-
de kvælstofkvote mv. på www.dffe.dk. Du kan også selv lave beregningerne ved hjælp af de skra-
verede kolonner på side 5. Beregningen af kvælstofkvote foretages ud fra kvælstofnormerne i ta-
bel 1 i Plantedirektoratets ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 
2006/07”, som kan hentes på www.pdir.dk. 
 
Når du indsender ansøgningen elektronisk foretages korrektion for N-prognosen automatisk, når 
prognosen foreligger ca. 1. april 2007. Reglerne om gødningsplanlægning mv. er beskrevet i Plan-
tedirektoratets vejledning. 
 
 
 
 

http://www.pdir.dk/
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Side 5. Gødningsplanlægning: Oplysninger om jordbundstype, 
forfrugt og efterafgrøder til beregning af kvælstofkvote 
 
Kolonne 19. JB-nummer 
Du skal her angive JB-nr. for den på-
gældende mark. Jordtypen afgøres af 
jordtypen i pløjelaget. Du skal kun 
angive et JB-nr. Hvis marken fx er 
grovsandet skal du angive om det er 
JB-nr. 1 eller 3. 

Kolonne 20. Vanding 
Sæt kryds her, hvis du vander marken 
- hvor jordtypen er sandjord (JB 1-4), 
idet der kan anvendes særlige kvæl-
stofnormer, 
- hvor du dyrker grøntsager på fri-
land (alle jordtyper). 
 
Som i tidligere år, skal du med en 
vandingstilladelse kunne dokumente-
re, at der minimum er 75 mm vand til 
rådighed, svarende til 750 m3 pr. ha. 
Det samlede areal, hvorpå normerne 
for vandet sandjord kan anvendes, 
beregnes ved at dividere vandingstil-
ladelsens samlede vandmængde med 
750 m3 pr. ha 

Kolonne 21. Forfrugt 
Du skal her angive afgrødekoden for 
den dyrkede forfrugt. Markens 
forfrugt er hovedafgrøden året før.  



FEBRUAR 2007 
  

 

33 
 

 

 
 
Figur 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Side 5 fortsat. Gødningsplanlægning: Oplysninger om jordbunds-
type, forfrugt og efterafgrøder til beregning af kvælstofkvote 

Kolonne 22. Flere afgrøder 
Hvis du udover efterafgrøder dyrker 
flere afgrøder på samme mark pr. sæ-
son, skal du sætte kryds her. Du skal 
derefter gå til side B, hvor oplysninger 
om flere afgrøder anføres. 
 

Kolonne 23. Efterafgrøde og udlæg
Hvis du dyrker efterafgrøder eller ud-
læg på marken i efteråret 2007 angives 
afgrødekoden for efterafgrøden her. 
 
Afgrøder, der kan opfylde kravet om 
pligtige efterafgrøder: 
 
• Udlæg af græs, korsblomstrede af-

grøder og cikorie 
• Korn og græs sået før eller efter 

høst, dog senest 1.august 
• Korsblomstrede afgrøder sået før 

eller efter høst, dog senest den 20. 
august 

• Frøgræs 

Kolonne 24. Efterafgrøde areal (ha)
Her skal du anføre arealet (ha) for hver 
enkelt mark, hvorpå du dyrker efteraf-
grøder eller udlæg i efteråret 2007. 
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Kolonne 19  JB-nummer 
Du skal her angive JB-nummer for den pågældende mark. Jordtypen afgøres af jordtypen i pløje-
laget. Du skal kun angive ét JB-nummer. Hvis marken fx er grovsandet skal du angive, om det er 
JB-nummer 1 eller 3. 
 
Jordtype JB-nummer 
Grovsand 1 eller 3 
Finsand 2 eller 4 
Sandblandet lerjord 5 eller 6 
Lerjord 7,8 eller 9 
Humusjord 11 
Specielle jordtyper 10 eller 12 
 

Kolonne 21 Forfrugt 
Du skal her angive afgrødekoden for den dyrkede forfrugt. Markens forfrugt er hovedafgrøden 
året før. Hvis der fx blev dyrket korn med græsudlæg i 2006, er det kornafgrøden, der skal anføres 
som forfrugt i 2007. Forfrugten anføres, fordi forfrugtsværdien skal trækkes fra kvælstofnormen 
for afgrøden. Se evt. Plantedirektoratets ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for plan-
perioden 2006/07”, tabel 1, kolonne 3. 
 
Hvis der blev dyrket flere afgrøder på marken, fx frilandsgrøntsager, er det kun forfrugtsværdien 
af hovedafgrøden, som trækkes fra normen for dette års afgrøde. 

Kolonne 22. Flere afgrøder 
Sæt kryds her, hvis du dyrker flere afgrøder på samme mark pr. år, udover efterafgrøder. Du skal 
derefter gå til side B, hvor oplysninger om flere afgrøder anføres. 

Kolonne 23. Efterafgrøde og udlæg 
Hvis du dyrker efterafgrøder på marken i efteråret 2007 angives afgrødekoden her. Der kan angi-
ves forskellige former for efterafgrøder (afgrødekode 960-970), herunder også pligtige efterafgrø-
der, der har en kvælstofnorm på 0 kg N/ha. Se Plantedirektoratets ”Vejledning om gødsknings- og 
harmoniregler for planperioden 2006/07”, side 19-21 og tabel 1. Herudfra beregnes kvælstofkvo-
ter til dyrkede efterafgrøder og andelen af pligtige efterafgrøder. 
  
Hvem skal etablere pligtige efterafgrøder i efteråret 2007? 
Alle momsregistrerede bedrifter, herunder økologer, med en omsætning på mere end 20.000 kr. og 
med et matrikulært areal på mindst 10 ha skal etablere pligtige efterafgrøder. Undtaget er bedrif-
ter, hvor efterafgrødegrundarealet er mindre end 2 ha, eller hvor arealet er fuldt ud plantedækket 
med grønne marker. 
 
Det fremgår af Plantedirektoratets: ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperio-
den 2006/07”, side 19 hvilke arealer, der medregnes i efterafgrødegrundarealet og af tabel 3 hvil-
ke afgrøder, der betragtes som grønne marker 
 
Hvis du har etableret så mange grønne marker på din bedrifts arealer, at det ikke er muligt at etab-
lere et fuldt efterafgrødeareal, er der kun krav om etablering af pligtige efterafgrøder på de reste-
rende arealer. Hvis et husdyrbrug fx har etableret 95 % grønne marker, er der kun krav om etable-
ring af pligtige efterafgrøder på det resterende areal. 
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Pligtige efterafgrøder må ikke nedpløjes eller nedvisnes før 20. oktober 2007. Pligtige efterafgrø-
der sået i majs må dog ikke nedpløjes eller nedvisnes før 1. marts det efterfølgende år. Arealer 
med pligtige efterafgrøder skal anvendes til en forårssået afgrøde i 2008.  
 
Græsudlæg, der bruges som pligtig efterafgrøde, skal være rent græs uden kløver. Udlæg af efte-
rafgrøder skal sås i majs eller korn samt i afgrøder med et høsttidspunkt som svarer til korn. Ud-
læg i roer og lignende afgrøder med sent høsttidspunkt kan ikke anvendes som efterafgrøder.  
 
Hvor stort et areal med pligtige efterafgrøder? 
Hvis du i planperioden 2005/06 har udbragt husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden 
organisk gødning, som svarer til 0,8 DE/ha harmoniareal eller derover, skal du etablere et areal 
med pligtige efterafgrøder svarende til 10 % af bedriftens eftergrødegrundareal for planperioden 
2006/07. Hvis du har udbragt under 0,8 DE/ha harmoniareal skal bedriften etablere 6 % efteraf-
grøde. I opgørelsen af udbragt DE/ha medtages anden organisk gødning (dog ikke urea), således at 
100 kg total kvælstof ab lager svarer til en dyreenhed.  
 
Opsparing af pligtige efterafgrøder  
Hvis du i de fire forudgående planperioder har haft et større areal med pligtige efterafgrøder end 
krævet, kan det ekstra areal indgå i indeværende planperiodes efterafgrødeareal. Se reglerne om 
opsparing af pligtige efterafgrøder i Plantedirektoratets vejledning.  
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Side 5 fortsat. Gødningsplanlægning: Oplysninger om jordbunds-
type, forfrugt og efterafgrøder til beregning af kvælstofkvote 

Kolonne 25. N-korrektion (kg N 
pr. ha) 
Du har i visse tilfælde mulighed for 
eller pligt til at korrigere kvælstof-
kvoten på grund af forhøjede udbyt-
ter, konsulenterklæringer, MVJ-
aftaler, Miljøbetinget tilskud (MB), 
kvælstofkontrakter og lignende.  
 
Hvis du foretager flere korrektioner 
pr. mark, eksempelvis korrektion for 
forventet højere udbytte og konsu-
lenterklæring, skal korrektionerne 
lægges sammen. 
 

Læs nærmere herunder 

Miljøbetinget tilskud 
Såfremt ordningen indebærer en 
maksimal anvendelse af 140 kg total-
kvælstof i gennemsnit pr. ha for hele 
bedriftens harmoniareal, er det denne 
mængde kvælstof, der bestemmer 
kvælstofkvoten. 
 
Såfremt ordningen indebærer, at N-
kvoten er maksimalt 75 % af N-
kvoten for tilsagnsarealet, fastsættes 
nedsættelse i kg N som: 
0,25 x (markens norm + kvælstof-
prognose) =Y 
Skriv ”Y” i kolonne 25. 
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Kolonne 25. N-korrektion (kg N pr. ha)  
Forventet højere udbytte 
Hvis der på bedriften forventes højere udbytte end standardudbyttet, kan kvælstofnormen for en 
afgrøde korrigeres i opadgående retning. Husk, at der skal være dokumentation for høstudbytte fra 
tidligere år for pågældende afgrøde. Kravene, der stilles til dokumentation, og hvordan korrektio-
nen beregnes fremgår af Plantedirektoratets vejledning, afsnit 3.6 på side 9, 
 
Konsulenterklæring 
Hvis der pga. ekstremt vejr bortfyger eller udvaskes udbragt kvælstof fra en mark eller dele af en 
mark, kan kvælstofkvoten forhøjes. Det kan kun ske på grundlag af en erklæring fra en plante-
avlskonsulent, der er ansat i en landøkonomisk forening, eller fra en konsulent, der er godkendt 
hertil af Plantedirektoratet. Erklæringen skal være udarbejdet på en blanket, der er godkendt af 
Plantedirektoratet, og den skal fremsendes til Plantedirektoratet, Sektor for Miljø. Konsulenter-
klæringen og tilhørende vejledning kan findes på Plantedirektoratets hjemmeside, www.pdir.dk. 
Bemærk, at det for arealer med en MVJ-aftale om nedsættelse af kvælstoftilførsel, der er indgået 
fra 2004, ikke er muligt at søge om forhøjelse af kvælstofkvoten. 
 
Aftaler om mindre kvælstofforbrug, herunder MVJ 
Du kan lave en aftale med en offentlig myndighed om, at du skal give mindre kvælstof på visse 
arealer. Så er det den mindre mængde, der er din kvælstofkvote på disse arealer. 

I gødningsplanlægningen har du mulighed for at tage højde for disse ændringer i kvælstofkvoten i 
kolonnen ”N-korrektion”, i kolonne 25. Yderligere restriktioner, fx hvis amtet har pålagt din be-
drift begrænsninger i forbindelse med indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse, skal du også skri-
ve i denne kolonne. 

MVJ-aftaler 
Hvis du ikke har pligt til at være tilmeldt register for gødningsregnskab, skal du alligevel lave en 
gødningsplanlægning, hvis du har lavet en aftale med en offentlig myndighed om en af følgende 
ordninger: 

• nedsættelse af kvælstoftilførslen, 
• miljøvenlig drift af græs, niveau 1 (maks. 80 kg total N pr. ha), 
• udlæg af rajgræs eller 
• pleje af græs- og naturarealer, hvis der er givet MVJ-løfte om tildeling af maksimalt 80 kg total 
N pr. ha., eller 
• hvis der, efter MVJ-reglerne for 2003 eller senere, er lavet aftale om mulighed for tilførsel af 
gødning udover den gødning, som græssende dyr efterlader. I disse tilfælde skal du også lave et 
gødningsregnskab, som du skal opbevare i mindst 5 år. 

For hovedparten af MVJ-aftalerne indgået i perioden 2003-2005, er MVJ-normen lig med den 
mængde udnyttet kvælstof, som dyrene efterlader på arealet. Du udregner Plantedirektoratets 
norm ud fra arealets græsningstryk (opgivet i antal græssende dyreenheder). 

MVJ-aftaler om pleje af græs- og naturarealer 
Henviser til aftaler indgået i 2002 og tidligere, hvor der kan være givet en kvote for total antal kg. 
N der må tilføres et areal. 
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Eksempel på korrektion ved MVJ-aftale om pleje af græs med afgræsning. 

Aftalen med amtet lyder på tildeling af max. 50 kg total N/ha. Afgrøden er permanent græs med 
afgrødekode 251 og JB-nr. 3 som har N-normen 68 kg N/ha. Korrektion i kg N: 68 kg N – 50 kg 
N/ha = 18 kg N/ha. I korrektionskolonnen anføres ”-18”, som så fratrækkes afgrødens norm. 

Bemærk, at aftalen lyder på total kg N, hvilket betyder, at der, hvis der udbringes organisk gød-
ning, ikke kan indregnes en udnyttelsesprocent. 
Den husdyrgødning, der afsættes på marken ved græsning, kan fratrækkes i bedriftens normpro-
duktion. 

MVJ-aftaler om ”Miljøvenlig drift af græs og naturarealer” 
Der kan under denne foranstaltning være tale om 3 typer MVJ-aftaler, der er indgået med amtet.  

1. Aftale med udtagningsforpligtelse. Her skal der anvendes afgrødekode 315 eller 319 
for arealet, og det er så ikke nødvendigt at korrigere i kvælstofnormen. 

2. Aftale om 0 kg N/ha, men afsætning fra dyr på arealet er tilladt. Der skal i så fald be-
regnes en kvote for marken, som er lig med indholdet af N i den afsatte husdyrgød-
ning. Korrektionen fastsættes sådan: N-normen/ha for marken – opgørelsen af afsæt-
ningen fra husdyr på marken pr. ha = korrektionen til normen pr. ha. 
Skriv korrektionen i kolonne 25  ”N-korrektion” og udregn markens kvote. (For be-
regning af afsætningen fra husdyr må du se i Plantedirektoratets vejledning om gødsk-
nings- og harmoniregler for 2006/07). Hvis der afgræsses med mindre end 0,2 DE/ha, 
kan den husdyrgødning, der afsættes på marken ved græsning, i stedet for ovennævnte 
beregning, helt fratrækkes i bedriftens normproduktion, når du laver bedriftens gød-
ningsregnskab til Plantedirektoratet. Dette gælder også, hvis dyrene tilhører en anden 
bedrift.  

3. Aftale om nedsættelse af kvælstofkvoten med en given procentsats efter at kvælstof-
prognosen er indregnet. Korrektionen fastsættes sådan: (Den fastsatte reduktion i % / 
100) * markens N-norm = korrektionen til normen. Skriv korrektionen i kolonne 25 
”N-korrektion”, og udregn markens kvote. 

Eksempel på afsat husdyrgødning til græs- og naturarealer. 

Afgrøden er permanent græs med afgrødekode 250, JB-nr. 6 som har N-normen 26 kg N/ha, og af-
sætningen fra husdyr er opgjort til 18 kg N/ha. 

Korrektion i kg N/ha: 26 kg N/ha – 18 kg N/ha =  8 kg N/ha. I korrektionskolonnen anfører du de 
8 kg. N/ha og beregner herefter den aktuelle markkvote. 

MVJ-aftaler om nedsættelse af N-tilførslen til 60 % af kvoten 

 
I det følgende ser du et eksempel på, hvordan du udregner din korrektion: 

Afgrøden er vårbyg og har JB-nr. 5. N-normen er 122 kg N/ha. N-korrektionen er 40 %. Nedsæt-
telsen er 0,4 x kvoten for marken. Nedsættelse i kg N: 0,4 x 122 kg N/ha = 49 kg N. I kolonne 25 
” N-korrektion” skriver du  -49kg N/ha og beregner herefter den aktuelle markkvote. 
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Miljøbetinget tilskud  
Hvis ordningen indebærer en maksimal anvendelse af 140 kg totalkvælstof i gennemsnit pr. ha for 
hele bedriftens harmoniareal, gælder følgende: 

• Hvis den beregnede kvælstofkvote overstiger de 140 kg totalkvælstof pr. ha, skal du se 
bort fra den beregnede kvælstofkvote og udelukkende bruge de  140 kg totalkvælstof pr. 
ha 

• Hvis kvælstofkvoten derimod er mindre end 140 kg totalkvælstof pr. ha, må du kun 
bruge gødning svarende til kvælstofkvoten. 

Hvis ordningen betyder, at N-kvoten maksimalt er 75% af N-kvoten for tilsagnsarealet, sættes 
nedsættelse i kgN som: 0,25 x (markens norm + kvælstofprognose). Nedsættelsen indsættes i ko-
lonne 25 ”N-korrektion”, og markens kvote regnes ud. 

Kvælstofkontrakter 
Hvis du har en kvælstofkontrakt, skal du før korrektion for kvælstofprognose nedsætte din bedrifts 
kvote med den aftalte procentsats. Nedsættelse i kg N: Den fastsatte reduktion i procent divideret 
med 100 ganget med markernes norm. Indsættes i kolonne 25 ”N-korrektion”, og markens kvote 
regnes ud. 

Økologiske producenter 
For økologiske marker og marker, der er under omlægning, er det de økologiske regler, der gæl-
der. Du må højest tilføre 140 kg totalkvælstof i gennemsnit pr. ha. Eventuelt uudnyttet kvælstof-
kvote på disse marker må du ikke bruge på eventuelle ikke-økologiske marker. Du skal beregne 
bedriftens samlede kvælstofkvote uden at tage hensyn til, at du er økolog. 

• Hvis bedriftens kvote overstiger 140 kg total N pr. ha, skal du korrigere kvoten og ude-
lukkende bruge de 140 kg total N/ha. 

• Hvis bedriftens kvælstofkvote derimod er mindre end 140 kg total N, må du kun bruge 
gødning svarende til kvælstofkvoten. 

Du skal huske, at de 140 kg N/ha er total N, og at kvælstofkvoten er gjort op i udnyttet N. 
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Side 5 fortsat. Gødningsplanlægning: Oplysninger om jordbunds-
type, forfrugt og efterafgrøder til beregning af kvælstofkvote 

Kolonnerne 26-30 
Disse felter kan du eventuelt benytte til be-
regning af N-kvoten. Felterne skal ikke 
være udfyldte i det skema, som du sender 
til direktoratet. 

SUM  
Her beregnes bedriftens samlede kvælstof-
kvote (kg N) og fosforbehov (kg P) som 
summen af henholdsvis N-kvoten og P-
behovet for de enkelte marker. Summen af 
N-kvoten skal omfatte eventuelle N-kvoter 
fra flere afgrøder (sum side B). Men sum-
men er uden korrektion for kvælstofprog-
nosen og uden fradrag for eftervirkning af 
pligtige efterafgrøder dyrket i efteråret 
2006. Det fremgår af Plantedirektoratets 
Vejledning om gødsknings- og harmonireg-
ler for planperioden 2006/07, hvordan 
kvælstofprognosen og eftervirkningen skal 
medregnes. 

Særlige harmoniregler 
Hvis du har anvendt de særlige harmoni-
regler på 2,3 DE/ha skal du sætte kryds i 
feltet. 

Pligtige efterafgrøder 
Du skal her anføre det antal ha, hvorpå du 
dyrkede efterafgrøder i efteråret 2006 
 

Kommune 
Du skal her anføre, hvilken kommune ho-
vedparten af din jord ligger i.  
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Kolonnerne 26-30. Til eget brug 
Felterne kan anvendes til dine egne beregninger, hvis du ønsker at beregne kvælstofkvote og fos-
forbehov. Felterne vil blive udfyldt automatisk, når dine indsendte oplysninger indtastes i direkto-
ratets edb-system. Du skal således ikke udfylde dem i skemaet. 
 
N-norm afgrøde (kg N pr. ha)  
Oplysninger om markens afgrøde har du oplyst på side 3. N-normerne til de enkelte afgrøder 
fremgår af tabel 1 og 2 i Plantedirektoratets ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for 
planperioden 2006/07”.  
 
N-fradrag forfrugt (kg N pr. ha) 
Forfrugtsværdien, som angives her, skal fratrækkes markens samlede kvælstofkvote. N-normerne 
fremgår af tabel 1 og 2 i Plantedirektoratets ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for 
planperioden 2006/07”.  
 
N-norm efterafgrøde (kg N pr. ha) 
N-normen for efterafgrøden angives her. Den skal lægges til markens samlede kvælstofkvote. N-
normerne fremgår af tabel 1 i Plantedirektoratets ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 
for planperioden 2006/07”.  
 
N-kvote i alt (kg N pr. mark) 
Her beregnes den samlede N-kvote for marken:  
Antal ha gange (N-norm for afgrøden minus forfrugtsværdien) plus (antal ha efterafgrøde gange 
N-norm for efterafgrøden) plus eller minus eventuelle korrektioner.  
 
P-behov i alt (kg P pr. mark) 
Her summeres P-behovet for markens afgrøder: (Antal ha gange P-norm for afgrøden) plus (antal 
ha gange P-norm for efterafgrøden). 

Kommune 
Du skal her oplyse, hvilken kommune hovedparten af din jord er beliggende i. Oplysningen an-
vendes til en automatisk korrektion for N-prognosen. Dit kommunenummer har du også oplyst på 
ansøgningens side 2 i forbindelse med oplysninger om bedriftens ejendomme. Du kan finde dit 
kommunenummer på ejendomsskatteskemaet eller på BBR-meddelelsen fra kommunen. Hvis du 
bruger den elektroniske ansøgning, vil systemet selv foreslå en kommune på baggrund af oplys-
ningerne på side 2. 

Harmoniregler 
Hvis du som kvægbruger anvender de særlige harmoniregler på 2,3 dyreenheder pr. ha, skal du 
sætte kryds i feltet. 

Antal ha med pligtige efterafgrøder dyrket i efteråret 2006 
Du skal her oplyse det antal ha, som har været dyrket med pligtige efterafgrøder i efteråret 2006. 
Herudfra foretages et fradrag for eftervirkning af pligtige efterafgrøder dyrket i efteråret 2006. 
Størrelsen på fradraget afhænger af om du i planåret 2004/05 udbragte husdyrgødning, forarbejdet 
husdyrgødning eller anden organisk gødning, som svarede til 0,8 DE/ha harmoniareal eller der-
over. Hvis det er tilfældet er fradraget for eftervirkning 25 kg N/ha. Hvis udbringningen svarede 
til under 0,8 DE/ha, er fradraget 17 kg N/ha. Du vil også på baggrund af ovennævnte beregning 
skulle have etableret henholdsvis 10 % eller 6 % pligtige efterafgrøder i efteråret 2006.  
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4.8 Ansøgningens side 6. Indberetning om økologisk drift 
 
Denne side skal udfyldes af alle producenter, som driver deres bedrift helt eller delvist økologisk 

Kolonne 32. Omlægningstidspunkt 
Du skal for hver mark angive starttidspunkt for omlægning til økologisk jordbrugsproduktion. Al-
le marker skal have en omlægningsdato, medmindre du har tilladelse til samtidig drift. Hvis om-
lægningen begynder efter den første i måneden, angives den følgende måned som starttidspunkt. 
Har du fx påbegyndt omlægning 10. april 2007, er starttidspunktet 1. maj 2007. Starttidspunktet 
for omlægning angives med år og måned, som fx 2007-05. 
 
Hvis der er fortrykte oplysninger i skemaet, skal du kontrollere, om de er korrekte. Omlægnings-
tidspunkter kan kun ændres, hvis både det oprindeligt planlagte og det nye omlægningstidspunkt 
er senere end det tidspunkt, hvor du indsender dette skema. 

Marker som er tilgået bedriften efter den 1. juni 2006 
Bemærk, at marker, som du har indberettet til Direktoratet for FødevareErhverv eller Plantedirek-
toratet efter 1. juni 2006, ikke er fortrykt. Du skal derfor påføre markerne i skemaet med det om-
lægningstidspunkt, som er blevet godkendt i Plantedirektoratet. 

Indberetning af nye marker 
Du kan indberette nye marker på dette skema (kolonne 34). Omlægningstidspunkt kan tidligst væ-
re 1. marts 2007, 1. april 2007 eller 1. maj 2007, afhængig af, hvornår du sender ansøgningen til 
direktoratet. Vær opmærksom på, at der skal indsendes særskilt producentskifterklæring vedrø-
rende de økologiske tilskud senest 4 uger efter overdragelse, hvis tilsagn om tilskud skal opret-
holdes og tilbagebetaling undgås. 

Nedsat omlægningstid 
Har du søgt Plantedirektoratet om nedsat omlægningstid, skal du angive det godkendte omlæg-
ningstidspunkt for marken. Hvis du ikke har modtaget svar på ansøgningen om nedsat omlæg-
ningstid, skal du angive det omlægningstidspunkt, som du har søgt om. Plantedirektoratet vil efter 
sagsbehandlingen give dig besked om det godkendte omlægningstidspunkt. Se Plantedirektoratets 
”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion”. 

Kolonne 36. Økolog med udtagningsfritagelse  
Denne kolonne skal kun udfyldes af økologer med udtagningsfritagelse dvs. økologisk autorisere-
de bedrifter, der er fuldt omlagt eller har påbegyndt omlægning af den sidste del af bedriften. 
Økologer er kun fritaget for udtagning for udtagningsrettigheder, der er tildelt bedriften i 2005, 
eller som senere er erhvervet sammen med jord. Omlægningen skal som hovedregel være påbe-
gyndt senest den 1. maj 2007, for at bedriften er fritaget for at udtage arealer, Tilskud på markni-
veau kan være forskellige og kan omfatte både tilskud til drift og omlægning. Marker, der anføres 
her, skal være marker, der opfylder reglerne for udtagning. Se side 23. Det mest fordelagtige for 
dig vil være at knytte udtagningsrettigheder til: 
 

1. arealer med enkeltbetaling, som ikke er omfattet af økologi-, miljøbetinget og/eller om-
lægningstilskud 

2. arealer, der af andre grunde ikke er tilskudsberettigede efter de i punkt 1 nævnte tilskuds-
ordninger for økologer 

3. arealer, hvor der sammenlagt udbetales mindst under de i punkt 1 nævnte tilskudsordnin-
ger for økologer. 
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Har du ikke selv tilknyttet udtagningsrettighederne vil direktoratet placere dem vilkårligt uden 
hensyntagen til, hvad der for dig er det mest fordelagtige. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolonne 36. Udtagning 
Du skal sætte kryds ved de støtteberettigede arealer 
som du ønsker udtagningsrettigheder knyttet til. 
 
Hvis du ikke selv har placeret udtagningsrettighe-
derne vil direktoratet gøre det vilkårligt.  

Kolonne 32. Omlægningstidspunkt 
Her skal du for hver enkelt mark angive start-
tidspunkt for omlægning til økologisk jord-
brugsproduktion. Med mindre du har tilladelse 
til samtidig drift, skal alle marker have en om-
lægningsdato, også brakmarker, udyrkede mar-
ker og marker, hvor der er givet græsningsret. 

Kolonne 33. Marker under den ikke-
økologiske enhed 
Udfyldes, hvis du har tilladelse til 
samtidig drift, og driver en økologisk 
og en ikke-økologisk enhed. Du skal 
sætte kryds ud for de marker, der er 
omfattet af den ikke-økologiske enhed. 
Du skal ikke angive omlægningstids-
punkt i kolonne 32 for disse marker. 

Kolonne 34. Nye marker i din økologi-
ske bedrift 
Sæt kryds ud for marken, hvis der er 
tale om en ny mark, der ikke tidligere 
er indberettet til Direktoratet for Føde-
vareErhverv eller Plantedirektoratet. 
 

Kolonne 35. Har en anden produ-
cent græsningsret på arealet? 
Sæt kryds her ud for marken, hvis en 
anden producent har græsningsret på 
arealet. 
 
Miljøbetinget tilskud og økologitilskud 
ydes til ejeren eller forpagteren af are-
alet, uanset om der er givet græsnings-
ret til en anden. Har du modtaget en 
græsningsret skal arealet ikke skrives 
på s. 3, 4, 5 og 6, men kun på skema 
7C på side 7. 

Side 6. Oplysninger om økologisk drift (mark)  
Denne side skal udfyldes af alle producenter, som driver deres bedrift helt eller delvist økologisk 
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4.9 Ansøgningens side 7. Indberetning om økologisk drift - fortsat 
 
Denne side udfyldes af økologiske producenter med husdyr og af producenter med samtidig drift 

7A. Kolonne 1 og 2. Kode og dyretype/husdyrart 
Direktoratet bruger de samme dyrekoder, som du kender fra den fælles husdyrindberetning. Dyre-
koderne fremgår af bilag 2. 
 
Du skal anføre en kode for alle de husdyr, der er registreret under din økologiske drift, se kodeli-
sten i bilag 2. Du må gerne anføre dyretypen for de husdyr, der er registreret under den økologi-
ske drift i kolonne 2. Hvis du anfører dyretypen, skal den stemme overens med den kode for dyre-
type, som du har anført i kolonne 1. 
 
De fortrykte oplysninger stammer fra indberetningen 2006. Hvis den forventede husdyrproduktio-
nen i 2007 adskiller sig fra det fortrykte, skal du anføre rettelserne i skemaet.   
 
Direktoratet har valgt ikke at medtage dyretyper, som begynder med 99. Hvis du har anvendt 99xx 
koderne i den fælles husdyrindberetning, kan du vælge at indberette på disse koder her. En liste 
med bl.a. 99xx koder finder du på Plantedirektoratets hjemmeside www.pdir.dk. 

7A. Kolonne 3. Husdyrhold til eget brug 
Husdyrhold, udelukkende til eget brug, skal ikke omlægges, hvis antallet af dyr er under grænser-
ne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Grænserne samt de nærmere regler fremgår af Plantedirek-
toratets ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion”. 
 
Sæt kryds, hvis du opfylder betingelserne og ikke ønsker at omlægge dyrene. Hvis du sætter kryds 
her, skal du ikke anføre en omlægningsdato i kolonne 5. 
 
Hvis du ønsker at anvende disse muligheder for dyr, der allerede er fortrykt på skemaet som øko-
logiske, kan du ændre status ved at fjerne omlægningsdatoen og sætte kryds i denne kolonne. Du 
skal være opmærksom på, at dyr, der tages ud af den økologiske produktion, aldrig kan blive øko-
logiske igen. 
 
Plantedirektoratet kan tillade, at antallet af husdyr til eget brug overstiger grænserne for ikke-
erhvervsmæssigt dyrehold. Der skal indsendes en anmeldelse med begrundelse til Plantedirektora-
tet, inden husdyrene kan holdes som husdyrhold til eget brug. 

7A. Kolonne 4. Heste under Hesteordningen 
Sæt kryds her, hvis du har heste under Hesteordningen. Du skal ikke anføre en omlægningsdato i 
kolonne 5. Du skal indsende en anmeldelse om heste under hesteordningen til Plantedirektoratet 
med oplysninger om, hvor mange heste, der skal være omfattet af Hesteordningen; se 
Plantedirektoratets ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion”. 

7A. Kolonne 5. Omlægningstidpunkt 
For hver enkelt husdyrtype skal du skrive, hvornår omlægningen til økologiske produktionsfor-
hold er startet eller planlægges startet. Datoen angives som dag, måned og år, eksempelvis 1501-
2007. 
 
Hvis omlægningen ikke tidligere har været indberettet, må datoen ikke ligge forud for indsendelse 
af dette skema. Hvis du efter indsendelse af dette skema får brug for at ændre omlægningsdatoen 
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eller starter nye husdyrproduktioner, skal du meddele dette skriftligt til Plantedirektoratet inden 
den dato, der oprindeligt var indberettet, og inden omlægningen af dyrene starter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 7. Oplysninger om økologisk drift, fortsat  
Denne side udfyldes af økologiske producenter med husdyr og af producenter med samtidig 
drift 

Kolonne 1 og 2. Kode og dyretype/husdyrart 
I kolonne 1 skal du anføre en kode for de husdyr, der er registreret under din økologiske drift. Se 
kodelisten i bilag 2. I kolonne 2 må du gerne anføre dyrearten for de husdyr, der er registreret un-
der din økologiske drift. Hvis du anfører dyreart, skal den stemme overens med den kode for de 
husdyr, som du har anført i kolonne 1.  

Kolonne 3. Husdyrhold til eget 
brug 
Du skal sætte kryds her, hvis husdyr-
holdet udelukkende er til eget brug og 
ikke skal omlægges. 

Kolonne 4.  
Heste under Hesteordningen  
Sæt kryds, hvis du har heste under 
Hesteordningen. Du skal ikke anføre 
en omlægningsdato i kolonne 5. 

Kolonne 5. Omlægningstidspunkt 
For hver dyreart skal du skrive, hvor-
når omlægningen til økologiske pro-
duktionsforhold startede eller plan-
lægges påbegyndt. Datoen angives 
som dag, måned og år, fx 1501-2007. 

Kolonne 6. Gennemsnitlige antal 
dyr i 2006 (forventet) 
Du skal angive det forventede antal dyr 
som årsdyr eller antal producerede dyr.
Se bilag 2 i denne vejledning. 
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7A. Kolonne 6. Gennemsnitligt antal dyr i 2007 (forventet) 
Du skal angive det forventede antal dyr som årsdyr eller antal producerede. Det fremgår af bilag 
2, om du skal indberette dyretypen som producerede dyr (stk.) eller årsdyr.  
 

365
_ foderdageAntalårsdyr =  

 
Hvis du indberetter dine husdyr med kode 99xx, skal du oplyse antallet i antal dyr (stk.). 

7A. Kolonne 8. Besætningsnummer for hver dyretype  
Her skal du skrive besætningsnummer for hver besætning. Hvis du inden for samme dyretype har 
mere end én besætning, har du også mere end ét besætningsnummer. Har du kun én besætning, er 
nummeret det samme som dit CHR-nummer. Hvis ikke besætningsnummeret og CHR-nummeret er 
ens, er det i langt de fleste tilfælde 4-cifret. I få tilfælde er det dog 6-cifret. 
 
Eksempel på CHR-nummer og besætningsnummer. CHR-nummer: 054321 
 
Besætninger                      Besætningsnummer 
Kødkvæg        1236 
Kødkvæg        900134 
Malkekvæg        054321 
Frilands svinebesætning        054321  
Svin, produktionsbesætning      1235  

Hvor finder du CHR-nummer og besætningsnummer? 
På ”Årlig erklæring”, der udsendes af Fødevarestyrelsen, er der oplysninger om dit CHR-nummer 
og dine besætningsnumre. Hvis du har indberettet korrekt til CHR, vil du derfor kunne bruge op-
lysningerne fra ”Årlig erklæring” til at indberette efter. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, skal 
du kontakte din lokale CHR-afdeling og rette oplysningerne. Oplysningerne fra ”Årlig erklæring” 
og evt. rettelser ajourføres på www.glr-chr.dk. 
 
På denne webside får du adgang til CHR. Hvis du klikker på ikonet CHR og derefter indtaster dit 
CHR-nummer, kommer du til din ejendom. Herfra kan du så trykke på ”Besætningsoplysninger” 
og få oplyst alle ejendommens besætningsnumre. Ved at trykke på de oplistede besætningsnumre 
kommer du ind på hver enkelt besætning. Hvis du ejer kvægbesætninger, vil du kunne trække be-
sætningslister på alle kreaturer i besætningerne 

Hvad betyder *-markering i kolonne 7 eller 8? 
CHR- og besætningsnummeret er kontrolleret i CHR. Hvis vi ikke kan genfinde oplysningerne i 
CHR, er det angivet med en*. Du skal udfylde felterne med de korrekte oplysninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.glr-chr.dk/
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Side 7 fortsat. Oplysninger om økologisk drift 
Denne side udfyldes af økologiske producenter med husdyr og af producenter med samtidig drift.  

Kolonne 7. CHR-nummer for hver 
husdyrart 
Du skal anføre CHR-nr. for hver dyre-
type. CHR-nr. består af 6 cifre, som fx 
054321. CHR-nr. kan aldrig starte med 
9, og de to første pladser fra venstre 
kan ikke begge være udfyldt med 0. 
Hvis du ejer mere end en ejendom, har 
du også mere end ét CHR-nr. Når du 
indberetter, skal du derfor bruge en li-
nie for hvert CHR-nr. inden for samme 
dyretype. 

Kolonne 8. Besætningsnummer for 
hver husdyrart 
Du skal anføre besætningsnummer for 
hver besætning. Hvis du inden for 
samme dyreart har mere end én besæt-
ning, har du også mere end ét besæt-
ningsnummer. Hvis du kun har én be-
sætning, er besætningsnummeret det 
samme som dit CHR-nr. Hvis ikke dit 
besætningsnummer er det samme som 
dit CHR-nr., er det i langt de fleste til-
fælde 4-cifret, men kan i få tilfælde ha-
ve 6 cifre. Hvis det er 6-cifret vil be-
sætningsnummeret altid starte med 9. 
Hvis du har mere end ét besætnings-
nummer, skal disse anføres på hver sin 
linie i skemaet. 

Punkt 7 B. Samtidig drift af en økolo-
gisk og en ikke-økologisk enhed 
Der er fortrykt et kryds her, hvis du har 
tilladelse til samtidig drift, og bedriften 
derfor omfatter både en økologisk og en 
ikke-økologisk enhed. Hvis du ønsker 
dette ændret, skal du henvende dig til 
Plantedirektoratet. 

Punkt 7 C. Oplysninger om arealer, hvorpå du 
som økolog har fået græsningsret 
Hvis du har adgang til et areal gennem en aftale 
om græsningsret, skal dette areal fremgå af ske-
ma 7C, men ikke af side 3, 4, 5 og 6. Marknum-
mer, markbloknummer og areal udfyldes på 
samme måde som for arealer, der er anført i ske-
maets side 3. 
 
Du kan kun bruge arealet til afgræsning med øko-
logiske dyr, hvis marken tilhører en økologisk 
bedrift og er omlagt, eller hvis arealet har fået 
nedsat omlægningstid hos Plantedirektoratet. Se 
Plantedirektoratets ”Vejledning om økologisk 
jordbrugsproduktion”. 
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4.10 Ansøgningens side A. Registrerede betalingsrettigheder 

Kolonne 1 og 2. Rettighedsnummer 
Her er angivet henholdsvis startnummer og slutnummer på dine betalingsrettigheder inden for de 
forskellige rettighedstyper. Det betyder fx, at du har rettigheder med numrene 3 000 000, 3 000 
0001, 3 000 002 ……. 3 000 010 svarende til i alt 11 betalingsrettigheder. 

Kolonne 3. Rettighedstype 
Her kan du se den rettighedstype, der gælder for de nævnte numre. Det kan fx være almindelige 
betalingsrettigheder eller udtagningsrettigheder. 

Kolonne 4. Registrerede rettigheder 
Her kan du se hvilket areal, der er knyttet til de registrerede rettigheder. Generelt svarer én beta-
lingsrettighed til én ha. Hvis der ud for et rettighedsnummer er angivet et decimaltal, fx 0,53, be-
tyder det, at betalingsrettigheden svarer til 0,53 ha. 
 
Hvis du således fx har en betalingsrettighed nummer 3 000 011, der er registreret med 0,53 ha, vil 
denne betalingsrettighed have en pålydende værdi på 1.216 kr. Det svarer til 53 % af 2.295 kr, 
som er basisværdien for 1,00 betalingsrettighed i 2006 udregnet med kurs 7,4576. 

Kolonne 5. Tildelt fra national reserve 
Hvis du har fået tildelt kvæg- eller mælketillæg og tilladelser til at dyrke frugt og grønt samt an-
dre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion (FGK-tilladelser) fra den nationale reserve som 
tillæg til dine betalingsrettigheder, er her angivet året, hvor tildelingen fandt sted. 
 
Betalingsrettigheder forhøjet med tillæg eller FGK-tilladelser fra den nationale reserve skal i 5 år 
efter tildelingen: 
 

• udnyttes hvert år, og 
• må ikke overdrages 

 
Manglende overholdelse af disse bestemmelser medfører, at tillæg eller FGK-tilladelser tildelt fra 
den nationale reserve inddrages til reserven. Hvis dit kvæg- eller mælketillæg fra den nationale 
reserve udgør 20 % eller mindre af betalingsrettighedens værdi eksklusiv tillæg, bliver det dog ik-
ke inddraget til reserven. Se endvidere afsnit 1.3 om sammenlægninger og opsplitninger af bedrif-
ter.  

Kolonne 6. Værdi i kr. pr. rettighed 
Her er betalingsrettighedens værdi angivet. Værdien kan være basisværdien for hhv. dyr-
ket/udyrket areal eller en lavere værdi for rettigheder tildelt på grundlag af arealer med permanent 
græs. Hvis værdien er højere end nævnte basisværdier skyldes det, at der er lagt et kvæg- eller 
mælketillæg til basisværdien. Det er betalingsrettighedens samlede pålydende værdi, som er an-
ført. Værdien er angivet pr. rettighed. Betalingsrettighederne er fastsat i euro, men omregnet til 
danske kroner efter kurs 7,4576. Værdien kan være en anden ved beregning af støtten for 2007, da 
kursen kan blive ændret. 
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Side A. Oversigt over betalingsrettigheder  
Oversigten viser de betalingsrettigheder, som direktoratet har registreret pr. 15. januar 2007. 
Denne side kan ikke anvendes til indberetning af overdragelse af rettigheder, som skal foretages 
på en særlig blanket, der kan hentes på www.dffe.dk eller ved henvendelse til direktoratet. 

Kolonne 1-3. Rettighedsnummer
Her er angivet henholdsvis start-
nummer og slutnummer på dine beta-
lingsrettigheder inden for de forskel-
lige rettighedstyper. I kolonne 3 kan 
du se rettighedstypen. 

Kolonne 4.  
Registrerede rettigheder 
Her kan du se det areal, du skal an-
melde for at udnytte rettigheder 

Kolonne 5.  
Tildelt fra national reserve 
Hvis du har fået tildelt kvæg- eller 
mælketillæg samt FGK-tilladelser fra 
den nationale reserve som tillæg til 
dine betalingsrettigheder, er her an-
givet året, hvor tildelingen fandt sted

Kolonne 6.  
Værdi pr. rettighed 
Her er betalingsrettighedens værdi 
angivet. 

Kolonne 7. Senest udnyttet i 
Her kan du se, hvornår dine beta-
lingsrettigheder senest var udnyttet. 
Betalingsrettigheder skal udnyttes 
mindst én gang hvert tredje år. Sker 
det ikke, bliver de ikke-udnyttede 
betalingsrettigheder inddraget til den 
nationale reserve. 

Kolonne 8. Rettighed udløber  
Hvis du midlertidigt har fået over-
draget en betalingsrettighed, fremgår 
det her, hvornår betalingsrettigheden 
tilbageføres til ejeren. 

Kolonne 9. SK-krav 
Hvis du har særlige rettigheder og ingen 
jord, så er her angivet, hvor stor din 
kvægproduktion skal være målt i stor-
kreaturer (SK), for at du kan få udbetalt 
støtte for dine særlige rettigheder på 
grundlag af kvægproduktionen. 
 
SK-kravet svarer til 50 % af det samlede 
SK-tal, der fremgår af din rettigheds-
specifikation vedrørende 2005. 
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Kolonne 7. Senest udnyttet i 
Her kan du se, hvornår dine betalingsrettigheder senest var udnyttet. Betalingsrettigheder skal ud-
nyttes mindst én gang hvert tredje år ellers inddrages de til den nationale reserve. Hvis fx din ret-
tighed er noteret til ikke at være udnyttet i 2005, skal du være opmærksom på, at den inddrages til 
den nationale reserve, hvis du ikke udnytter den i 2007. 

Kolonne 8. Rettighed udløber 
Hvis betalingsrettigheder er midlertidigt overdraget til dig (forpagtet) sammen med jord, så frem-
går det her, hvornår betalingsrettighederne automatisk tilbageføres til overdrager. Oplysningen er 
registreret i direktoratet fra overdragelsesskemaet, som er indsendt ved overdragelsen. 
 
Der er kun fortrykt oplysninger om overdragelser, der var registreret i direktoratet på det tids-
punkt, skemaet blev fortrykt. 

Side A, pkt. 2 Rettigheder, som du ikke vil udnytte i 2007 
Du skal kun udfylde pkt. 2, kolonne 1 til 4, hvis du selv vil vælge, hvilke betalingsrettigheder, du 
ikke vil udnytte, og som derfor ikke vil danne grundlag for udbetaling af støtte i 2007. Det gør du 
ved at angive de betalingsrettigheder, som du ikke vil udnytte. Disse betalingsrettigheder vil her-
efter ikke danne grundlag for udbetaling af støtte i år. 
 
Hvis du ikke udfylder siden, vil direktoratet foretage valget af betalingsrettigheder, der skal ud-
nyttes. Direktoratet vælger først dine udtagningsrettigheder og derefter betalingsrettighederne 
med den højeste værdi. Der tages ikke hensyn til 3-årsreglen og 5-årsreglen for udnyttelse af beta-
lingsrettigheder. Læs mere i ”Vejledning om enkeltbetaling”.  
 
Hvis du har anmeldt arealer med FGK-afgrøder, vil direktoratet vælge dine betalingsrettigheder 
med FGK-tilladelser til disse arealer, hvis du råder over sådanne rettigheder. Direktoratet vælger 
de FGK-tilladelser, der er tildelt fra den nationale reserve, først. 
 
Bemærk, at hvis du anmelder FGK-arealer, men ikke råder over betalingsrettigheder med FGK-
tilladelser, vil der ikke blive udnyttet betalingsrettigheder på arealet, og du vil heller ikke få udbe-
talt støtte for dette areal. Dette gælder også hvis du råder over betalingsrettigheder med FGK-
tilladelser, men færre end til hele det anmeldte areal  

4.11 Ansøgningen side B. Flere afgrøder pr. mark pr. sæson 
Side B udfyldes hvis der dyrkes flere afgrøder pr. mark pr. sæson, fx frilandsgrøntsager. Ved flere 
afgrøder forstås afgrøder ud over hovedafgrøde (side 3) og efterafgrøde og udlæg (s. 5). 
  
For hver mark anføres i første linie med hvid baggrund dog oplysninger om hovedafgrøden, som 
kan hentes fra side 5. N-norm for hovedafgrøde skal ikke fremgå af side B, idet den allerede med-
regnes i summen på side 5. 

Kolonnerne 8-11. Til eget brug  
Disse felter skal ikke være udfyldt i det skema, du sender ind til direktoratet, da felterne udfyldes 
automatisk, når dine indsendte oplysninger indtastes i IT-systemet. Felterne kan anvendes til egne 
beregninger, hvis du selv ønsker at beregne kvælstofkvote og fosforbehov. 
 
N-norm afgrøde (kg N pr. ha). Oplysninger om afgrødens N-norm fremgår af tabel 1 i Plantedi-
rektoratets ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2006/07”.  
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P-norm (kg P pr. ha). Oplysninger om afgrødens vejledende P-norm fremgår af tabel 1 i Plante-
direktoratets ”Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2006/07”.  
 
N-kvote i alt (kg N pr. ha). For hver afgrødehold beregnes N-kvoten (antal ha gange N-norm for 
afgrøden). Husk at N-norm for hovedafgrøde (linie med hvid baggrund) ikke skal regnes med på 
side B, idet den allerede medregnes i summen på side 5. 
 
P-behov i alt (kg P pr. ha). For hver afgrødehold beregnes P-behov (antal ha gange P-norm for 
afgrøden). 
 
SUM. Her summeres det samlede N-kvotebidrag og P-behovbidrag fra flere afgrøder. Hvis der er 
flere marker med flere afgrøder, end der kan være på side B, kan side B kopieres eller hentes på 
www.pdir.dk. Summen anføres på den sidste side B. 
 
N-kvoten og P-behovet opgjort på side B, flere afgrøder, skal lægges til sumværdien af N-kvoten 
og P-behovet på side 5 
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Side B. Flere afgrøder pr. mark pr. sæson 
Side B udfyldes hvis der dyrkes flere afgrøder pr. mark pr. sæson, fx frilandsgrøntsager.  

Kolonne 1. Marknummer dyrket 
med flere afgrøder. 
Du skal anføre marknummer på den 
mark, hvor der dyrkes flere afgrøder. 
Marknummer skal være det samme 
som anført på side 3. 

Kolonne 4. Areal 
Du skal anføre størrelsen af det dyr-
kede areal med hver afgrøde. 

Kolonne 5. Afgrødekode 
Du skal anføre en afgrødekode for 
hvert dyrket areal. Afgrødekoder 
findes i bilag 1 og i Plantedirektora-
tets vejledning om gødskning- og 
harmoniregler, 2006/07, tabel 1. 
 

Kolonne 2 og 3. Markbloknummer 
Du skal anføre nummeret på den markblok, som 
marken med flere afgrøder ligger i. Markbloknum-
meret skal være det samme som anført på side 3. 
 

Kolonne 7. Vanding 
Sæt kryds her, hvis der vandes, og 
normerne for vandet sandjord kan 
anvendes. Dyrker du grøntsager på 
friland, kan de særlige normer for 
vandet jord anvendes for alle jordty-
per. Dette kræver en vandingstilla-
delse, hvor det dokumenteres, at der 
er minimum 75 mm vand til rådig-
hed, svarende til 750 m3 pr. ha. Det 
samlede areal, hvor normerne for 
vandet jord kan anvendes, beregnes 
ved at dividere vandingstilladelsens 
samlede vandmængde med 750 m3 
pr. ha.  
 
 

Kolonne 8-11. 
Disse felter kan du benytte til bereg-
ning af N-kvoten. Felterne skal ikke 
være udfyldt i det skema du indsen-
der til Direktoratet for FødevareEr-
hverv  
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4.12 Ansøgningens side C – Indberetning for udbetaling af tilskud til miljø-
ordninger i 2007 
 
Har du tilsagn om tilskud til en af følgende miljøordninger, skal du udfylde denne side for at få 
udbetalt tilskud for tilsagnsåret 2006/2007: 
  

• miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ) 
• miljøbetinget tilskud (MB) 
• omlægning til økologisk jordbrugsproduktion (OM) 
• økologitilskud (gl. ordning) 
• miljøvenlig drift af vådområder 
• braklagte randzoner 

 
Hvis du har et eller flere af ovennævnte tilsagn, vil side C være fortrykt med de markoplysninger, 
der er registreret i direktoratet på grundlag af dine ansøgninger om tilsagn om tilskud fra tidligere 
år.  
 
Bemærk at de fortrykte marker med tilsagn om tilskud baserer sig på direktoratets registreringer 
ved årsskiftet 2006/07. Har du efterfølgende fået ændret dit tilsagn om tilskud eller har du ansøgt 
herom, så skal du rette oplysningerne på side C, således at du indberetter for alle de marker, som 
du har tilsagn til og søger om udbetaling til for 2007. 
 
Direktoratet skal kontrollere, at arealoplysninger du anvender til brug for udbetaling af årets til-
skud under ovennævnte miljøordninger stemmer overens med arealoplysningerne du bruger som 
grundlag for udbetaling af årets Enkeltbetalingsstøtte. Det er derfor vigtigt, at marknummer, 
markbloknummer og arealer du indberetter på side C til brug for udbetaling af årets udbetaling af 
miljø- og økologistøtte kan genfindes på side 3 i ansøgningen, således at du anvender samme 
markinddeling. Hvis det er muligt vil det være en fordel at anvende samme markinddeling på side 
3 i skemaet, som du har anvendte i forbindelse med din ansøgning om tilsagn miljøordningerne, 
og som er fortrykt på side C. 
 
Hvis du har solgt eller bortforpagtet en mark med tilsagn om tilskud skal du straks efter over-
dragelsestidspunktet meddele det til direktoratet. Tilsagnet vil da bortfalde og tidligere udbetalte 
tilskud vil blive krævet tilbagebetalt, medmindre den nye ejer/forpagter efter ansøgning overtager 
forpligtelsen for den resterende tilsagnsperiode. I ansøger herom ved brug af den fælles produ-
centskifteansøgning, som I finder på direktoratets hjemmeside eller kan få tilsendt. Hvis tilsagnet 
overdrages, vil den nye ejer/forpagter få udbetalt årets tilskud. Vær opmærksom på, at der for an-
søger gælder en 10 måneders rådighedsperiode under enkeltbetalingsordningen og en forpligtelse 
for tilsagnshaver som ejer eller forpagter at drive arealerne i tilsagnsperioden.  
 
Vil du fjerne en mark fra din indberetning om udbetaling af årets tilskud under ovennævnte 
miljøordninger, så streg hele den fortrykte linie over på side C og forklar kort i rubrikken nederst 
på siden, hvorfor marken er streget over.  
 
Du tilføjer marker i skemaet ved at indsætte oplysninger i kolonne 2, 4, 6, 7 og 8 i de tomme li-
nier efter de fortrykte marker i side C. Hvis der ikke er plads til at tilføje alle ekstra marker i 
skemaet, så gør en note herom i rubrikken nederst på side og vedlæg et bilag, hvori du lister op-
lysningerne for de supplerende marker. Bemærk venligst, at du ikke kan tilføje marker, som du 
ikke har tilsagn til eller har ansøgt om tilsagn til. 
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Hvis du vil opdele en fortrykt mark i to eller flere marker, så anfør delmarkens areal i kolonne 6 
så markens areal svarer til størrelsen af marken, som du har angivet på side 3. Tilføj dernæst 
den/de nye delmarker på side C efter de fortrykte marker. Anvend venligst en nummerering der 
gør det let genkendeligt, at der er tale om samhørende delmarker. Eksempelvis mark 1-1 og 1-2 
eller lignende.  
 
Hvis du vil sammenlægge 2 fortrykte marker, så skal du fjerne den ene mark fra din indberet-
ning ved at overstrege den pågældende linie, og forklare i rubrikken nederst på siden, hvorfor du 
har fjernet marken. Dernæst skal du for den anden mark angive det nye sammenlagte areal i ko-
lonne 6. Vær opmærksom på, at du kun kan sammenlægge marker der har samme typer af tilsagn 
under miljøordningerne, og hvor tilsagnene har samme udløbstidspunkt.  
 
Direktoratet vil så vidt muligt tilrette arealoplysningerne for dine miljøordninger i overensstem-
melse med din indberetning på side C. Men vær opmærksom på, at indberetter du et mindre 
areal end du har tilsagn til, så bortfalder den overskydende del af tilsagnet og eventuelt for meget 
udbetalt tilskud vil blive krævet tilbage for de tidligere år i tilsagnet. Hvis du indberetter et stør-
re areal end du har tilsagn til, skal du være opmærksom på, at du ikke får udbetalt tilskud til den 
overskydende del af dine indberettede arealer.  
 
Mark nr., markblok nr. (kolonne 1-4) 
Hvis de fortrykte marknumre eller markbloknumre ikke er de samme, som dem du angiver på side 
3, skal markoplysningerne fra kolonne 2 og 3 på side 3 anføres i kolonne 2 og 4 i skema C ud for 
de pågældende marker. Hvis du opdeler eller sammenlægger fortrykte marker, så følg anvisnin-
gerne i vejledningsteksten ovenfor. Hvis der ikke er fortrykt et markbloknummer, så skyldes det 
typisk, at der er sket ændringer i markblokinddelingen for det pågældende markbloknummer, som 
dit tilsagn under miljøordningerne er registreret under. Anfør da venligst markbloknummeret i ko-
lonne 4 ud for den pågældende mark, svarende til markbloknummeret, der er angivet på side 3 i 
skemaet. 

Areal (kolonne 5 og 6) 
Arealet du indberetter på side C, skal svare til arealet du har tilsagn til. Se i teksten ovenfor, hvil-
ke konsekvenser det har, hvis arealet afviger fra dit tilsagn. Arealet for marker du oplyser på side 
C skal på markniveau stemme overens med arealer, du har angivet på side 3 i ansøgningen. Vær 
opmærksom på, at du på side 3 i ansøgningen kan angive en del af arealet på en mark som støtte-
berettiget i kolonne 6 og 7 og en anden del af marken som ikke støtteberettiget i kolonne 8. Hvis 
en del af en fortrykt mark med tilsagn efter en miljøordning ikke er berettiget til støtte under En-
keltbetalingsordningen, så er det altså ikke nødvendigt at opsplitte marken i en støtteberettiget 
mark og en ikke støtteberettiget mark på side 3 i ansøgningen for at sikre sammenhæng mellem 
markoplysningerne oplyst på side 3 og i skema C.  
 
Hvis du vil opdele en fortrykt mark eller sammenlægge fortrykte marker i skema C, så følg ven-
ligst vejledningen herom ovenfor. 

Udløbstidspunkt og tilsagnstype (kolonne 7 og 8) 
Har du et tilsagn der udløber i 2007, og hvis du fortsat ønsker at have en miljøordning på dine 
arealer, så skal du huske særskilt at søge om et nyt tilsagn om flerårige tilskud under miljøordnin-
gerne. Du kan forvente, at der åbnes for ansøgning om tilsagn under disse ordninger engang i lø-
bet af foråret 2007. Det vil blive annonceret og vil fremgå af direktoratets hjemmeside, når ansøg-
ningsmaterialet er klart og der åbnes for årets ansøgninger.  
 
Tilsagnstypen er anført for den enkelte mark. Hvis marken er omfattet af flere tilsagnstyper vil 
marken være fortrykt med en linie for hver tilsagnstype. Vær opmærksom på, at du ved oprettelse 
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af nye marker (linier i skema C) oplyser hvilke(n) type(r) af tilsagn, der følger med delmarken og 
udløbstidspunktet herfor. Disse oplysninger vil sammen med en marknummerering, der klart viser 
sammenhængen mellem delmarker (eks. Mark nr. 1-1, 1-2 etc.) gøre det klart for direktoratet, 
hvilke af de indberettede marker der hører sammen med den enkelte fortrykte mark med tilsagn 
under miljøordningerne. 
 
Vær opmærksom på, at hvis du har MVJ-tilsagn om tilskud til enten ”Udlæg af rajgræs” eller ”Ud-
læg af efterafgrøder” vil mark nr. og markblok nr. ikke være fortrykt, da tilsagnene udelukkende 
er baseret på antal hektar pr. bedrift. Du skal alligevel anføre, hvilke marker du har anvendt til at 
udlægge rajgræs. Følg anvisningerne nævnt ovenfor om oprettelse af marker i skema C.   
 

Har du opfyldt betingelserne for tilskud på ovennævnte marker? 
 
Husk at sætte kryds i enten ”nej” eller ”ja” rubrikken.  
Ved kryds i ”nej” rubrikken så husk at uddybe i tekstfeltet nederst på siden 
 
Hvis du sætter kryds i ”ja” rubrikken betyder det, at du ved din underskrift på forsiden af skema-
et erklærer, at du opfylder betingelserne for udbetaling af tilskuddet for tilsagnsåret 2006/2007 for 
samtlige marker/arealer du indberetter i skema C. Erklæringen gælder ikke fortrykte marker, som 
du har overstreget, fordi de er fragået din bedrift, men erklæringen gælder alene de fortrykte mar-
ker du opretholder i skemaet og eventuelle nye marker du har tilføjet i skemaet.  
 
Du skal sætte kryds i ”nej” rubrikken, hvis du ikke opfylder alle betingelser for udbetaling af til-
skuddet for tilsagnsåret 2006/2007 for en eller flere af markerne i skemaet, som ikke er fjernet 
ved din overstregning. Når du sætter kryds i ”nej”rubrikken, er det vigtigt, at du i rubrikken ne-
derst på siden kort forklarer, på hvilke af markerne betingelserne for udbetaling af årets tilskud 
ikke er opfyldt, og hvilke betingelser det drejer sig om.  
 
Som eksempel kan nævnes, at du skal sætte kryds i nej rubrikken, hvis du har et MVJ tilsagn med 
forpligtelse til årlig afgræsning, og du ikke forventer at kunne opfylde denne betingelse i 2007 for 
en eller flere af dine marker i tilsagnet. Det er da vigtigt at du nævner dette i tekstrubrikken ne-
derst på siden og hvilke marker det drejer sig om. Direktoratet vil herefter beslutte, hvorvidt til-
sagnet skal bortfalde for den pågældende mark og tidligere tilskud tilbagebetales eller om det ale-
ne skal medføre, at årets tilskud ikke udbetales.   
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Kolonne 2 og 4 
Opdater de fortrykte marknumre 
og markbloknumre, så du får 
samme markinddeling og num-
merering af dine marker, som du 
anvender i forbindelse med an-
søgning om enkeltbetaling, jf. 
side 3. 
Se vejledningsteksten hvis du 
ønsker at ændre i markinddelin-
gen i forhold til de fortrykte 
markoplysninger.  

Side C. Indberetning for udbetaling af tilskud til miljøordninger, 
2007   
 

Kolonne 6 
Opdater arealet for marken 
så det svarer til arealet du 
har anført for samme mark 
på side 3 i ansøgningen. 
Se vejledningsteksten, hvis 
du vil opdele en fortrykt 
mark eller sammenlægge for-
trykte marker. 

Kolonne 7 og 8 
Hvis du tilføjer ekstra mar-
ker, skal du huske at skrive, 
hvornår tilsagnet udløber 
(kolonne 7) og type af til-
sagn (kolonne 8). Se vejled-
ningsteksten, hvis du vil op-
dele en fortrykt mark eller 
sammenlægge fortrykte mar-
ker.  
 

Husk afkrydsning, det er en
forudsætning for udbetaling af 
årets tilskud. 
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4.13 Ansøgningens side D. Ø-støtte 
 
BEMÆRK: Reglerne for Ø-støtte under landdistriktsprogrammet 2007–2013 er endnu ikke 
afklaret. Du søger derfor i år ikke Ø-støtte på dette skema, men du tilkendegiver, at du er 
interesseret i at søge denne støtte til de arealer, du har angivet i kolonne 18 på side 4. Når 
ordningen er på plads, vil direktoratet kontakte dig med henblik på indsendelse af ansøg-
ning. 
 
Nedenfor er nævnt de væsentligste betingelser, som hidtil har været gældende for Ø-
støtteordningen. Betingelser for støtte i den kommende ordning kan blive ændrede i forhold hertil. 
  
Tilskuddet forventes at blive på ca. 400 kr. pr. hektar.   
 
Hidtil har du været berettiget til ø-støtte, hvis du: 
 
• har fast bopæl på jordbrugsbedriften på en af nedenstående øer 
• dyrker et areal på mindst fem hektar 
• har mindst én ejendom med landbrugspligt 
• bliver boende på bedriften i mindst fem år fra første gang, der udbetales støtte. I de fem år skal 

du drive et areal af samme størrelse, som det der indgik i beregningerne af tilskuddet første år 
• overholder bestemmelserne, der indgår i krydsoverensstemmelserne 

Øer omfattet af ø-støtteordningen 
Ejere og forpagtere af jordbrug på en af følgende øer vil blive omfattet af ø-støtteordningen: 
 
1. Agersø inkl. Engholm 9. Drejø  17. Hjortø 25. Sejerø  
2. Anholt  10. Egholm, Limfjorden 18. Lyø 26. Skarø 
3. Askø inkl. Lilleø 11, Endelave  19. Læsø 27. Strynø  
4. Avernakø  12. Fanø  20. Mandø 28. Tunø 
5. Barsø  13. Fejø, inkl.  Skalø 21. Nekselø 29. Venø 
6. Birkholm  14. Femø  22. Omø 30. Aarø  
7. Bjørnø  15. Fur  23. Orø 31. Ærø 
8. Bågø  16. Hjarnø  24. Samsø 
 

Ejede og forpagtede arealer 
Ved afkrydsning i kolonne 18, Ansøgning og markplan for bedriften, angives det for ejede og for-
pagtede arealer, om du er interesseret i at søge ø-støtte til de enkelte marker. 
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Side D. Ø-støtte 
Du skal udfylde denne side, hvis du er interesseret i at søge om ø-støtte, når der bliver mu-
lighed herfor.  
 

Punkt D1. Ø-støtte. 
Hvis du er interesseret i at søge til-
skud til jordbrugere på visse små-
øer i 2007 (ø-støtte) , skal du skri-
ve ø-navn og ø-nummer, jf. over-
sigten.  
 

Punkt D2.  
Oplysninger om arealer, hvorpå 
du har fået græsningsret 
Hvis du har rådighed over et areal 
gennem en aftale om græsningsret, 
skal dette areal fremgå af skema 
D3, men ikke af skemaet side 4. 
Skemaet skal udfyldes med oplys-
ninger om marknummer, mark-
bloknummer, afgrøde, areal samt 
navn og adresse og ansøgnings-
nummer på ejeren af arealet.  
 
Bemærk, at det kun er ejeren eller 
forpagteren af arealet, der kan an-
melde arealet på side 3.      
 

Punkt D3. Oplys eventuelle æn-
dringer i bopælsforhold, bruger- 
eller ejerskifte og lign. 
Her kan du skrive bemærkninger, 
som har betydning for behandlin-
gen af din evt. kommende ansøg-
ning om ø-støtte, fx hvis der er 
sket ændringer i forhold til sidste 
års ansøgning, eller du kan oplyse 
om evt. medansøgere. Hvis der ik-
ke er plads nok i feltet, kan der 
vedlægges bilag med yderligere 
oplysninger. 



FEBRUAR 2007 
  

 

59 
 

 
5. Sådan sender du ansøgningen 
Din udfyldte og underskrevne ansøgning skal indsendes i vedlagte svarkuvert, med:  
 
• markplan (ansøgningsskemaets side 3)  
• øvrige relevante sider af ansøgningsskemaet, der vedrører din ansøgning 
• originale markkort, hvorpå alle bedriftens arealer er indtegnet og identificeret med samme 

marknummer, som anført i ansøgningen side 3 og eventuelle bilag 
• eventuel kopi af dyrkningskontrakt om levering af stivelseskartofler 
• eventuel kopi af kontrakt med tørringsvirksomhed vedr. tørret foder 
• eventuel kopi af non-food kontrakt 
• eventuel kopi af dyrkningskontrakt for energiafgrøder 

 
Hvis din markplan er fuldstændig uændret i forhold til 2006, kan du nøjes med at indsende forsi-
den af ansøgningsskemaet. Husk at sætte kryds i rubrikken ”Markplan identisk med 2006 mark-
plan” samt at skrive under. Husk at kontrollere om markblok-numret er ændret. Se afsnit 4.2 om 
det nye markbloksystem. 
 
Hvis du ønsker at angive, hvilke betalingsrettigheder du ikke ønsker udnyttet i 2007, skal du end-
videre udfylde og indsende side A, pkt. 2. 

5.1 Frist for modtagelse af ansøgning 
Ansøgning med udfyldt markplan og markkort skal være modtaget i Direktoratet for FødevareEr-
hverv senest tirsdag 24. april 2007. 

Indsendelse via Internettet 
Du har mulighed for at indsende ansøgningen elektronisk. Find Enkeltbetaling Online, EHA 
2007 her: https://eha.dffe.dk. Bemærk, at den elektroniske ansøgning skal være registreret som 
indsendt til Direktoratet for FødevareErhverv senest den 24. april 2007, kl. 23:59:59. Når du ud-
skriver en kvittering for din indsendelse af ansøgningen, kan denne anvendes som dokumentation 
for rettidig indsendelse, forudsat, at du ikke trækker ansøgningen tilbage. Får du ikke ansøgningen 
registreret inden ovennævnte tidspunkt, skal du indsende ansøgningen i papirversion. Det er såle-
des ikke muligt, at benytte Enkeltbetaling Online efter 24. april 2007, kl. 23:59:59. Vær opmærk-
som på, at ansøgningen i så fald vil være modtaget for sent. 

Frankering af ansøgningen 
Du kan også sende ansøgningen med posten. Husk, at sætte frimærker på kuverten. Du skal også 
sikre dig, at brevet med ansøgningen er frankeret tilstrækkeligt. Det er dit ansvar, hvis ansøg-
ningen bliver forsinket på grund af underfrankering. Husk altid at tage en kopi af ansøgning og 
markkort til eget brug. 

Postkvittering 
Du bør altid få udstedt en postkvittering for almindeligt brev hos Post Danmark, når du sender 
ansøgningen. Hvis ansøgningen skulle gå tabt, accepterer Direktoratet for FødevareErhverv din 
postkvittering fra Post Danmark sammen med en udfyldt kopi af ansøgning og markkort som 
dokumentation for, at du har indsendt ansøgningen rettidigt. Hvis en kuvert indeholder ansøgnin-
ger fra flere landbrugere, skal alle ansøgere fremgå af postkvitteringen.  
 

http://www.eha.dffe.dk/
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Postkvitteringen skal være forsynet med modtager, afsender, poststempel og en dato, der i 2007 
ikke kan være senere end mandag den 23. april 2007, hvis ansøgningen skal betragtes som retti-
digt modtaget. 

Personlig aflevering 
Du kan aflevere ansøgningen personligt i direktoratet mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15. 
Hvis du afleverer ansøgningen personligt i direktoratets åbningstid, vil du få en kvittering. Uden-
for direktoratets åbningstid kan ansøgningen lægges i direktoratets postkasse. Ansøgninger, der 
lægges i direktoratets postkasse inden kl. 24.00, tirsdag den 24. april 2007, anerkendes som retti-
digt modtaget. 

Indsendelse via telefax  
Indsender du ansøgningen på telefax, skal du straks derefter indsende originale markkort med 
posten. Ansøgningen anses for modtaget den dag, telefaxen er indgået. En telefaxkvittering for 
gennemført forsendelse vil indgå i vurderingen af, om ansøgningen er fremsendt rettidigt. 
 
Bemærk, at hele ansøgningen inkl. markplan, skal indsendes, for at ansøgningen betragtes som 
modtaget. Det er ikke nok at faxe ansøgningens forside. Hvis din markplan er identisk med mark-
planen i 2006 er det dog tilstrækkeligt at faxe forsiden. Det kan være svært at komme igennem til 
Direktoratet for FødevareErhvervs telefaxer den sidste ansøgningsdag. Kommer du ikke igennem 
senest 24. april 2007 kl. 23:59:59, er ansøgningen kommet for sent. Du kan bruge følgende tele-
faxnumre: 33958080 og 33958020. 

Kvittering fra direktoratet  
Direktoratet for FødevareErhverv sender dig en kvittering for modtagelsen af ansøgningen inden 
for 3 uger efter modtagelsen. Modtager du ikke en kvittering, bør du kontakte direktoratet. Hvis 
du indsender elektronisk, vil du også modtage en kvittering med ordinær post kort tid efter ansøg-
ningsfristens udløb. 

5.2 Forsinket ansøgning 
Sidste frist for en forsinket ansøgning om enkeltbetaling 2007 er 25 kalenderdage efter 24. april. 
Da denne dag er en lørdag bliver fristen den 21. maj 2007. En ansøgning, der modtages i direkto-
ratet efter denne dato, vil blive afvist. Det betyder, at der ikke vil blive udbetalt nogen form for 
støtte fra enkeltbetalingsordningen i 2007. Desuden vil der ikke blive udbetalt miljøbetinget til-
skud, økologitilskud eller tillægsstøtte for protein- og energiafgrøder.  
 
Hvis ansøgningen modtages efter 24. april 2007, men inden 21. maj 2007, nedsættes støtten med 1 
% pr. arbejdsdag, som ansøgningen kommer for sent. 

Tilsagn om miljøbetinget tilskud og omlægningstilskud til økologisk jordbrug 
Hvis du indsender din ansøgning med indberetningen efter 21. maj 2007, skal du være opmærk-
som på følgende:  
 

• Har Direktoratet for FødevareErhverv ikke senest 1. august 2007 modtaget et udfyldt 
skema, bortfalder evt. tilsagn om miljøbetinget tilskud og tilskud til omlægning til økolo-
gisk jordbrug, og tidligere udbetalt tilskud vil blive krævet tilbagebetalt. 

Autorisation 
For at din autorisation til økologisk jordbrug skal kunne opretholdes, skal skemaet indsendes in-
den 1. august 2007. Plantedirektoratet vil kunne tilbagekalde autorisationen ved manglende 
indsendelse. På dette grundlag vil tidligere udbetalte økologitilskud blive krævet tilbage. 
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Ekstraordinære begivenheder 
Hvis ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder (force majeure) gør det umuligt at ind-
levere ansøgningen rettidigt, kan der på visse betingelser ses bort fra forsinkelsen. Ansøgning om 
godkendelse af force majeure vedlagt skriftlig dokumentation skal indgives senest 10 arbejdsda-
ge fra det tidspunkt, hvor du igen er i stand til at indlevere ansøgningen. Se ”Vejledning om en-
keltbetaling”. 
 
Ved miljøbetinget tilskud og omlægningstilskud til økologisk jordbrug er fristen dog 30 dage fra 
det tidspunkt, hvor du igen er i stand til at indlevere et udfyldt skema. 
 
6. Ændringer af ansøgningen 
Til og med 31. maj 2007 kan du ændre alle oplysninger i en allerede indsendt ansøgning. Efter 
ændringsfristens udløb 31. maj 2007 kan du kun reducere de ansøgte arealer. 
 
Alle ændringer skal indsendes, før direktoratet har kontaktet dig om evt. problemer i din ansøg-
ning, og inden du får besked om, at der skal foretages kontrol på bedriften. Meddeles ændringer 
senere, indgår de oprindeligt anmeldte arealer og afgrøder i kontrollen. 

6.1 Hvordan markeres ændringer i ansøgningen? 
Indsender du ændringer, bør du tydeligt markere disse på en kopi af de sider af din ansøgning, 
som du har ændret. Send kun de sider, der er ændret. 
 
Har du sat kryds på ansøgningens forside, fordi din markplan er identisk med markplanen for 
2006, skal du udfylde og indsende hele markplanen, hvis du alligevel vil foretage ændringer. 

6.2 Økologisk jordbrugsproduktion 
Når skema med indberetning er indsendt, kan du foretage ændringer til og med 31. maj 2007. Æn-
dringer skal indsendes, inden direktoratet har kontaktet dig om evt. problemer i din ansøgning, og 
inden du får besked om, at der skal foretages kontrol på bedriften. Det gælder også den årlige kon-
trol vedrørende økologisk jordbrugsproduktion. Meddeles ændringer senere, indgår de oprindeligt 
anmeldte oplysninger i kontrollen. Dette gælder også, hvis kontrollen varsles inden ændringsperi-
odens udløb 31. maj 2007. 
 
Hvis kontrolbesøg ikke giver anledning til anmærkninger, og du efter kontrollen og senest 31.maj 
2007 foretager ændringer og sender rettelser, bliver disse accepteret. 
 
Reglerne for miljøbetinget tilskud, økologitilskud og fragåede marker mv. 
Fragåede marker og nedskrivning af arealet for indberettede marker vil have konsekvenser for 
miljøbetinget tilskud og økologitilskud. Der vil blive krævet tilbagebetaling for det areal, der fra-
går bedriften i tilsagnsperioden, medmindre arealet overtages af en anden jordbruger, som overta-
ger forpligtelserne i tilsagnet. 
 
Ændringer du skal indberette hele året 
Det er ikke nok at meddele ændringer mundtligt ved Plantedirektoratets økologikontrol. Ændrin-
ger på økologisk drevet areal skal straks indberettes til direktoratet. Det gælder: 
• arealanvendelse, dvs. afgrøde og herunder ændringer inden for samme afgrødekategori, fx æn-

dring fra vinterbyg til vårbyg 
• ændringer i arealstørrelse af en mark 
• køb eller tilforpagtning 
• salg eller bortforpagtning 
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Arealer, som du køber eller tilforpagter efter 31. maj 2007, skal indberettes til Plantedirektoratet, 
Sektor for Økologi, inden omlægningstidspunktet, jf. Plantedirektoratets ”Vejledning om økolo-
gisk jordbrugsproduktion”. 
 
Køb af husdyr, der repræsenterer en ændring på 50 % eller derover i forhold til det nuværende 
antal husdyr, skal straks indberettes til Plantedirektoratet, Sektor for Økologi.  
 
Hvis du ikke indberetter ændring, kan det ske, at produkterne ikke kan sælges som økologiske 
produkter. 
 
7. Udbetaling af støtte 
Enkeltbetaling og andre direkte støtteordninger for 2007 udbetales i perioden  1. december 2007 
til 30. juni 2008. 
 
I denne periode forventes de enkelte ordninger udbetalt efter følgende tidsplan: 
 
 
Enkeltbetalingsordningen Udbetalingen forventes at ske primo december 2007 for de fleste 

ansøgere. Fejlfri ansøgninger udbetales først 
 
Proteinafgrøder  Følger udbetalingen af enkeltbetalingsordningen 
Energiafgrøder  Følger udbetalingen af enkeltbetalingsordningen 
Stivelseskartofler  Forventes udbetalt i starten af december 2007 
Præmie for moderfår  Udbetales 31. marts 2007 
Handyrpræmie Forskud udbetales i december 2007 
  Slutudbetaling forventes udbetalt i april 2008 
 
Tillægsstøtte         Udbetales senest 30. september 2008 
 
 

Oplysning om forventet tidspunkt for udbetaling 
Du kan få oplysning om det forventede udbetalingstidspunkt for enkeltbetalingsordningen på 
tlf.nr. 33 95 89 90 fra 1. august 2007. For at benytte denne service (voice response) skal du taste 
dit ansøgningsnummer og din EHA-adgangskode (se ansøgningen, øverst side 1). Telefonen er 
åben døgnet rundt. Du kan også få oplyst forventet tidspunkt for udbetaling på hjemmesiden: 
https://eha.dffe.dk. 
 
Miljøbetinget tilskud, Omlægningstilskud til økologisk jordbrug og Tilskud til økologisk 
jordbrugsproduktion:  
Miljøbetinget tilskud, Omlægningstilskud til økologisk jordbrug og Tilskud til økologisk jord-
brugsproduktion forventes at blive udbetalt inden for perioden 1. december 2007 og 31. januar 
2008, eller snarest herefter. Dette sker under forudsætning af, at du har fået udbetalt enkeltbeta-
ling. 
 

http://www.eha.dffe.dk/
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8. Brug af data fra ansøgningsskemaet 
Alle oplysninger i din ansøgning vil blive overført til Generelt LandbrugsRegister 
(GLR)/Centralt HusdyrbrugsRegister (CHR), som er et grunddataregister for Fødevareministe-
riets og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område1. 
 
Et af formålene med GLR/CHR er, at de registrerede så vidt muligt kun skal afgive grundoplys-
ninger én gang. Herefter gemmes oplysningerne centralt, så alle institutioner under Fødevaremini-
steriet og Familie- og Forbrugerministeriet kan bruge eller genbruge dem. 
 
Fødevare- samt Familie- og Forbrugerministeriet er pålagt en række opgaver. Oplysningerne fra 
GLR/CHR bruges nogle gange til at løse disse opgaver. Det drejer sig bl.a. om: 
 

• Administration, støtte- og præmieudbetaling, samt kontrol ved gennemførelsen af den fæl-
les landbrugspolitik, herunder administration og kontrol af enkeltbetalingsordningen, mar-
kedsordninger for landbrugsvarer og dyrepræmieordningerne. 

• Varetagelsen af det veterinære kontrolarbejde. 
• I zoonosesammenhæng ved styring af udtagning/indsamling af prøver og analyseresultater, 

samt styring af de reaktioner, initiativer og lign., som analyseresultater må give anledning 
til 

• Effektiv administration og kontrol i henhold til 1) Reglerne om gødningsplanlægning og 
gødningsregnskaber i jordbruget, 2) Reglerne om økologisk produktion inden for jordbrug 
og fiskeri, 3) Reglerne om jordbrugets anvendelse af gødning, 4) Foder- og Fødevarelov-
givningen 

 
Registret bliver også brugt til at overvåge forbruget af receptpligtige veterinære lægemidler og til-
sætningsstoffer til foderstoffer i husdyrbruget. Det sker, når de såkaldte Vetstat-oplysninger regi-
streres.Endelig tjener registret statistiske, forsknings-, overvågnings-, planlægnings- og kontrol-
mæssige formål, herunder i kontrollen om landbrugsloven bliver overholdt. 
 
Oplysningerne på dine markplaner bruges af Danmarks Statistik ved landbrugs- og gartneritællin-
ger. Dette betyder, at du kun i meget begrænset omfang skal give oplysninger om afgrøder til 
Danmarks Statistik, hvis du bliver udtrukket til at deltage i landbrugs- og gartneritællingen. Dan-
marks Statistik anvender udelukkende dine oplysninger til statistiske formål og er ikke på nogen 
måde involveret i behandlingen af din ansøgning om enkeltbetaling. 
 
En række af registrets oplysninger videregives periodisk til modtagere uden for Fødevare- og Fa-
milie- og Forbrugerministeriet i henhold til særlige aftaler. Der er p.t. tale om: 
 

Dansk Landbrugsrådgivning - Landscentret, Danske Slagterier, slagtesteder, Danske Meje-
riers Mælkeudvalg, Mejeriforeningen, Falck Care, SPF-selskabet og personer eller virksom-
heder, der driver momspligtig handel med gødning, som gennem opslagsadgang til registret 
kan konstatere, om en køber af gødning er berettiget til at købe gødningen afgiftsfrit. 
 

I overensstemmelse med personoplysningslovens regler om indsigtsret, kan du få oplyst, hvad der 
er registreret om dig i GLR/CHR. Hvis du vil det, skal du sende en begæring herom til den af mi-
nisteriernes institutioner eller databehandlere, du normalt har kontakt med. 
Vi gør opmærksom på, at data om støttemodtagerne er undergivet offentlighed med de begræns-
ninger, der følger af lovgivningen. 
 

                                                      
1 Departementerne, Fødevarestyrelsen, Plantedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Direktoratet for FødevareErhverv, Danmarks JordbrugsForsk-
ning, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Fødevareforskning,  
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Bilag 1. Afgrødekoder 
 
Listen over de afgrøder, som skal anvendes i ansøgningen om enkeltbetaling, er i mindre omfang i 
forhold til 2006. 
  
I ansøgningens bilag 1 er fortrykt alle de marker, du har anmeldt i 2006 ansøgningen. Nogle få 
afgrøder har ikke kunnet konverteres og er derfor anført med afgrødekode 998 ”Ukendt afgrøde”. 
Ikke anmeldte marker, der ikke var anmeldt i 2006, men blev konstateret ved en fysisk kontrol, er 
ligeledes anført med afgrødekode 998 
 
Kategorier 
Betegnelse Kan anmeldes på side 3 i kolonne  
Alm. afgrøder (basisrettigheder) 6 A 
Frugt, grønt og kartofler (FGK-rettigheder) 6 F 
Udtagne arealer  7 U 
Øvrige afgrøder, som ikke er berettiget til enkeltbetaling 
eller ikke søges betalingsrettigheder til 

8 Ø 

Tillægsstøtte proteinafgrøder/bælgsæd 6 og 9 P 
Kartofler til stivelsesproduktion 6  K 

 
Nummersystemet 
Korn, oliefrø, bælgsæd til modenhed 1 – 99 
Markfrø 100 – 149 
Afgrøder til fabrik og foder til eget slæt 150 - 199 
Grovfoder, inkl. korn 210 – 299 
Brak, og øko. foderbælg 300 – 319 
Arealer med særlige miljøordninger 320 - 339 
Grøntsager 400 – 499 
Gartneriafgrøder (planteskoleplanter, frugt og bær, vækstkulturer, specialkulturer) og træ-
kulturer 

500 – 649 

Havefrø 650 - 670 
Øvrige afgrøder 900 - 910 
Efterafgrøder og udlæg 960 - 998 

 
Der anvendes de samme afgrødekoder, uanset om afgrøden dyrkes med eller uden udlæg. 
 
Afgrøde Afgrøden omfatter også  

 
Kode Betegnelse 

Vårsæd til modenhed    
Vårbyg Maltbyg 1 A 
Vårhvede  2 A 
Havre  3 A 
Andre kornarter, vårsået Blandinger af korn, kanariefrø, 

hirse, quinoa og boghvede, andre 
blandinger af afgrøder 

4 A 

Majs til høst ved modenhed  5 A 
Korn+bælgsæd, vårsået 
maks 50% bælgsæd 

Ærter-byg, havre-ærter. 7 A 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også  
 

Kode Betegnelse 

Vintersæd til modenhed    
Vinterbyg  10 A 
Vinterhvede  11 A 
Vinterhvede, brødhvede  13 A 
Vinterrug Stauderug 14 A 
Hybridrug  15 A 
Triticale Vintertriticale 16 A 
Andre kornarter, efterårssået Blandinger af korn, spelt, enkorn 

og emmer, andre blandinger af af-
grøder 

17 A 

Oliefrø    
Vårraps  21 A 
Vinterraps  22 A 
Rybs  23 A 
Solsikke  24 A 
Sojabønner  25 A 
Gul sennep  180 A 
Anden oliefrøart  181 A 
Bælgsæd,    
Ærter Ærter til modenhed (foderærter, 

markærter, kogeærter) 
Ikke friske konsumærter  
(se kode 324). 

30 A, P 

Hestebønner  31 A, P 
Sødlupin Ikke bitterlupin. 32 A, P 
Ærtehelsæd  215 A, P 
Flerårig bælgsæd  35 A 
Anden bælgsæd til modenhed  36 A 
Hør og hamp    
Oliehør Hør, men ikke spindhør (kode 41). 40 A 
Spindhør  41 A 
Hamp  42 A 

Frøgræs    
Rajgræs, alm., frø  101 A 
Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt, frø  102 A 
Rajgræs, ital, frø  103 A 
Rajgræs, ital 1. års efterårsudlagt, frø  104 A 
Rajgræs, hybrid  116 A 
Timothefrø Knoldrottehale 105 A 
Hundegræsfrø  106 A 
Engsvingelfrø  107 A 
Rødsvingelfrø Fåresvingel 108 A 
Rajsvingelfrø  109 A 
Stivbladetsvingelfrø  110 A 
Strandsvingelfrø  111 A 
Engrapgræsfrø (marktype)  112 A 
Engrapgræsfrø (plænetype)  113 A 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også  
 

Kode Betegnelse 

Alm. rapgræsfrø  114 A 
Hvenefrø alm. og krybende  115 A 

Andet markfrø 
   

Kløverfrø Rød- og hvidkløver samt alsikke 120 A 
Græsmarksbælgplanter Lucerne, sneglebælg m.fl. 121 A 
Kommenfrø  122 A 
Valmuefrø  123 A 
Spinatfrø  124 A 
Bederoefrø Alle typer af bederoer 125 A 
Andet markfrø til udsæd Alle typer som ikke er nævnt andet 

sted 
126 A 

Kartofler    
Læggekartofler  Fremavlskartofler, opformering til 

egen avl 
150 F 

Stivelseskartofler Kun til stivelsesproduktion.  151 K 
Spisekartofler Konsumkartofler 152 F 
Kartofler, andre Bagekartofler, samt alle former for 

industrikartofler undtagen til sti-
velsesprod. herunder kartofler til 
chips. 

153 F 

Fabriksproduktion    
Roer til fabrik Sukkerroer, fabriksroer. 160 A 
Cikorierødder Ikke til salatproduktion 161 A 
Andre industriafgrøder/rodfrugter Alle industriafgrøder, der ikke er 

nævnt andre steder, herunder rodfrug-
ter 

162 A 

Helsæd, vår 
Korn, majs og ærter   

Vårbyg, helsæd  210 A 
Vårhvede, helsæd  211 A 
Havre, helsæd  212 A 
Blandkorn, vårsået, helsæd Alle blandinger  213 A 
Korn+bælgsæd, helsæd  
max 50 pct. bælgsæd 

Ærter-byg, havre-ærter.  214 A 

Ærtehelsæd  215 A, P 
Silomajs Fodermajs, kolbemajs, men ikke 

sukkermajs (se kode 420). 
216 A 

Helsæd, vinter 
Korn, majs og ærter   

Vinterbyg, helsæd  220 A 
Vinterhvede, helsæd  221 A 
Vinterrug, helsæd Stauderug 222 A 
Vintertriticale, helsæd  223 A 
Blandkorn, efterårssået, helsæd Alle blandinger af afgrøder 224 A 

Korn, grønkorn 
   

Vårkorn, grønkorn  230 A 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også  
 

Kode Betegnelse 

Korn+bælgsæd, grønkorn max 50 pct. 
bælgsæd 

Ærter-byg, havre-ærter. Uanset 
bælgplante andel 

234 A 

Vinterkorn, grønkorn  235 A 
Græs, permanent    
Permanent græs med meget lavt udbytte  250 A 
Permanent græs med lavt udbytte  251 A 
Permanent græs med normalt udbytte  252 A 
Permanent græs under 50 pct. kløver  Omlagt mindst hvert 5. år 255 A 
Permanent græs over 50 pct. kløver Omlagt mindst hvert 5. år 256 A 
Permanent græs uden kløver Omlagt mindst hvert 5. år 257 A 
Permanent græs til fabrik, min. 6 tons  259 A 
Permanent græs/kløvergræs til fabrik Omlagt mindst hvert 5. år 272 A 
Permanent lucerne til fabrik  Omlagt mindst hvert 5. år 273 A 
Permanent lucerne med min. 25 pct. 
græs, til fabrik  

Omlagt mindst hvert 5. år 274 A 

Permanent kløver til fabrik  Omlagt mindst hvert 5. år 277 A 
Permanent lucerne og lucernegræs med 
over 50 pct. lucerne 

Omlagt mindst hvert 5. år 278 A 

Permanent rullegræs  Omlagt mindst hvert 5. år 275 A 
Permanent græs og kløvergræs uden 
norm 

Omlagt mindst hvert 5. år 276 A 

Miljøgræs MVJ-ordning 1 (80 N) Tilsagn fra før 2003. Maks. 80 kg 
N/ha 

253 A 

Miljøgræs MVJ-ordning 2 (0 N) Tilsagn fra før 2003.- Ingen gød-
ningstilførsel 

254 A 

Græsmarksplanter, omdrift    
Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver 
med ekstremt lavt udbytte 

Lucerne, vikke og andre græs-
marksbælgplanter 

266 A 

Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver 
med meget lavt udbytte 

Lucerne, vikke og andre græs-
marksbælgplanter 

267 A 

Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver 
med lavt udbytte 

Lucerne, vikke og andre græs-
marksbælgplanter 

268 A 

Kløvergræs under 50 pct. kløver (om-
drift) 

Lucerne, vikke og andre græs-
marksbælgplanter 

260 A 

Kløvergræs over 50 pct. kløver (om-
drift) 

 261 A 

Lucerne og lucernegræs, over 50 pct. 
lucerne (omdrift) 

 262 A 

Græs uden kløver (omdrift)  263 A 
Græs/kløvergræs slæt før vårsåede af-
grøde 

Ved slæt at ital. rajgræs forud for 
høst af frø. 

265 A 

Rullegræs (omdrift)  269 A 
Græs til udegrise  270 A 
Græs og kløvergræs uden norm  264 A 
Græs/kløvergræs til fabrik  170 A 
Lucerne til slæt Inkl. slæt til eget foder 171 A 
Lucerne med min. 25 % græs til slæt  Inkl. slæt til eget foder 172 A 
Kløver til slæt Inkl. slæt til eget foder 173 A 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også  
 

Kode Betegnelse 

Andre foderafgrøder 
 

  

Fodersukkerroer Fodersukkerroer, bederoer, runkel-
roer, foderbeder. Ikke fabriksroer 
(se kode 160). 

280 A 

Kålroer Turnips, kålrabi 281 A 
Fodermarvkål  282 A 
Fodergulerødder Kun hvide og lysegule sorter 283 A 
Græs og plantedække på udtagne mar-
ker 

   

Brakmarker  
 

Alle arter af græs, der er plante-
dække på braklagte marker, herun-
der blandinger med kløver. 

300 U 

Brak i randzoner Udtagne arealer langs vandløb og 
søer med en bredde på mindst 5 m. 

301 U 

Brak, vildtblanding,  302 U 
Brak, spildfrø,   303 U 
Brak - olieræddike (Kun efter roer). 304 U 
Udyrkede arealer    
Udyrket mark  Landbrugsarealer, som ikke dyrkes. 

Kan afgræsses 
310 A 

Vildtagre    
Vildtagre  271 A 
Arealer med tilsagn om særlig støtte 
og som kan anvendes som udtagning 

   

Skovtilplantning (Kun arealer tilmeldt hos Skov- og 
Naturstyrelsen). 

311 U, Ø 

20-årig udtagning Kun arealer med tilsagn om støtte 
fra Amt/Direktoratet for Fødeva-
reErhverv 

312 U, A 

20-årig udtagning med skov Kun arealer med tilsagn om støtte 
fra Amt/Direktoratet for Fødeva-
reErhverv 

313 U, Ø 

Miljøgræs brugt som udtagning Kun arealer med MVJ-tilsagn om 
støtte fra Amt/Direktoratet for Fø-
devareErhverv 

315 U, A 

Vådområder brugt som udtagning Kun arealer med MVJ-tilsagn eller 
VMP III- tilsagn om drift af våd-
områder om støtte fra 
Amt/Direktoratet for FødevareEr-
hverv. 

317 U, A 

MVJ-udtagne arealer, der ikke er land-
brugsarealer 

Kun arealer, der har karakter af na-
turarealer og er med MVJ-tilsagn 
eller VMP III- tilsagn om drift af 
vådområder om støtte fra 
Amt/Direktoratet for FødevareEr-
hverv.  

319 U, Ø 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også  
 

Kode Betegnelse 

MVJ-braklagte randzoner Kun arealer med MVJ-tilsagn om 
støtte fra Amt/Dir. for Fødevare-
Erhverv til 10 meter brede randzo-
ner inklusiv dyrkningsfri bræmmer 

320 U, Ø 

Arealer med tilsagn om særlig støtte, 
HVIS de anvendes som udtagning 

   

Nedsættelse af kvælstoftilførsel Kun arealer med tilsagn om støtte 
fra Amt/Direktoratet for Fødeva-
reErhverv 

330 U 

Dyrkning uden brug af plantebeskyttel-
sesmidler 

Kun arealer med tilsagn om støtte 
fra Amt/Direktoratet for Fødeva-
reErhverv 

331 U 

Sprøjtefri randzoner Kun arealer med tilsagn om støtte 
fra Amt/Direktoratet for Fødeva-
reErhverv 

332 U 

Ekstensive, randzoner  Kun arealer med tilsagn om støtte 
fra Amt/Direktoratet for Fødeva-
reErhverv 

333 U 

Grøntsager, friland, 
særlige støtterettigehder 

   

Asier  400 F 
Asparges  401 F 
Bladselleri  402 F 
Blomkål  403 F 
Broccoli  404 F 
Courgette, squash  405 F 
Grønkål  406 F 
Gulerod  407 F 
Hvidkål  408 F 
Kinakål  409 F 
Knoldselleri  410 F 
Løg  411 F 
Pastinak  412 F 
Rodpersille  413 F 
Porre  415 F 
Rosenkål  416 F 
Rødbede  417 F 
Rødkål  418 F 
Salat  420 F 
Savoykål, spidskål  421 F 
Spinat  422 F 
Sukkermajs  423 A 
Ærter, konsum Dybfrostærter,  konservesærter , 

friske konsumærter (bælgærter) 
424 F 

Jordskok, konsum  429 A 
Grøntsager, andre Alle grøntsager som ikke er nævnt 

andet sted.  
450 F 



ANSØGNINGSVEJLEDNING 2007 

70 
 

Afgrøde Afgrøden omfatter også  
 

Kode Betegnelse 

Krydderurter 
   

Bladpersille (krusbladet og glatbladet) 430 F 
Purløg  431 F 
Krydderurter, andre  432 F 
Medicinplanter    
Solhat  440 Ø 
Medicinplanter, en- og toårige  448 A 
Medicinplanter, stauder og vedpanter  449 Ø 

Andet havefrø 
   

Chrysanthemum Garland, frø Kun en- og toårige arter af  
Chrysanthemum 

650 A 

Dildfrø  651 A 
Kinesisk kålfrø  652 A 
Karsefrø  653 A 
Roquettefrø  654 A 
Radisfrø  655 A 
Bladbedefrø, rødbedefrø  656 A 
Grønkålfrø  657 A 
Gulerodsfrø  658 A 
Kålfrø (hvid- og rødkål) Alle arter af kål, undtagen kinesisk 

kål, grønkål 
659 A 

Persillefrø Bladpersille (krusbladet og  
glatbladet) og rodpersille 

660 A 

Kørvelfrø  661 A 
Majroefrø  662 A 
Pastinakfrø  663 A 
Skorsonerrodfrø  664 A 
Havrerodfrø  665 A 
Purløgfrø  666 A 
Timianfrø  667 A 
Blomsterfrø  668 A 
Andet havefrø  669 A 

Småplanteproduktion og plantesko-
leplanter 

Frilandsafgrøder   

Buske og træer Planteskoleplanter 500 Ø 
Stauder  501 Ø 
Blomsterløg  502 A 
En- og toårige planter En- og toårige planter som ikke er an-

det sted.  
503 A 

Frugt og bær    
Melon Alle former 510 F 
Græskar   511 F 
Rabarber  512 F 
Jordbær  513 F 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også  
 

Kode Betegnelse 

Solbær Stiklingeopformering  514 F 
Ribs Stiklingeopformering 515 F 
Stikkelsbær Stiklingeopformering 516 F 
Brombær Morbær og loganbær,  

Stiklingeopformering 
517 F 

Hindbær Stiklingeopformering 518 F 
Blåbær Tyttebær, tranebær og alle andre 

arter af slægten Viccibium  
519 F 

Anden buskfrugt  532 Ø 
Træfrugt    
Kirsebær og blomme uden undervækst 
af græs 

 520 Ø 

Kirsebær og blomme med undervækst 
af græs 

 521 Ø 

Hyld  526 Ø 
Hassel  527 Ø 
Æble  528 Ø 
Pærer  529 Ø 
Druer Vindruer og spisedruer 530 Ø 
Anden træfrugt  531 Ø 
Væksthuskulturer    
Tomat Åbent system 540 F 
Agurk Åbent system 541 F 
Salat Åbent system 542 F 
Andre grøntsager Åbent system, En- og toårige arter 543 F 
Snitblomster og snitgrønt Åbent system, En- og toårige arter 544 A 
Potteplanter Åbent system 545 Ø 
Planteskolekulturer Stauder og vedplanter. Stiklinge 

opformering, dog ikke frugtbuske 
547 Ø 

Småplanter Udplantningsplanter, stiklinger, 
en- og toårige arter 

548 A 

Lukket system 1 Kulturer i lukket system – en- og 
toårigeårige  

549 A 

Lukket system 2 Kulturer i lukket system – stauder og 
vedplanter 

550 Ø 

Andre specialafgrøder    
Containerplads 1 Potter og containere med frugtbuske 

(friland) 
560 F 

Containerplads 2 Potter og containere, En- og toåri-
ge arter (friland) 

561 A 

Containerplads 3 Potter og containere med stauder 
og vedplanter bortset fra frugtbu-
ske (friland) 

562 Ø 

Svampe, champignon Alle typer svampe 563 F 

Trækulturer    
Skovdrift, alm.  580 Ø 
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Afgrøde Afgrøden omfatter også  
 

Kode Betegnelse 

Nyplantning i skov med træhøjde under 
3 meter 

Ikke på udtagne marker (brak) og 
ikke non-food 

581 Ø 

Skovrejsning på tidligere landbrugsjord Ikke på udtagne marker (brak) og 
ikke non-food 

582 Ø 

Juletræer  Juletræer og pyntegrønt 583 Ø 
Energiskov og anden produktion Også træer til    
Lavskov Arealer tilplantet med skovtræer 

med en omdriftstid på højst 10 år 
591 U, Ø 

Pil Træer med en omdriftstid på højst 
10 år (lavskov) 

592 U, Ø 

Poppel Træer med en omdriftstid på højst 
10 år (lavskov) 

593 U, Ø 

El Træer med en omdriftstid på højst 
10 år (lavskov) 

594 U, Ø 

Særlige kulturer til energi og anden 
produktion 

   

Elefantgræs   596 U, Ø 
Rørgræs Rørflen, rødt kanariegræs 597 A, U 
Sorrel  598 A 
Øvrige arealer    
Øvrige afgrøder Afgrøder ikke nævnt andet sted. 900 Ø 
Naturarealer Naturarealer etableret efter drifts-

loven 
901 Ø 

Naturlignende arealer  902 Ø 
Fragået mark Kun økologiske producenter 200 – 
Mark sammenlagt med anden mark Kun økologiske producenter 201 – 

 
  
Koder for udlæg og efterafgrøder 
 
Afgrøde Afgrøden omfatter også 

Kommentar 
Kode 

Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i 
maj/juni 

 960 

Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs el-
ler vinterbyg høstet senest 1. august 

 961 

Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs  962 
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. hø-
stet i maj/juni 

 963 

Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet se-
nest 1. august 

 964 

Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn  965 
Græs/kløvergræs udlæg til fabrik, efterslæt efter 
grønkorn o.l. høstet i maj/juni 

 966 

Pligtige efterafgrøder  968 
Udlæg efterafgrøder til grøngødning Frivillige efterafgrøder 969 
Efterslæt efter brak  970 
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Bilag 2. Liste over koder til økologisk drift, husdyr 
 

Dyretype 
 

Kode Dyretype Kode 

Årsko uden opdræt, malkekvæg 1201 Slagtekyllinger, stk. produceret  
 

3281 

Årsopdræt (småkalve, 0 – 6 
mdr. gamle) 

1202 Høns, årshøner 
 

3102 
 

Årsopdræt - kvier/stude  
(6 mdr. – kælvning (28 mdr.)/ 
slagtning) 

1203 Hønniker, stk. produceret 
Konsumæg 
Rugeæg  
 

 
3111 
3112 

Tyrekalve (0 – 6 mdr.) 
Stk. produceret. 

1204 Kalkuner, tunge hunner,  
stk. produceret 
 

3301 

Ungtyre (6 mdr. til slagtning, 
440 kg) Stk. produceret. 
 

1205 Kalkuner, tunge hanner,  
stk. produceret 

3302 

Tu
ng

 r
ac

e 

Avlstyre 
 

1206 Ænder, stk. produceret 3500 

Årsko uden opdræt malkekvæg 
 

1231 Gæs, stk. produceret 3400 

Struds, voksne årsdyr 4701 Årsopdræt (småkalve, 0 – 6 
mdr. gamle) 
 

1232 

Struds, opdræt, stk. produceret 4702 

Årsopdræt - kvier/stude (6 mdr. 
– kælvning (28 mdr.)/ slagtning 

1233 Heste, årsdyr 
1 voksen årshest < 300 kg. 
1 voksen årshest, 300 – 500 kg. 
1 voksen årshest, 500 - 700 kg. 
1 voksen årshest >700 kg. 

 
1101 
1102 
1103 
1104 

Tyrekalve (0 – 6 mdr.) 
Stk produceret. 

1234 Får, 1 moderdyr med afkom1). 1300 

Ungtyre (6 mdr. til slagtning, 
328 kg). Stk. produceret. 

1235 Geder, 1 moderdyr med af-
kom1). 
Mohairgeder 
Kødgeder 
Malkegeder 

 
 
1401 
1402 
1403 

Je
rs

ey
 

Avlstyr (1 årsdyr) 
 

1236 Dådyr med afkom, årsdyr. 2102 

Årsammeko uden opdræt  
1240 

Krondyr med afkom, årsdyr. 2101 

Smågrise, fravænning – 30 kg, 
stk. produceret  

 
1511 
 

 
Årsso med smågrise til fravænning.  
 

 
1501 
 
 Slagtesvin, 30 – 102 kg,  

stk. produceret. 
 
1512 
 

1) Handyr til avl (væddere og bukke) er inkluderet. 
 
Hvis du har anvendt 99xx koderne i den fælles husdyrindberetning, kan du vælge at indberette på 
disse koder. En liste med bl.a. 99xx koder finder du på Plantedirektoratets hjemmeside. 
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Vejledninger 
Vejledningerne kan hentes på, www.dffe.dk, www.pdir.dk og www.sns.dk. De kan også fås ved hen-
vendelse til de respektive direktorater. 
 
Direktoratet for FødevareErhverv: 
 
Vejledning om enkeltbetaling, december 2006.  
 
Kontraktpligtige non-food afgrøder. Vejledning og blanketter. Producenter. Februar 2005 
 
Kontraktpligtige non-food afgrøder. Vejledning og blanketter. Opkøbere og forarbejdere. Februar 2005 
 
Non-food afgrøder uden kontraktpligt. Vejledning for producenter. Februar 2006 
 
Støtte til energiafgrøder. Vejledning og blanketter. Producenter. Februar 2005 
 
Støtte til energiafgrøder. Vejledning og blanketter. Forarbejdere. Februar 2005 
 
Landmandsvejledning vedr. støtte til tørret foder 2006/2007, maj 2006.  
 
Vejledning til ansøgning om national reserve 2007, januar 2007 
 
Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation, april 2006 
 
Vejledning og blanket til underretning om pant, 2005 
 
Producentskiftevejledning. Enkeltbetaling, Husdyrpræmier, Økologitilskud, Økologiautorisation. Vej-
ledning og Skemaer, april 2006 
 
Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude, december 2006 
  
Vejledning om præmie for moderfår, februar 2006 
 
Økologisk Jordbrugsproduktion. Vejledning om arealtilskud. November 2002 
 
Vejledning om tilskud til omlægning til økologi, februar 2006 
 
Vejledning om miljøbetinget tilskud, februar 2006 
 
Plantedirektoratet: 
 
Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. oktober 2006 
 
Plantedirektoratets Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for 2006/07, September 2006 
 
Skov- og Naturstyrelsen: 
 
Vejledning om tilskud til privat skovrejsning, marts 2006 
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Retsgrundlag 

De væsentligste EU-regler for ordningen om enkeltbetaling 
 
• Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles 

regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse 
af visse støtteordninger for landbrugere, med senere ændringer 

 
• Kommissionens Forordning (EF) nr. 795/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbe-

stemmelser til enkeltbetalingsordningen i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003, med se-
nere æmdringer 

 
• Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbe-

stemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvalt-
nings- og kontrolsystem, som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003, med se-
nere ændringer  

 
• Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004 af 29. okt. 2004 om gennemførelsesbe-

stemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i 
henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til pro-
duktion af råvarer, med senere ændringer 

 
• Økologiforordningen. Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991, med senere 

ændringer. 
 

Danske retsregler 
 

• Lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 af lov om administration af Det Europæiske 
Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. 

 
• Bekendtgørelse nr. 1694 af 19. december 2006 om direkte støtte til landbrugere efter en-

keltbetalingsordningen.  
 

• Bekendtgørelse nr. 1515 af 22. december 2004 om afgrøder, dyrket på udtagne arealer til 
fremstilling af produkter, som ikke primært er bestemt til fødevarer eller foder, som ænd-
ret ved bek. nr. 1220 af 4. december 2006. 
 

• Bekendtgørelse nr. 1516 af 22. december 2004 om støtte til dyrkning af energiafgrøder, 
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1219 af 4. december 2006. 
 

• Bekendtgørelse nr. 1517 af 22. december 2004 om støtte til dyrkning af proteinafgrøder. 
 

• Bekendtgørelse nr. 883 af 31. oktober 2002 om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion 
mv. med senere ændringer.  

 
• Bekendtgørelse nr. 85 af 27. januar 2005 om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug 

med senere ændringer.  
 
• Bekendtgørelse nr. 84 af 27. januar 2005 om miljøbetinget tilskud med senere ændringer. 
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• Bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. med sene-

re ændringer. 
 
• Lovbekendtgørelse nr.757 af 29/06/2006 om jordbrugets anvendelse af gødning og om 

plantedække 
 
• Bekendtgørelse  nr. 975 af 25/09/2006 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plan-

tedække i planperioden 2004/2005, med senere ændringer 
 
• Bekendtgørelse nr. 193 af 15/03/2006 om kvælstofprognosen for 2006 
 
• Bekendtgørelse nr. 814 af 13/07/2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, en-

silage mv. 
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Praktiske oplysninger 
 

- Høsten år 2006 – Frister for udtagne arealer - 
 
Ophør med udtagning  
i år 2006 

År 2006 År 2007 

Aktuel udtagningsperiode  
ophører 

                          31. august 
 
   

Mekanisk jordbehandling, 
tilsåning og gødskning af 
arealer, hvor der skal dyrkes 
overvintrende afgrøder 

             15. juli  
    
    
                         1. sept. Ingen sprøjtning før 1. september 
  
 

Mekanisk jordbehandling i 
andre tilfælde. 

                20. okt. Mekanisk jordbehandling tilladt 
    
                                        
  

Plantedække på ophørte ud-
tagne arealer må tidligst an-
vendes på egen bedrift 14 
dage efter slåning 

 1. sept. Anvendelse af plantedække kun på egen bedrift 
     
    
      

Plantedække på ophørte ud-
tagne arealer må anvendes 
frit, dog ikke til frøproduk-
tion. 

                                         15. jan. Plantedække må anvendes frit  
 
   
                        

 
Ny eller fortsat udtagning 
i år 2007  

År 2006 År 2007 År 2008 

Plantedække etableres eller 
eftersås 

              1. okt.                    15. april – 31. maj Eftersåning 
            Etablering                                             
            Eftersåning  

Der må ikke sprøjtes, gødes 
eller vandes.  
 

          1.okt – 31. aug. Ingen sprøjtning, gødskning, vanding 
                         

Udtagningsperioden. Ingen 
landbrugsproduktion, undta-
gen hvis nonfood afgrøder 
dyrkes 

                      15. januar. - 31. aug. 
            
                                     
                                                 

Plantedække må normalt ik-
ke slås i maj og juni. 

               1.maj – 30. juni. Plantedække må ikke slås 
 
                                                                                    

Plantedække skal slås hvert 
andet år i juli eller august. 

                                                             Juli – august. 
 
 

(fortsat fra indersiden af forsiden) 
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