
 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
FødevareErhverv 

RETTELSESBLAD 2: 

 

”Vejledning til Fællesskema 2011”, jf. nyhed om jordbrug af 07. 04. 2011: Rettelser i vejledninger 

for miljø- og økologiordninger 

 

(Link: http://ferv.fvm.dk/Default.aspx?ID=38889&PID=228513&year=&NewsID=8207) 

 
Tekst med rødt markerer ændringer til side 37 – 39 i PDF’en 

 
Hvornår skal gødningsplanlægning udfyldes i Fællesskemaet? 
 

Når du søger støtte under de særlige 1-årige miljøordninger, har tilsagn til de 5-, 10- og 20-årige miljø- og 

økologiordninger samt de 1-årige forlængelser, skal du være opmærksom på reglerne omkring 

gødningsplanlægning og gødningsregnskaber. 

 

I nedenstående skema kan du se, hvornår du pga. tilsagnsbetingelserne skal lave gødningsplan, 

gødningsregnskab, og hvornår du skal (eller med fordel kan) udfylde Gødningsplanlægning, side 4A, i 

Fællesskemaet. 

 
 

Tilsagnstype 

 

Tilsagn Foranstaltning 

 

Periode, 

t Tilsagn 

er tegnet 

i med 

startår 

Krav om 

gødningsplan 

 

Krav om 

gødningsregnskab 

 

Krav om 

udfyldelse 

af side 4A 

i EHA 

1 Nedsættelse af 

kvælstoftilførslen 

1997- 

2005 

+ - -* 

 

4 Miljøvenlig drift af 

græs, niveau 1, med 

mulighed for tilførsel 

af 

maks. 80 kg total-N 

pr. ha 

1997-

2002 

+ + -* 

 

5 Pleje af græs- og 

naturarealer – med 

mulighed for tilførsel 

af maks. 80 kg total-N 

pr. ha 

1997- 

2002 

+ + -* 

10 Etablering af 

efterafgrøder 

2003- 

2005 

+ + -* 

11 Miljøvenlig drift 

af græs med mulighed 

for tilførsel af gødning 

(maks. 90 % af N-

2003- 

2005 

 

+ + -* 



kvoten) 

7, 8, 9,12, 

13,14, 16 

Øvrige 

MVJ-tilsagn 

1994- 

2008 

- - - 

20, 25, 26 Miljøbetinget 

tilskud/Miljøbetinget 

tilskud til juletræer og 

pyntegrønt (MB) 

1996- 

2010 

 

+ + -** 

30, 35 Omlægningstilskud 

til økologisk jordbrug 

(OM) 

1999- 

2010 

- - - 

40 Pleje af græs- og 

naturarealer 

2007- 

2009 

- - - 

40 Pleje af græs- og 

Naturarealer, 1-årige 

forlængelser 

2010-

2011 

+ - -* 

45 Opretholdelse af 

ændret afvanding 

2007 - - - 

50 Fastholdelse af 

vådområder 

2007- 

2010 

- - - 

51 Pleje af 

vådområder 

2007- 

2010 

- - - 

52 Pleje af græs- og 

Naturarealer, GV 

2010 + - -* 

54 Opretholdelse 

af ændret 

afvanding, GV 

2009- 

2010 

+ - -* 

1-årig Særlig 

miljstøtte 

(Art. 68) 

Etablering af 

flerårige 

energiafgrøder 

2010- 

2011 

 

- - - 

1-årig Særlig 

miljøstøtte 

(Art. 68) 

Pleje af 

permanent 

græs 

2010- 

2011 

+ - - 

1-årig Særlig 

miljøstøtte 

(Art. 68) 

Ekstensivt 

landbrug 

 

2010- 

2011 

 

+ - + 

 

*: Uanset om du er omfattet af registeret for gødningsregnskaber, kan du med fordel udfylde de relevante 

kolonner i det Elektroniske Fællesskema 2011 (EHA). Beregningerne sker automatisk og er tilstrækkelige i 

forhold til at opfylde kravet om gødningsplan. 

**: Udfyld rubrik E. Hvis du vælger at tilføre maksimalt 140 kg total-N pr. ha harmoniareal på hele 

bedriften, skal du også udfylde rubrik G. 

 

 Læs mere om reglerne for Miljøbetinget tilskud i Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og 

økologiordninger, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og 1-årige forlængelser af eksisterende 

tilsagn 

 

 Læs mere om reglerne for Ekstensivt landbrug i Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikelt 68  
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