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Fællesskema 2015  

Krav til udarbejdelse og opbevaring af gødningskvoteberegning og gødningsregnskab 

 

Af tabellen nedenfor kan du se, for hvilke miljø- og økologitilsagn, der i 2015 er krav om, at du 

udarbejder og opbevarer gødningskvoteberegning og gødningsregnskab.  

 

For de anførte ordninger skal gødningskvoteberegning og gødningsregnskab udarbejdes hvert 

år for hver planperiode i hele tilsagnsperioden (5-årige eller 20-årige tilsagnsperiode). Du skal 

opbevare de udfyldte skemaer på din bedrift i 5 år fra datoen for udbetaling, så du kan 

fremvise eller udprinte dem på papir i forbindelse med eventuelt kontrol.  

 

Du skal udarbejde gødningskvoteberegning og gødningsregnskab også selvom du f.eks. slet 

ikke bruger gødning på dine arealer. 

 

I vores vejledninger til ordningerne eller i dit tilsagnsbrev kan du læse mere om de krav, der 

gælder.  

 

 

Tilsagns-

type 

 

Foranstaltning 

 

Tilsagn 

med start 

år 

Krav om 

Gødning-

kvote-

beregning 

Krav om 

gødnings-

regnskab 

Krav om 

udfyldelse af 

skemaet 

”Gødningskv

ote og 

Efterafgrøder

” i Tast selv 

service 

4 Miljøvenlig drift af græs, niveau 

1, med mulighed for tilførsel af 

max 80 kg total-N pr. ha (MVJ) 

1997-2002 + + -* 

5 Pleje med afgræsning, rydning, 

slæt - med mulighed for tilførsel 

af max 80 kg total-N pr. ha (MVJ) 

1997- 

2002 

+ + -* 

 

26 Miljøbetinget tilskud til juletræer 

og pyntegrønt (MB) 

2010-2012 + + -* 

36 Økologisk Arealtilskud – basis 

Hvis tilmeldt Register for 

gødningsregnskab 

2014- + + + 

37 Økologisk Arealtilskud – Tillæg 

reduceret kvælstof  

2014- + + + 

Tabel 1 
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Hvordan udarbejder du gødningskvoteberegning? 

For Økologisk Arealtilskud skal du udfylde og indsende skemaet ”Gødningskvote og 

Efterafgrøder” via Tast selv service.  

*For de andre ordninger kan det være en fordel at bruge skemaet ”Gødningskvote og 

Efterafgrøder” i Tast selv service. Du kan også bruge et af følgende:  

 Skema A, som du kan finde bagerst i ”Vejledning om Gødsknings- og 

Harmoniregler” 

 Andre skemaer godkendt af NaturErhvervstyrelsen 

 

 

 

Tilsagn om Miljøbetinget tilskud – juletræer og pyntegrønt (tilsagnstype 25) 

Når du ansøger om udbetaling af Miljøbetinget tilskud skal du i Fællesskema på siden 

”Udbetaling af tilskud – Miljø- og Økologitilsagn ” anføre hvilken model for beregning af 

gødningskvoten for planperioden 2014/2015, du vælger enten: 

 maksimalt at 140 kg total N pr. ha i gennemsnit på alle bedriftens harmoniarealer 

eller 

 maksimalt at 75 pct. af N-kvoten for hver af dine tilsagnsmarker.  

 

I skema ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast Selv-service skal du selv korrigere markernes 

kvælstofnorm. Dette gør du i kolonnen ”N-Korrektion” (kolonne 17) på siden ”Markplan med 

gødningsoplysninger”. 

 

 Vælger du 75 pct. af N-kvoten, skal du korrigere kvælstofnormen for hver af dine 

tilsagnsmarker til 75 pct. af N-normen.  

 Vælger du 140 kg total N pr. ha, skal du korrigere for alle bedriftens marker, så 

den gennemsnitligt maksimale kvote på alle bedriftens harmoniarealer bliver 140 

kg total N. 

 

Tilsagn under MVJ-ordninger (tilsagnstype 4 og 5) 

Du kan i dit tilsagnsbrev se, hvilke begrænsninger for tilførsel af gødning, der gælder for dine 

tilsagnsmarker.  

Husk, at hvis du har tilsagnsmarker, hvor du ikke må tilføre gødning udover det dyrene 

efterlader på marken, skal du bruge en afgrødekode med en kvælstofnorm på 0 N. 

 

Bemærk, at du skal udarbejde gødningskvoteberegning, også selvom du ikke tilfører gødning 

til dine arealer. 

 

Tilsagn om Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype 36 og 37) 

Når du ansøger om Økologisk Arealtilskud, skal du udarbejde og opbevare 

gødningskvoteberegning og gødningsregnskab, hvis:  

 du søger om udbetaling af Økologisk Arealtilskud – basistilskud (tilsagnstype 36), 

og du er tilmeldt Register for Gødningsregnskab (max 100 kg udnyttet N), eller 

  du søger om udbetaling af Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel (tilsagnstype 

37)(max 60 kg udnyttet N) 
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Gødningskvoteberegning skal udarbejdes i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” via Tast 

Selv-service. Gødningskvoteberegning skal opdateres senest 7 dage efter eventuelle 

ændringer, så du kan fremvise et opdateret gødningskvoteberegning. 

 

I Fællesskema på siden ”Udbetaling af tilskud – Miljø- og Økologitilsagn ” markere du for 100 

kg N eller 60 kg N. Denne markering overføres automatisk til rubrik E i Skema ”Gødningskvote 

og Efterafgrøder”. Din samlede N-kvote beregnes i rubrik F. 

 

Du betragtes som tilmeldt Register for Gødningsregnskab, hvis er eller har været tilmeldt i 

planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015. 

 

Hvordan udarbejdes gødningsregnskaber? 

Gødningsregnskabet skal indeholde oplysninger om bedriftens husdyrproduktion, harmoniareal, 

kvælstofkvote og kvælstofforbrug for den enkelte planperiode1. Gødningsregnskabet kan laves i 

følgende skemaer: 

 Hvis du er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, er det lettest at indberette dit 

gødningsregnskab elektronisk via Landbrugsindberetningen. 

 Hvis du ikke er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, kan du lave 

gødningsregnskabet i Skema B, som du finder bagerst i Vejledning Gødsknings og 

Harmoniregler. 

 

Læs mere 

Du kan læse mere om, hvordan du beregner din gødningskvote og udarbejder 

gødningsregnskab i Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler.  

I Vejledningen til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 kan du se, hvordan du 

udfylder skemaet i Tast Selv-service.  

Vejledningerne finder du her: http://naturerhverv.dk/landbrug/goedning/ 

 

                                                 
1
 Jf. reglerne Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og regler fastsat i henhold til denne lov 

http://naturerhverv.dk/landbrug/goedning/

