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Generelt
Generelt

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af
data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via
tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet i markprogrammet.

Kort om pligtige efterafgrøder til høst 2017 (udlagt i efteråret 2016)
Efterafgrøderne skal udlægges i planperiodens start. Det vil
sige, at efterafgrøder for planperioden 2016/2017 skal
udlægges i sensommeren 2016.
Tilsvarende praksis vil også være gældende for 2017, hvor vi
skal planlægge og udlægge efterafgrøder i markplanen ud fra
forventningerne til grundarealets størrelse i 2018. Dog skal
vi være opmærksom på målrettet regulering der alt
afhængig af markblok vil stille ekstra krav til
efterafgrøder i efteråret 2017.
Om efteråret indberettes årligt
arealet med efterafgrøder,
mellem- og energiafgrøder
samt afbrænding af fiberfraktion (frist 31. august)

Indberetning af arealet med efterafgrøder til planperioden
2016/2017 skal senest ske 1. september 2016 i Tast selvservice, samtidig med at du indberetter evt. areal med
energiafgrøder, mellemafgrøder eller om du afbrænder
fiberfraktionen til alternativ til efterafgrøder.

Om foråret opgøres 2017
regnskabet i tast-selv-service

Dit efterafgrøde krav for planperioden 2016/2017 opgøres dog
endeligt 15. april 2017, på baggrund af ansøgning om
enkeltbetaling 2017.
Kravet skal dækkes af:
• efterafgrøder eller mellemafgrøder udlagt i 2016
• overskud af efterafgrøder eller alternativer fra tidligere år
• energiafgrøder udlagt mellem 2009 og 2016
• fiberfraktion afbrændt i planperioden 2015/2016 eller
• efterafgrøder udlagt hos en anden jordbruger
• Braklagte omdriftsarealer
• Braklagte arealer langs vandløb ikke omfattet af randzonen
• Tidlig såning af vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og triticale
inden 7. september 2016

Har du ikke nok efterafgrøder
betyder det at kvoten
automatisk reduceres

Et evt. restkrav der opstår, hvis ikke behovet er dækket ved
nogle af ovenstående muligheder, vil automatisk medføre en
nedskrivning af kvælstofkvoten i 2017.

Modsat kan du nu øge kvoten
ved konvertering af dit
efterafgrødeoverskud

Modsat, hvis du har overskud af efterafgrøder, kan du vælge
enten at sælge disse til anden jordbruger, gemme overskuddet til næste år, eller øge din kvælstofkvote i foråret 2017.
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Indberetning via internet
Se evt. Detaljeret vejledning
til EHA 2016

Indberetning sker på http://www.naturerhverv.dk/tastselv.
ved upload af din ”Gødningskvote og efterafgrøde opgørelse”.
Indberetning kunne allerede ske fra marts 2016 sammen med
ansøgning om enkeltbetaling, og der er mulighed for at rette /
genuploade indtil 1. september 2016, hvis der er ændringer i
forhold til det planlagte (12. september pga. dispensation).
Vær opmærksom på at tidligste tidspunkt for nedvisning og
nedpløjning af efterafgrøder ligeledes er skubbet 10 dage til
30. oktober pga. dispensation. Der må ikke sprøjtes eller
pløjes før den dato.

Tidlig såning/Efterafgrødebrak
I markplanen 2017 angiver du hvilke marker/delarealer du sår
tidligt og hente disse oplysninger ved indberetning for efteråret
2016. Det betyder også at en del af markplanen 2017 skal ligge
klar tidligt, for at programmet kan hente og regne på disse
oplysninger.
Vi slipper dog igen i år ikke helt for en manuel indberetning af
efterafgrødebrak, da Naturerhverv ikke har videregivet de
nødvendige eksportoplysninger.

Fra 2017 hentes areal af tidligt sået vintersæd direkte fra
markplanen. Det skal ikke indtastes mere, men der er dog
fortsat mulighed for at overstyre arealet under Indberetning >
Efterafgrøder, hvis der senere bliver behov for det.
Ligeledes er det muligt at angive arealer med efterafgrødebrak i
markplanen 2016 på linje med udlæg af efterafgrøder,
mellemafgrøder og MFO efterafgrøder for efteråret 2016.
Husk at der er et plantedækkekrav til forskel mellem
efterafgrødebrak og alm. brak. Efterafgrødebrak kan ligeledes
kun anmeldes på arealer der i fællesskemaet 2016 var anmeldt
som slåningsbrak afgrødekode 310. Desuden skal
efterafgrødebrak følges af vårsæd eller brak.
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Vil du kontrollere oplysningerne
på tastselv-service findes de
under ”Indberetning af
efterafgrøder for efteråret
2016” på skemaet:
”Gødningskvote og
Efterafgrøder2016”.

Planlægning af pligtige efterafgrøder til høst 2018 (som udlægges i efteråret 2017)
Overblikket under planlægning får du med Nøgletal ”030 Pligtige efterafgrøder”

Du har kun få muligheder for
at påvirke årets regnskab om
foråret.

Til venstre ses årets regnskab. Balancen i bunden skal være
positiv eller 0. Bliver den negativ skyldes det at krav til
aftaleefterafgrøder som udgangspunkt ikke kan erstattes ved
kvotereduktion!
I højre side ses behovet for efterafgrøder der skal udlægges i
efteråret 2017 til høst 2018. Hvis du har påført efterafgrøder i
planen 2017 vil de fremgå her
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Hvis ikke du endnu har udarbejdet en foreløbig plan for 2018,
så kan du vælge at antage at behovet er det samme som i
2017 forudsat at der ikke har været tilkøb eller salg af jord
eller andet der kan påvirke kravet til efterafgrøder i 2018.
I skrivende stund ved vi, at den målrettede regulering vil
betyde ekstra krav i efteråret 2017, men vi har endnu ikke
klar viden om hvordan det i praksis vil blive håndteret.
Vi forventer at kravet vil være defineret på vandoplande eller i
markblokke, men skal opfyldes på ejendomsniveau.
Alternativer til pligtige efterafgrøder til brug til markplanen 2018
Som nævnt er alternativer til
pligtige efterafgrøder til høst
2018:
•

Mellemafgrøder (udlagt i
2017 planen)

•

Energiafgrøder

•

Separation og afbrænding
af fiberfraktion.

Disse alternativer tilrettes i
fanen ”Gødningsregnskab >
forudsætninger”
Oplysninger om alternativer
skal normalt indberettes inden
Vil du bruge mellemafgrøder i efteråret 2017 til høst 2018
1. september 2017!
Markeres det her
Aftaleefterafgrøder, modtagelse og afgivelse af efterafgrøder og kvote konvertering
Aftale-efterafgrøder ifølge en
miljøgodkendelse indtastes i
fanen ”Gødningsregnskab >
forudsætninger”
Hvis du modtager og afgiver
efterafgrøder til anden bedrift
anføres dette ligeledes her.
Ønsker du at konvertere et
overskud af efterafgrøder til
kvælstofkvote tilmeldes det
her og antal Ha anføres
herunder
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Efterafgrødebrak, brak langs vandløb og søer, tidlig såning af vintersæd
Brak langs vandløb og søer
Har du udlagt brak langs
vandløb eller sø, kan du få
efterafgrøde i tillæg for det
areal der ikke er randzone på.
For 2017 helt op til 20 m fra
vandløb. Vi kan ikke hente
arealet automatisk, så man
skal selv foretage en opmåling
og anføre antal ha her.
Efterafgrødebrak og tidlig
såning vintersæd hentes
automatisk fra efterafgrøde
fanen hvor det er registreret.

Angivelse af efterafgrødearealet
Tilføj efterafgrøder som
enhver anden afgrøde i
programmet.
Efterafgrøder tilføjes efter
hovedafgrøden.
Findes efterafgrøden ikke, må
du importere den til afgrødekartoteket

Vælg herefter menuen
Markplan > Myndigheder >
Efterafgrøder

Hvis der er
i Kolonnen
”Kan Tilmeldes”, så kan
afgrøden anvendes til den
pågældende ordning (pligtig
efterafgrøde, mellemafgrøde,
efterafgrødebrak og tidlig sået
vintersæd )
I kolonnen ”Tilmeldt” sættes
der herefter kryds
i den
ordning, hvor afgrøden skal
tælles med, og herefter er
afgrøden tilmeldt.
Du kan herefter indtaste et
delareal på en efterafgrøde.

Tidligt sået vintersæd
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Der SKAL være kryds i
”Tilmeldt” for at de pligtige
efterafgrøder medregnes.

Det er også et krav, at marken i det følgende høstår har en
forårssået afgrøde. Du bør derfor have lavet markplanen for
høstår 2018, når du planlægger udlægning af efterafgrøder i
efteråret 2017.

For at få overblik over hele
beregningen af efterafgrøder,
kan du også vælge menuen
Indberetning >
Gødningsregnskab >
Efterafgrøder
I kolonnen ha, står de tal
som programmet har
beregnet omkring
efterafgrøder.
Bemærk: Hvis der er sat
kryds i ”Indtastet” kolonnen,
vil kolonnen ”Ha” ikke ændre
sig, idet tallet betragtes som
indtastet og ikke beregnet.

Eksport til tastselv service
sker i foråret sammen med
fællesskemaet. Husk Du skal
uploade begge skemaer til
tast-selv i foråret!
Der kommer en nærmere
vejledning til den tid!

Så kan vi nøjes med ÉT upload og der er kun behov for at
rette i indberetning i efteråret 2017, hvis der er
ændringer i forhold til planen!
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