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Side 1 

 

Formål 

Formål Modvirke konsekvenser af kvotestigning på udvaskning til 

grundvand og kyst på ikke økologiske arealer. 

 Støtte på 700 kr/ha tildeles som statsstøtte (de minimis) på i 

alt 145.000 ha. Det er vurderet at behovet kun udgør ca. 

137.500 ha 

Typer  

Frivillige Målrettede Tre perioder 1. Grundvand, 2. kystvand (lav retension), 3. 

kystvand (høj retension) 

 

Pengene fordeles efter først til mølle indenfor kystvands-

området. Som det ses er der allerede store arealer der pr. 7-2 

allerede er ansøgt 
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Der ansøges på hele marker. Hvis markens areal ligger i flere 

ID15-områder, vil ansøgningstidspunkt og krav til 

efterafgrøde følge det ID15-område, hvori den største del af 

marken ligger.  

Hvis marken ligger ligeligt i to eller flere udpegede områder, 

bliver marken registreret under det område, der har det 

laveste ID15-områdenummer. 

Arealerne er stedfaste og kan ikke flyttes til andre marker 

efter 21. april. Man kan dog ændre i sin ansøgning og 

placering ind til 21. april forudsat der fortsat er åbent for 

tilskud i ID15 området. 

Pligtige Målrettede Behovet i hvert område afhænger af behov for beskyttelse. 

Hvis tiltrækkelig beskyttelse ikke opnås så kommer der et 

krav (enten på ejendomsniveau eller ID15 niveau – ikke 

afgjort) 

Kommer i juli. 

Regler for udlæg   

Samme som regler for pligtige 

efterafgrøder 

udlæg af rent græs uden kløver 

udlæg af korsblomstrede afgrøder eller cikorie 

korn & græs sået før eller efter høst, dog senest 1. august 

honningurt 

frøgræs, der efter høst fortsætter som efterafgrøde 

Etablering og destruktion Efterafgrøderne skal være sået senest 1. august 2017. Dog 

skal korsblomstrede afgrøder, honningurt, almindelig rug, 

stauderug og vårbyg være sået senest 20. august 2017. 

Efterafgrøderne må tidligst nedpløjes, nedvisnes eller lign. 

den 20. oktober 2017. Efterafgrøder udlagt i majs dog tidligst 

den 1. marts i det følgende kalenderår. 
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Regler i forhold til anden 

lovgivning 

 

Målrettede efterafgrøder og 

andre efterafgrøder 

Du kan ikke benytte målrettede efterafgrøder til at opfylde 

krav om pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder eller MFO 

efterafgrøder. Du kan derfor ikke anmelde et areal i 

Fællesskema som både målrettede efterafgrøder og MFO 

efterafgrøder. 

Du kan dog bruge målrettede efterafgrøder, der er etableret 

som græsudlæg, til opfyldelse af 70 procent kravet ved 2,3 

DE bedrifter. 

Eftervirkning Du skal trække eftervirkning på 25 kg N, hvis du anvender 

organisk gødning, fra hvad der svarer til 80 kg N pr. ha. eller 

derover, og 17 kg N, hvis du ikke anvender organisk gødning 

eller mindre end 80 kg N pr. ha. 

Sanktion og kvotereduktion Mangler du målrettede efterafgrøder (frivillige og pligtige) 

reduceres kvælstofkvoten til 2018 svarende til det manglende 

areal gange 150 kg N, hvis du anvender organisk gødning, fra 

hvad der svarer til 80 kg N pr. ha. eller derover, og 93 kg N, 

hvis du ikke anvender organisk gødning eller mindre end 80 

kg N pr. ha. 

Mangler du mellem 10-50% frivillige målrettede efterafgrøder 

reduceres tilskuddet yderligere med 25 procent. 

Ansøgning trin for trin  

Overblik 

 

Ret markkortet til og upload 

gerne nu til IMK. Der er ingen 

grund til at vente hermed til 

ansøgning åbner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilret din afgrøder i markplan 

 

 

 

 

 

Start med at få overblik hvornår du skal ansøge 

 

Tilføj efterafgrøder, MFO og målrettede efterafgrøder, hvor 

det passer ind i markplanen. 

 

Eksporter markplan til fællesskema & importer i tast-
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Flueben sættes automatisk 

ved upload 

selv.fvm.dk 

 

Ved upload til tastselv udløser det at der markeres i kolonne 

A13 i Fanen Randzoner og efterafgrøder ud for de udvalgte 

marker. 

 

Pligtige målrettede efterafgrøder 2018 udlagt efterår 2017 

Endelige procentkrav pr. 

vandopland kommer i juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det endelige beregnede krav 

på din ejendom oplyser Naer 

først i 2018 

Det endelige procentkrav til målrettede efterafgrøder i 

efteråret 2017 indenfor hvert vandopland bliver først opgjort i 

juli 2017 og afhænger om behovet for beskyttelse er opnået.  

Kravet til målrettede efterafgrøder i efteråret 2017 udregnes 

forholdsmæssigt ud fra efterafgrødegrundarealets størrelse til 

markplan 2018 indenfor hvert vandopland gange det endelige 

procentkrav. 

For hvert ID15 område gælder, hvis dit tilskudsareal (med 

frivillige målrettede efterafgrøder) er større end det endelige 

krav, så er dit tilskudsareal lig dit krav til målrettede 

efterafgrøder. Hvis du derimod har ansøgt om et lavere areal 

til frivillige målrettede efterafgrøder end det endelige krav, 

skal du udlægge flere efterafgrøder i efteråret 2018, eller tage 

et kvotetræk.  

Målrettede efterafgrøder skal opfyldes årligt. Kan ikke 

opspares.. 

En egentlig opgørelse fra Naer over procentkrav efterafgrøder 

som følge af den målrettede regulering du skulle have udlagt 

på din ejendom i efteråret 2017 vil du først kunne aflæse i 

gødningskvote og efterafgrøde skemaet til ansøgning i foråret 

2018, men har du manglet efterafgrøder så bare roligt, så har 

de skam også reduceret din kvote herfor samtidig. 

 

 


