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Ekstensivt landbrug, gødningskvote og EHA 
 
Der findes 2 støtteordninger under artikel 68 om særlig miljøstøtte til ekstensivt landbrug. 
Fælles for de to ordninger er at der ikke må sprøjtes med plantebeskyttelsesmidler på 
arealerne, men de adskiller sig ved at den ene ordning maksimalt må til dels 75 pct. af kvoten 
på de arealer der søges støtte til og ved den anden ordning maksimalt må tildele i alt 140 kg 
N/ha pr. ha harmoniareal på ejendommen. 
 
Ekstensiv landbrug med 75 pct. kvote på ansøgte marker. 
I Næsgård håndteres dette under Markplan > Myndigheder > N-regel, hvor MB-tilskud eller 1-
årigt ekstensiv landbrug kan tilvælges for at beregne 75 pct. af kvoten. 
  

 
 
Imidlertid er det et krav at anvendes ordningen skal gødningsplanen i fællesskemaet udfyldes. 
 
Derfor skal man efter upload af eha-ansøgningen manuelt på fællesskemaets side 3 selv 
anføre (afkrydse) hvilke marker der søges støtte til, samt udfylde Side 4A. 
 
Det gøres ved at afkrydse feltet i kolonne 13 ud for de marker der søges støtte til (her 
markeret med en rød ring). 
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Ligeledes skal der på fællesskemaets side 4 A i afsnit E vælges hvilken ordning der søges til  
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Her markeres ud for 75 pct. af kvælstofkvoten for marker. 
 
 
Ekstensiv landbrug med maksimalt 140 kg N/ha pr. ha harmoniareal på bedriften. 
Vær opmærksom på at du godt kan søge støtte til en enkelt mark, men at det udløser en 
reduktion i kvælstofkvoten på hele bedriften. Når der så alligevel kan være ide i at fravælge 
nogle marker i ansøgningen, skyldes det kravet om at der ikke må sprøjtes 
plantebeskyttelsesmidler når marken er tilmeldt. Det kunne eks. være i afgrøder med et højt 
behov for plantebeskyttelse og et lavt kvælstofbehov. 
 
Den maksimale N Kvote udregnes som bedriftens harmoniareal x 140 kg N. 
 
Hvis den maksimale N-kvote overstiger plantedirektoratets normale N-kvote beregning efter 
korrektion for udbytter, prognose, forfrugtsværdi, randzone N er det markens normale N-kvote 
beregning der er gældende, ellers er ejendommens maksimale N-kvote 140 kg N/ha der 
gælder. 
 
Programmet kan ikke korrigere på markniveau, da det er op til dig selv at vurdere hvor du 
mener du bedst kan skære i kvælstoftildelingen. Det afgørende er at N-forbrug i alt ikke må 
overstige den maksimale N-kvote. 
 
Ansøgning foretages manuelt i lighed med den anden ordning efter upload af eha-
ansøgningen.  
 
På fællesskemaets side 3, kolonne 13 afkrydses hvilke marker der søges støtte til. 
På fællesskemaets side 4 A, afsnit E markeres ud for 140 kg total-kvælstof pr. ha i gennemsnit 
på hele bedriftens harmoniareal og i afsnit G angives om harmoniarealet kan defineres ud fra 
afgrødekoder. 


