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Generelt 

 

Du kan få en højere kvælstofnorm til en afgrøde, hvis du kan 
dokumentere, at dit høstudbytte de sidste fem år i 
gennemsnit ligger højere end standardnormen i Tabel 1 i .  

Det forhøjede udbytte beregnes som et gennemsnit af de 
sidste fem planperioders høstudbytte. Du skal dog have 
dyrket afgrøden i minimum 3 år. 

Når du bruger reglerne om forventet højere udbytte for en 
afgrøde, udfylder programmet et skema A1 og der afkrydses i 
feltet ’Har forhøjet kvælstofnorm pga. forventet højere 
udbytter’ (nederst på skemaet). Markering vil blive indberettet 
ved GHI og i forbindelse med EHA, hvis gødningsoplysninger 
vælges at blive overført ved EHA. 
 

Vælg menuen 
Gødningsregnskab og 
Udbyttedokumentation. 

Du kan også anvende ikonet 
N-Kontrol. 

 
 

 
 

Klik på ’Tilføj afgrøde’ og 
der oprettes en udbytterække. 
Vælg Lovafgrøde i 
udbytterækken hvorefter det 
bliver muligt for at indtaste 
eller hente udbytte og 
arealoplysninger fra 
markplanen de seneste 5 år.  

Processen gentages for alle 
lovafgrøder der ønskes 
udbytteberegninger på. 

 

 

Man henter oplysninger fra 
markplanen ved at stå på den 
ønskede afgrøde eller 
markerer de ønskede afgrøder 
og klikke på  placeret efter 
’Hent arealer’ og vælge det 
høstår man ønsker areal- og 
udbytteoplysninger fra. 

Processen gentages for alle 
høstår. 
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Hvis ikke der er indtastet 
udbytteregistreringer i 
markprogrammet kan både 
areal og gennemsnitsudbytte 
manuelt indtastes i de enkelte 
høstår.  

Indtastningerne gemmes 
 

Har man først oprettet Skema A1 er oplysningerne 
tilgængelige i programmet næste år. 
 

Når Skema A1 er færdig kan 
udbyttedokumentations-
skemaet vises og udskrives 
med funktionsknapperne 

Udskriv og Vis udskrift. 

 

VIGTIGT I din beregning kan du ikke medtage salg til andre landbrug 
eller afgrøder, der er brugt til opfodring af din egen 
besætning. Der kan kun bruges udbytter dokumenteret med 
fakturaer på salg af hele afgrøden (opgjort i renvarevægt) 

Det forventede udbytte skal du have fastlagt inden fristen for 
indsendelse af ansøgning om enkeltbetaling. Det betyder, at 
du eksempelvis vil mangle dokumentation for udbyttet i 
planperioden 2009/10, hvis du først afsætter det efter 27. 
april 2011.  

Udbyttet skal derfor udelades af beregningen sammen med 
det højeste udbytte i de fire foregående høstår.  
 

TIP Hvis du kan dokumentere, at du har dyrket afgrøden i alle 
fem planperioder, kan du udelade det højeste og det laveste 
høstudbytte ved beregningen. Mangler du dokumentation for 
ét år, skal du regne det manglende års udbytte som det 
laveste, og samtidig udelade det år med det højeste udbytte. 
Mangler du 2 år, skal alle tre øvrige år bruges ved 
beregningen.  

Kontroller evt. om gennemsnitsudbyttet efter udeladelse af 
det højeste og laveste udbytte er højere end gennemsnittet 
for de 5 år. 

Det sker ved at fjerne fluebenet  i de pågældende høstår, 
hvilket straks slår igennem på det beregnede gennemsnitlige 
udbytte der kan anvendes til gødningsplanen. 

 

 Anvendelse De dokumenterede gennemsnitsudbytter fra Skema A1 kan nu 
anvendes til beregning af højere kvælstofkvote. 
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Vælg menuen Markplan, 
Myndigheder og 
Udbyttedokumentation.  

Du kan også anvende ikonet 
Markplan. 

  
 

 

Vælg hovedfanen 
Myndigheder og underfanen 
Udbyttedokumentation 

 
 

I kolonnen Lov-udbytte kan 
du se det udbytte som 
kvælstofkvoten som 
udgangspunkt er beregnet 
efter. 

Sæt kryds  i kolonnen 
Udbyttedokumentation, hvis 
du kan dokumentere et højere 
udbytte. 

Indtast herefter udbyttet du 
kan dokumentere i kolonnen 
Dok-udbytte. 

Husk at taste udbyttet i den 
rigtige enhed/ha. 

I kolonnen Udbyttejustering 
kan du se den mængde N/ha 
som du får ud af det. 

I kolonnen N-kvote kan du se 
markens endelige N-kvote. 

TIP!  

Det er muligt at sætte krydser 
 eller fjerne dem i alle 

rækker i en bestemt kolonne 
på én gang ved hjælp af 
musens ’højre-klik menu’. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIGTIGT Hvis du retter oplysninger som Jb nr. eller oplysning om 
vandingsmulighed, SKAL du altid tjekke udbyttedokumenta-
tionen efterfølgende.  

Det skyldes at du kan komme ud for, at standardudbyttet 
bliver højere end det som du kan dokumentere, og at det 
derfor ikke kan svare sig, at anvende dokumenteret udbytte. 
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TIP! Udbytteregistreringer kan ske på 2 måder. Enten på 
markniveau eller på hovedproduktniveau. 

Vælg høstår. Vælg derefter 
menuen Markplan, 
Myndigheder og Afgrøder 
for at registrere udbyttet på 
markniveau.  

Du kan også anvende ikonet 
Markplan. 

  

 

Udbytteregistrering kan også 
ske på Hovedproduktniveau i 
markbladet i de enkelte høstår 
under sammentælling/rediger. 

Vælg hovedfanen Markblad. 

 
 

 
 

TIP! Vælg vis Alle marker og sorter midler efter hoved- og Biprodukt. Vælg 
Sammentælling/rediger, hvorved alle udbytter i Hoved og biprodukt i hvert høstår vil være 
listet op med oplysninger om areal, Mgd/ha, Mgd ialt, Pris mv.  
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