
 
ID15, Målrettede efterafgrøder, 

husdyrefterafgrøder mv. 

 

Side 1 

 

Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved brug af 
ID15 fanen i Næsgaard MARK til ansøgning om frivillige 
målrettede efterafgrøder samt håndtering af krav vedr. 
obligatoriske målrettede efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og 
arealer med skærpet fosforloft. 

ID15 områder er opbygget ud fra vandoplande. Dvs 
oplandsarealer hvorfra dræn- og overfladevand løber til en 
sø, vandløb mv. Det er grundvandet og slutrecipientens 
behov for beskyttelse der er betydende for hvilke krav der 
bliver lagt på dit harmoniareal og efterafgrødegrundareal, og 
hvilke muligheder der er for at søge om målrettede 
efterafgrøder.  

Ved at påføre ID15 på alle marker kan vi nu beregne 
bedriftens husdyrefterafgrødekrav, korrigere bedriftens 
fosforloft ud fra areal andel med skærpet fosforloft, angive 
hvor og hvilke muligheder der er for ansøgning om 
målrettede efterafgrøder og evt. obligatorisk krav, hvis 
ansøgningspuljen ikke blev opfyldt. 

ID15 områder i Næsgaard mark 

I den nye version af Markkort 
er der nu mulighed for at 
Beregne overlap mellem 
marker og ID15 områder og 
overføre ID15 nummer på 
hver enkelt mark til 
markplanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativt kan man fra IMK 
eksportere markkortet ud og 
indlæse xml filen med 
funktionen ”Importer arealer 
fra IMK” under ”Markplan> 
Marker> Kortarealer”.  

 

 

 
 

 

En sidste mulighed er manuel 
indtastning af ID15 områder 
fra tastselv.fvm.dk På fanen 
Myndigheder/EU-støtte.  

 
 

 
Arealer fra Markkort overføres til Næsgaard Mark under fanen 
Markplan/Marker/Kortarealer. Markér de marker du 
ønsker at opdatere fra Markkort (CTRL+A = Alle) og klik 
”Overfør arealer”. 

Total areal, Dyrkningsareal, Randzoneareal under fanen EU-
støtte opdateres samtidig. 
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ID15 analysen 

 

 
 

 

Flere blokke v manuel 
indtastning. 

Når først du har tilføjet ID15 område til alle marker kan du få 
et overblik over de krav der følger ID15 området og det 
samlede krav til bedriften. 

Vær opmærksom på flere blokke. Hvis marker ligger i flere 
blokke skal ID15 område også tastes individuelt, men både 
analysen fra markkort og import af xml fil fra tastselv.dk 
tager højde for flere blokke. 

Alle marker skal have påført 
ID15 område 

Er ikke alle marker påført ID15 fremkommer en linje i 
analysen med ikke tilknyttede arealer. Hvis ikke alle områder 
er tastet vil beregningerne være misvisende for de krav der er 
påført ejendommen 

ID15 Der områdenummer en mark er tilknyttet. 

Totalareal Det samlede areal indenfor hvert ID15 område. 

Efterafgrøde areal Det samlede efterafgrødegrundareal indenfor hvert ID15 
område. 

Harmoniareal Det samlede harmoniareal indenfor hvert ID15 område. 

Pct. frivillige Ca. 1. februar vil vi få oplyst årets muligheder for ansøgning 
om frivillige målrettede efterafgrøder. Ind til da vises sidste 
års procents sats som en vejledende sats indenfor hvert ID15 
område. 

Ha andel frivillige Pct. frivillige omregnet til den ha andel der er behov for på 
bedriften. Er den 0 kan der ikke søges om frivillige, omvendt 
er der mulighed for at søge om mere hvis det passer ind i 
sædskiftet, og ansøgningspuljen ikke er opbrugt. 

Antag det utænkelige at ingen søger om frivillige indenfor et 
ID15 område vil denne ha andel blive det obligatoriske krav 
man senere vil blive pålagt indenfor ID15 området.   

Ha udlagt Ha målrettede efterafgrøder udlagt indenfor hvert ID15 
område. 

Ha tilsagn Ha arealer markeret med tilsagn til frivillige målrettede 
efterafgrøder. Sletter du senere efterafgrøden, eller følges den 
ikke af en forårssået afgrøde vil der blive beregnet 
kvotereduktion for det manglende areal. 

Pct. krav obligatoriske I juli vil vi modtage oplysning om et evt. obligatorisk krav 
indenfor hvert ID15 område. Vi antager at det ikke generelt er 
et problem at få opfyldt puljerne for ansøgning, hvorfor feltet 
vejledende er angivet til 0 indtil da.  
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Ha Obligatoriske Pct. obligatoriske omregnet til den ha andel der er behov for 
på bedriften. Er den mindre end eller lig det areal du har 
ansøgt med frivillige, opfylder du dine obligatoriske 
forpligtelser. Er den større mangler du fortsat at udlægge 
flere målrettede efterafgrøder indenfor id15 området, 
svarende til differencen. 

Ha samlet  Samlet ha krav af obligatoriske og/eller tilsagnsarealer 
(frivillige) i hvert ID15 område.  

Ha ikke opfyldt Samlet antal ha i hvert ID15 område som mangler målrettede 
efterafgrøder og derfor udløser et ekstra træk i kvoten 
såfremt der ikke udlægges og anmeldes yderligere. 

Pct. krav husdyr-
efterafgrøder 

Skal opfyldes på bedriftsniveau men kravet udregnes 
forholdsmæssigt ud fra areal med efterafgrøder og krav i 
hvert ID15 område.  

I tabellen er kun vist kravet ved tilførsel af 80 kg N i organisk 
gødning eller mere, men den endelige udregning for bedriften 
tager højde for tilførsel af organisk N på bedriften. 

Bedriftens husdyrefterafgrødekrav kan bl.a. ses i 
nøgletalsopsætning 030 og NP kontrollen i efterafgrødefanen, 
og indgår automatisk i beregning af bedriftens samlede krav 
til pligtige efterafgrøder. 

Skærpet P  Skærpet P angiver hvorvidt D15 området ligger indenfor et 
areal med skærpet fosforloft til høståret og Ha det 
harmoniareal der er angivet med skærpet fosforloft. 

Harmoniareal med skærpet fosforloft kan bl.a. ses i NP 
kontrollen under forudsætninger og indgår automatisk i 
beregning af bedriftens fosforloft og fosforregnskab. 

Endelig opgørelse fra 
fvm.tastselv.dk  

Landbrugsstyrelsens beregning af areal med skærpet 
fosforloft, husdyrefterafgrødekrav mv vil være at finde i 
gødningskvote og efterafgrødeskemaet på fvm.tastselv.dk i 
foråret 2019. De beregnede værdier i Næsgaard Mark kan 
overstyres med landbrugsstyrelsens beregning ved 
uoverensstemmelser.  

 


