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Side 1 

 

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 fremad-

rettet i markprogrammet. 

Hvornår skal jeg rette 

 I forbindelse med GKEA skemaet 2019 indberettede vi 

pligtige og målrettede efterafgrøder såfremt vi allerede i 

foråret havde noteret disse i Næsgaard mark, hvor vi ville 

have dem udlagt i efteråret, herunder alternativer som tidlig 

såning i efteråret 2019. Er der sket ændringer i placering 

af pligtige og målrettede efterafgrøder skal du ALTID 

indsende rettelser.  

I forbindelse med Fællesskemaet 2019 indberettede du 

hvor du har efterafgrøder der opfylder betingelserne for MFO. 

Man måtte gerne over anmelde, det vigtige er blot at man 

opfylder minimumskravet til mfo. Er der sket ændringer i 

placering af MFO efterafgrøder skal du IKKE indsende 

rettelser, med mindre dit MFO areal bliver for lille (Tjek 

Nøgletalsopsætning 025 ”Grønne krav”). 

 

Kort om Gødningskvote og efterafgrødeskemaet 2019 (GKEA) 

Behov for udlæg  

 

 

 

 

 

 

 

Dit krav til Målrettede efterafgrøder i efterår 2019 

afhænger af hvad du ansøgte af målrettede efterafgrøder, 

alternativer til målrettede efterafgrøder mv., samt evt. 

obligatorisk krav i fælleskemaet 2019. 

Dit krav til Pligtige og husdyrefterafgrøder i efterår 2019 

opgøres endeligt 31. juli 2019, på baggrund af ansøgning om 

enkeltbetaling (oprindeligt var det 10. september, men det er 

nu justeret til 31 juli, hvorved til- og bortforpagtninger undgås 

i beregningerne).  

 Skemaet 2019 består af 5 dele: 

1. En markplan for 2019 til beregning af kvote. Kun 

nødvendig hvis du bruger kvægundtagelsen, eller 

indsender P analyser til korrektion af P-loftet på 

bedriften eller økolog.  

2. Kvoteberegning ud fra indsendte markplan 

3. Opgørelse over Efterafgrøder i efteråret 2018 

4. Efterafgrøder i efterår 2019 

5. Opgørelse over Efterafgrøder i efteråret 2019 

De 3 første skulle indsendes i GKEA samtidig med 

fællesskemaet senest 17. april 2019.  

Punkt 4 og 5 skal indsendes senest 10. september 2019, men 

en foreløbig plan er formentlig allerede indsendt, da man 

indsendte de 3 første. 

Det er således kun punkterne 4 og 5 du kan rette i. 
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Har du ikke nok efterafgrøder 

betyder det at kvoten 

automatisk reduceres 

Kravet kan dækkes af: 

• efterafgrøder eller mellemafgrøder udlagt i efterår 2019 

• overskud af efterafgrøder eller alternativer fra tidligere år 

• energiafgrøder udlagt mellem 2009 og 2019 

• fiberfraktion afbrændt i planperioden 2018/2019 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 

i markplanen 2020 inden 7. september 2019. 
 

Mangler du efterafgrøder til efteråret 2019, så vil du i 

forbindelse med indberetning på https://fvm.tastselv.dk blive 

præsenteret for en kvotereduktion du dog stadig skal tage i 

markplanen til høst 2020. 

Der er mulighed for at så efterafgrøder fra 20. august helt hen 

til 7. september, men fleksibilitet i såtid vil reducere effekt på 

kvælstoftilbageholdelsen, hvorfor det giver et kvotetræk i 

2020. Beregning foretages i GKEA og tastes ind i 2020. 

Udgangspunktet ved ansøgning er at etablering sker rettidigt, 

hvorfor der ikke angives sådato ved upload. Sent såning af 

efterafgrøder skal således indberettes manuelt i GKEA 

skemaet på https://fvm.tastselv.dk 

Registrering i Næsgaard  

Al nødvendig information 

vedr. efterafgrøder finder du 

på fanen: 

Markplan>Myndigheder> 

Efterafgrøder 

 

 

 

 

 

 

 

Husk kun at rette i Metode 

udført! 

 

 

 

 

 

 

 

For overblikkets skyld deler jeg lige behovet over i to og vi 

starter med Målrettede efterafgrøder. Dvs. hvad du har søgt 

om + evt. obligatoriske målrettede efterafgrøder? 

I Næsgaard finder du informationen i kolonnen Målrettede 

efterafgrøder: 

 

 

 

 

 

”Metode Ansøgt” må som udgangspunkt ikke ændres, og 

anvendes til behovsberegning og ved ansøgning. 

Da du i foråret påførte målrettede efterafgrøder på mark-

planen, blev både ”Metode udført” og ”Metode ansøgt” 

angivet, for det var antagelsen at man ville etablere dem her.  

Nu efter ansøgningsfristen vil kun ”Metode udført” ændre sig, 

hvis man f.eks. ændrer ”Miljøgræs (e. frøgræs)” i mark 4-1 til 

Målrettede efterafgrøder” 

Vær opmærksom på at behovet opgøres indenfor samme 

ID15 område. Vælger du at flytte et ansøgt areal, skal du 

finde et tilsvarende areal indenfor samme ID15 område, eller 

acceptere et kvotetræk i 2020. 

Husk at ændre ”Metode udført” til ”blank” på den mark du 

https://fvm.tastselv.dk/
https://fvm.tastselv.dk/
https://fvm.tastselv.dk/
https://fvm.tastselv.dk/
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flytter fra, så arealet ikke mere medregnes som udlagt med 

en målrettet efterafgrøde. 

Man kan godt skifte fra en metode til et andet alternativ, blot 

det omregnede areal indenfor samme ID15 område 

fastholdes. Dvs. 4 ha tidlig sået vintersæd i markplanen 2020 

kan erstatte 1 ha målrettet efterafgrøde i 2019 eller 2 ha 

målrettede mellemafgrøder. 

Landbrugsstyrelsen har 25. juni meldt ud, at der ikke kommer 

krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i efteråret 

2019, men ellers ville vi vise det obligatoriske krav i fanen og 

det ville indgå i ha. samlet krav. 

Du kan se hvor mange ha udlagt og dit samlede krav indenfor 

hver ID15 område i bunden af vinduet. 

 

Mangler der fortsat målrettede efterafgrøder vil ”Ha ikke 

opfyldt” være større end 0. I de ID15 områder må du så 

forsøge at udlægge flere målrettede efterafgrøder. 

”Ha ikke opfyldt” bruges til beregning af kvotereduktion 2020. 

Har du yderligere spørgsmål til alternativer så se i 

vejledningen Efterafgrøder til markplan 2019. 

Efterafgrødegrundareal 
 

 

Bortforpagtede/tilforpagtede 

arealer 

 

Dit krav til pligtige og husdyrefterafgrøder for efterår 2019, 

opgøres på baggrund af dit dyrkningsareal den 31.07.2019, 

hvilket i 99 ud af 100 tilfælde vil være identisk med det 

ansøgte areal i foråret.  

Det har tidligere været udmeldt at bort- og tilforpagtede 

arealer skulle indregnes, men det er aflyst med de nye 

gødningsregler. 

Brug Nøgletal ”030 Efterafgrøder” kolonne 3 og 4 til at danne 

dig et overblik over behovet i efteråret.  

Foretager du alene rettelser i tast-selv, så husk at justere 

Næsgaard Mark med oplysningerne, så der er 

overensstemmelse fremadrettet. 

 

Overblikket under planlægning får du altid med Nøgletal ”030 Pligtige efterafgrøder” 
 

 
 

 I højre side ses behovet for efterafgrøder der skal udlægges i 

efteråret 2019 til høst 2020. Hvis du har påført efterafgrøder 

eller alternativer i planen 2019 vil de fremgå her. 

 

 

 

 

                            2019 

 

 

 

 

                      Efterår 2019 

https://datalogisk.dk/wp-content/uploads/2019/01/Efterafgr%C3%B8der-til-markplan-2019.pdf
https://datalogisk.dk/wp-content/uploads/2019/01/Efterafgr%C3%B8der-til-markplan-2019.pdf
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Pligtige- og 

husdyrefterafgrøder 

 

 

 

 

 

 

 

Fleksibel sådato ved pligtige 

efterafgrøder angives på 

efterafgrødefanen 

 

 

Du kan se kravet til pligtige og husdyrefterafgrøder i kolonne 

3 og dit behov for udlæg, korrigeret for efterafgrøder i banken 

og alternativer. 

Mangler du efterafgrøder vil Næsgaard mark automatisk 

beregne et kvotetræk. Har du anmeldt et areal eller et 

alternativ i tast-selv, men ændret på planerne eller ikke fået 

sået dette rettidigt, skal ændringerne indsendes.  

Start med at tilrette ændringerne i Næsgaard mark. Flueben 

for tidligt sået vintersæd i markplanen 2020 skal fjernes, hvis 

ikke det var muligt. 

Som noget nyt kan du angive sådato i Næsgaard mark i fanen 

Efterafgrøder, under Marker>Myndigheder> Sådato er kun 

relevant at angive ved sen såning i perioden 21.august - 7. 

september 2019. 

 

Ved fleksibel sådato medregnes det angivne areal som en 

efterafgrøde mod et kvotetræk det følgende år. 

Konsekvensen af sen såning kan ses på i Nøgletalsopsætning 

030 Pligtige efterafgrøder, kolonne 4. 

 

 

I 2020 vil det indgå i Nøgletalsopsætning 100 Beregning af N-

kvote, hvor man kan se fradraget i kvoteberegningen. 

 
 


