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Side 1 

 

Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved brug af 

ID15 fanen i Næsgaard MARK til ansøgning om frivillige 

målrettede efterafgrøder. 

Ved at påføre ID15 på alle marker kan vi nu beregne 

bedriftens husdyrefterafgrødekrav og hvilke muligheder der 

er for ansøgning om målrettede efterafgrøder og evt. 

obligatorisk krav, hvis ansøgningspuljen ikke blev opfyldt. 

I modsætning til 2019 skal et samlet krav nu opfyldes 

indenfor kystvandsområde og ikke på id15, således at de 

beregnede ha i kystvandsområdet frit kan opfyldes indenfor 

de id15 områder tilknyttet kystvandsområdet. 

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 kystvandsoplandet 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 

Kystvandsopland Det kystvand et ID15 område er knyttet 

ID15 Det 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. 
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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.  

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 krav 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, hvis 

der ikke udlægges og anmeldes yderligere. 

ID15 områder i Næsgaard mark 

 I den nye version af Markkort er der nu mulighed for at 

Beregne overlap mellem marker, ID15 områder og arealer 

med skærpet fosforloft og overføre oplysningerne på hver 

enkelt mark til markplanen. 

 

Funktionen er flyttet ind under ”Lommeregneren” i øverste 

højre hjørne hvor du også kan foretage andre beregninger på 
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arealer.  

 

Vælg fanen ”ID15 og Skærpet P-krav” 

Klik ”Beregn” og Klik ”Gem” for at overføre til Næsgaard 

Mark. 

 

 Areal med skærpet P-loft lægges på hver mark og sum af 

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 2020. De beregnede værdier i Næsgaard Mark kan 

overstyres med landbrugsstyrelsens beregning ved 

uoverensstemmelser.  

 


