
 

Juli opdateringen 2021 

 

Side 1 

 

Nyheder i Næsgaard Mark juli 2021 

Generelt Denne vejledning beskriver kort nyheder introduceret ved juni 

opdateringen 2021 før indberetning af efterafgrøder. 

Læs myndighedernes 

vejledning 

Da alt der omtales i denne vejledning, har betydning for 

overholdelse af lovmæssige regler, henviser vi til 

myndighedernes vejledninger for præcisering af de enkelte 

regler.  

Du bør derfor læse reglerne for gødningsanvendelse fra 

Landbrugsstyrelsen og harmonireglerne, som udarbejdes af 

Miljøstyrelsen. Desuden bør du kende reglerne for 

hektarstøtte (enkeltbetalingsordningen). 

Samtidig henviser vi til licensbetingelserne for brug af vores 

produkter. Licensbetingelser findes på vores hjemmeside. 
 

Præcisionsjordbrug som alternativ til pligtige efterafgrøder 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Det er vores indtryk at mange 

ikke har været opmærksom 

på problematikken. 

 

Håber de vil tilpasse bekendt-

gørelsen om målrettet 

regulering herom i 2022. 

Det er nu muligt med markering at angive om man vil 

anvende præcisionsjordbrug som alternativ til pligtige 

efterafgrøder i korn og raps. 11 ha med præcisionsjordbrug 

erstatter 1 ha efterafgrøder i 2021 og angives under: 

Markplan>Myndigheder>Efterafgrøder>  

 
 

Vær dog opmærksom på at du ikke kan ansøge om 

målrettede efterafgrøder på arealer med præcisionsjordbrug.  

Kan tilmeldes angiver om det er muligt at anvende ordningen 

i afgrøden eller om arealet er begrænset af anden ordning 

eks. målrettet regulering der ikke kan anmeldes på arealer 

der samtidig benyttes til at opfylde krav om pligtige og 

husdyrefterafgrøder , forpligtelse til at udlægge miljøfokus-

områder (MFO), eller til at opfylde 80 pct. kravet ved brug af 

kvægundtagelsesbestemmelsen Jf. § 16, stk. 1, nr. 9 og 14 i 

bekendtgørelsen. 

I så tilfælde må man overveje om man kan flytte udlæg af 

målrettede efterafgrøder til en anden mark, så alternativet 

præcisionsjordbrug kan anvendes. 
 

Kvælstoffikserende efterafgrøder 

 

 

 

 

 

 

 

Der er indarbejdet Kvælstoffikserende efterafgrøder i 

Næsgaard mark. Afgrøden angives efter samme principper 

som andre pligtige efterafgrøder, men eftervirkning året efter 

er angivet til 50 kg N/ha. 

 
 

Vær dog opmærksom på at du ikke selv kan blande en 

frøblanding, men skal anvende en godkendt frøblanding til 

formålet. 
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Nye Nøgletal i 030 efterafgrøder efterafgrøde 

Der er tilføjet:  

- Kvælstoffiks. Efterafgrøder 

- Præcisions jordbrug som 

alternativ til efterafgrøde 

- Balanceberegning for 

efterår 2021 

- Eftervirkning af kvælstof-

fikserende efterafgrøder 

- Rettet fortegn på 

eftervirkning målrettede 

efterafgrøder og fradrag 

manglende efterafgrøder 

så det er tydeligt for alle 

et der er et træk i kvoten. 

 

I nøgletalsopsætning 030 er ovenstående kvælstoffikserende 

efterafgrøder og præcisionsjordbrug indarbejdet sammen med 

en balance for planåret. 

 

Man kan nu genfinde opgørelsen over pligtige og 

husdyrefterafgrøder i GKEA skemaet. 

 
 

Lås JB ved Textur analyse i Næsgaard mark og Næsgaard Markkort 

 

 

 

Husk at teksturanalyser skal 

foretages på akkrediteret 

laboratorium. Såfremt du selv 

udtager prøverne, skal 

prøveudtagningen foretages 

som en blandprøve.  

For hver påbegyndt fem 

hektar udtages der jordprøver 

fra 16 boringer langs en 

transekt, således at 

jordprøverne er jævnt fordelt 

på tværs af de fem hektar. 

Udtagningen skal kunne 

dokumenteres af indtegnede 

prøvelinjer pr. mark og 

dokumentationen skal kunne 

forevises ved kontrol. 

Hvis Jb er bestemt ved teksturanalyse, kan analysen nu låses 

med flueben, således at en beregning af jb i markkort ikke 

overskriver de indtastede teksturanalyser. 

 
 

I markkort vil markeringer ligeledes være synlig, og hindre 

overskrivning. 

 
 

Markering for teksturanalyse kopieres ligeledes med ved 

funktionen ”kopier til næste høstår”. 
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Angiv analysedato ved overførsel kortanalyser fra markkort 

 Ny dialog ved overførsel af kortanalyser til markdata. 

Hidtil blev kortanalyser overført med henvisning til datoen    

1. januar i høståret, men da oplysninger om analyser i 

markplanen ikke altid er blevet kopieret ind det høstår de blev 

taget, har der været behov for en let mulighed for at ajourføre 

dato på de indkopierede analyseresultatet. 

 
 

Dialogen åbner hver gang, forudfyldt med datoen 1. januar i 

høståret. Enten tryk <Enter> og den gør som den plejer eller 

angiv analysedato på prøverne. 
 

Udskrifter i Næsgaard Mark 

Ny udskrift 60400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilføjelser til udskrift 20560 

Der er nu tilføjet Nøgletalsudskrift 60400 tilpasset Økologi. 

 

I udskriften er oplysninger om grønne krav og målrettede 

efterafgrøder fjernet idet økologiske bedrifter ikke er omfattet 

af reglerne. Tilgengæld er alle økologiske nøgletal tilføjet 

udskriften.  
 

Til Nøgletalsudskrift 20560 er præcisionsjordbrug, 

Kvælstoffikserende efterafgrøder og eftervirkning 

kvælstoffikserende efterafgrøder tilføjet, sammen med et nyt 

afsnit Vanding. 

Passive marker skjules og ”vis passive flueben” 

For at gøre markplanen mere 

overskuelig, skjules passive 

marker automatisk. Ønsker du 

alligevel at se eller rette en 

passiv mark, markeres der for 

”Vis også passive marker” 

 

 

 

 

 

 
 

Nu skjules passive marker automatisk. Hvis du ønsker at gøre 

en mark aktiv, skal du vælge ”Vis også passive marker” og 

fjerne flueben for passiv. 
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Forbedringer i markkort 

 Vedr. CLAAS. Der er lavet en del rettelser omkring overlap i 

forbindelse med høst og andre beregninger. 

 

Der er lavet en del hastighed forbedringer på observationer. 

 

Normer 

 Normerne er opdateret så det obligatoriske krav til målrettede 

efterafgrøder kan beregnes. Teoretisk er normerne fortsat i 

høring, men i praksis bliver der næppe ændringer i kravet. 

 

Du kan nu se om du har behov for at udlægge flere 

efterafgrøder ud over det du allerede har søgt støtte til. 

 

Obligatorisk Målrettede Efterafgrøder 2021 

 

 

 


