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Nyheder i Næsgaard Mark september 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. 
 

Den årlige normopdatering 

Næsgaard Mark 

 

 

 

 

Næsgaard Mark er nu opdateret med nye afgrøde- og 

husdyrnormer, husdyrkorrektioner og Lovpligtigeudskrifter for 

2022. De nye udskrifter kan tilføjes standardudskrifterne på 

kartotekssættet. 

 

 

Det er nu muligt at lave mark og gødningsplaner for 2022, 

dog har Landbrugsstyrelsen endnu ikke udmeldt krav til 

målrettet regulering for efterår 2022, men de vil blive tilføjet 

normerne bag om linjerne når de bliver fremlagt. Indtil da 

vises krav fra 2021. 

Derudover er der en rettelse vedr. beregning af kvotefradrag 

ved sen såning på bedrifter over 80 kg N/ha og forbedring af 

nøgletalsudskriften. 

Andre rettelser vedrører problemer med udfletning af 

kartotekssæt og dubletter af observationer. 

Næsgaard markkort 

 

I Næsgaard markkort er der foretaget rettelser til ”Vis 

Udvalgte” Marker på Seges tilknyttede bedrifter, opsætning af 

linjetykkelse vedr. GPS-job samt andre smårettelser 
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For den der ikke så juli opdatering så lige en oplistning. 
 

Du kan læse mere herom på https://datalogisk.dk/support/manualer-mark/ 
 

Vis Passive marker Nu skjules passive marker automatisk i markplanen. Vælg 

”Vis også passive marker” for at se passive. 
  

Normerne 

 

Normerne er opdateret så det obligatoriske krav til målrettede 

efterafgrøder i 2021 kan beregnes. 

  

Præcisionsjordbrug som 

alternativ til pligtige 

efterafgrøder 

I efterafgrødefanen er det nu muligt med markering at angive 

om man vil anvende præcisionsjordbrug som alternativ til 

pligtige efterafgrøder. 

Kvælstoffikserende 

efterafgrøder 

Kvælstoffikserende efterafgrøder er indarbejdet i Næsgaard 

mark, herunder eftervirkning året efter. 

Nye Nøgletal i opsætning 

”030 efterafgrøder” 

I nøgletalsopsætning 030 er kvælstoffikserende efterafgrøder 

og præcisionsjordbrug indarbejdet sammen med en balance 

for aktuelle planår i kolonne 3, hvilket bør gøre det lettere at 

sammenligne beregningerne i GKEA-skemaet på Tast-Selv og 

Næsgaard Mark. 
  

Lås JB ved texturanalyse i 

Næsgaard mark  

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. 

Angiv analysedato ved 

overførsel kortanalyser 

Ny dialog ved overførsel af kortanalyser til markdata. 

Ved overførsel af kortanalyser til markplan kan analysedato 

ajourføres på analyserne. 
  

Ny økologisk 

Nøgletalsudskrift 

Der er nu tilføjet Nøgletalsudskrift 60400 tilpasset Økologi. 

 

 

https://datalogisk.dk/wp-content/uploads/2021/07/Nyheder-i-Naesgaard-Mark-juli-21.pdf

