
 

Oktober opdateringen 2021 

 

Side 1 

 

Nyheder i Næsgaard Mark oktober 2021 

Generelt Denne vejledning beskriver kort nyheder introduceret ved 

oktober opdateringen 2021. 

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. 

 

Bioaske / salg af halm 
 

Fradrag for P i halm fra korn 

og raps solgt til fyringsanlæg i 

forhold til fosforloft reglerne. 

 

Der er ikke fradrag ved salg af 

halm mellem landmænd. 
 

Tidligere var fradraget 

maksimalt 3 kg P/ha i forhold 

til bedriftens eget areal med 

korn og raps. 

I 2021 må areal med frøgræs 

også medregnes til beregning 

af fradrag. 

Salg udover denne grænse 

(eks. ved opkøb af halm til 

videresalg til forbrændings-

anlæg) kan således ikke 

fradrages.  

 

Fradrag for bioaske udspredt 

på ikke harmoniarealer eks. 

skove. 

Fradraget er 1 kg P/ton der sælges, dog maksimalt 3 kg P pr 

ha harmoniareal med korn, frøgræs og raps og salget tastes 

under Indberetning> Gødningsregnskab> forudsætninger>. 
 

 
 

Forbruget i kg P på ikke harmoniarealer tastes ligeledes under 

forudsætninger og kan aldrig overstige den mængde P der er 

modtaget retur fra kraftvarmeværket i gødningsåret. 

Ifølge bekendtgørelsen skal askeproducenten senest april 

indberette mængden der er afhændet til anvendelse på hhv. 

landbrug, skovbrug, gartneri og parkdrift. 

Oplysningerne medtages ved eksportens til GHI. 
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Korrektion for Type 2 (Frivilligt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBST har oplyst at indberettede husdyr oplysninger på 

landbrugsindberetning.dk vil fremover blive brugt til 

beregning af N og P i husdyrgødning uanset om de indtastede 

oplysninger giver anledning til en højere produktion end 

normerne. 

Næsgaard vælger automatisk bedste type 1 / 2 korrektion for 

hvert næringsstof ved beregning af produktion af husdyr-

gødning. 

Derfor var det vigtigt at gøre eksporten intelligent så 

ikke alle indtastede oplysninger blev medtaget. 

Fremover medtages kun oplysninger, hvor beregning af 

type 2 korrektion på de enkelte næringsstoffer er bedre 

end den beregnede lovpligtige type 1 korrektion, så 

beregningerne i Næsgaard mark og på 

landbrugsindberetning.dk er identisk efter upload. 

Vigtigt er dog stadigt at man husker at indgangsvægt og 

afgangsvægt ved type 1 og 2 er de samme. Hvis ikke 

foderforbruget er angivet i kg tørstof/FE pr kg tilvækst, men i 

foderforbrug pr dyr, så skal foderforbruget genberegnes i 

forhold til det ændrede vægtinterval. Se nærmere i 

vejledningen GHI 2021 - trin for trin. 

Lovmæssige udnyttelsesprocenter af overført organisk gødning 

genberegnes til høst 2022 

Udnyttelsesprocenterne 

ændres fra 2021 til 2022. 

 

 

Udnyttelseskravet i primo 

beholdning genberegnes først 

ved overførsel i forbindelse 

med afslutning af 

gødningsregnskabet 2021. 

 

 

 

 

Ændring i udnyttelsesprocent 

af anden organisk gødning 

 

 

 

Husk at gennemgå markblade 

for forventet udnyttelse 

Gødningstype 2021 2022 Ændring 

Svinegylle og fjerkrægylle 80 80 0 

Kvæggylle og minkgylle 75 75 0 

Fast gødning 55 55 0 

Ajle 85 85 0 

Dybstrøelse o.a. gødning (fjerkræ) 60 70 10 

Dybstrøelse 50 50 0 

Væske fraktion efter forarbejdning 85 85 0 

Fiber fraktion efter forarbejdning Vægtet 55 (0) 
 

I 2022 stiger udnyttelsesprocenten Dybstrøelse og andet 

gødning fra fjerkræ med yderligere 10%. Normerne ved 

produktion i 2022 tager allerede højde herfor, men 

udnyttelseskravet på husdyrgødning overført fra 2021 til 2022 

bliver først justeret ud ved afslutning af gødningsregnskabet 

2021. 

Det var annonceret at spildevandsslam skulle stige til 50%, 

men i den endelige bekendtgørelse blev det ikke vedtaget. I 

stedet er affaldsprodukter, der tidligere var omfattet af 

slambekendtgørelsen, men som ikke er spildevandsslam eks. 

NovoGro faldet fra 45% til 40%. 

Produktionen 2022 er justeret direkte, men gamle planlagte 

behandlinger på markbladet vil figurere med det gamle 

udnyttelseskrav, og skal rettes. 
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Indtastning af N-kvote fra GKEA skemaet/landbrugsindberetning 

Start med at tjekke beregning 

af Bedriftens korrigerede N-

kvote i GKEA-skemaet 2021 

Punkt M med Bedriftens       

N-kvote i alt i Næsgaard.  

 

 

 

 

Som udgangspunkt bør de 

være ens, men ellers tastes 

værdien under Indberetning 

> Gødningsregnskab > 

Forudsætninger> 

 

Vær opmærksom på at hvis 

GKEA skemaet er indsent 

inden N-prognosen er 

fradraget ikke medtaget i 

kvoteberegningen på 

landbrugsindberetning,  

 

men ellers er N-kvoten også 

at finde på 

landbrugsindberetning.dk 

under ”Rediger gødningstal” 

i afsnit 7 punkt 512 

 

 

Selvom Landbrugsstyrelsen 

har udmeldt at Indkøb af 

handelsgødning og modtaget 

husdyrgødning fremgår af   

landbrugsindberetning.dk 

under ”Gødningsleverancer”, 

så er oplysningerne i starten 

ikke fyldestgørende. 
 

Sammenlign med vejesedler 

eller fragtbreve o.l. Mangler 

der noget kommer det sikkert 

senere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videresalg af handelsgødning og salg af husdyrgødning skal 

indsendes senest 01.09 men glemmes ofte og opdages ved 

indberetning af sælgers regnskab. 

 

 


