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Kommentarer til Vejledningen Gødningskvote og 

Efterafgrødeskema 2015 
 

Kommentarer fra: SEGES P/S og Landbrug & Fødevarer 

 

I de tilsendte skærmdumps over selve skemaet (fra Helle Demant) er datoen for fristen under ”Hvis du 

vil…” angivet som 16. april 2015. Vi går ud fra, at der menes den 21. april 2015. 

 

Side Afsnit Oprindelig tekst Bemærkninger/tekstforslag 

4 1  Det bør fremgå hvilke ordninger 

tilsagnstype 4 og 5 refererer til. 

 

4 2 Du har dog mulighed for at 

foretage ændringer indtil den 

11. maj 

Det er også muligt at ændre den 11. maj, 

så formuleringen foreslås justeret til: 

 

”Du har dog mulighed for at foretage 

ændringer til og med den 11. maj.” 

 

Gælder det også for tilmelding/ansøgning 

af brug af 2,3 DE-undtagelsen? 

4 2 ...senest den 21. april 2014 Skal være: …senest den 21. april 2015 

5 3 Oprettelse af skema Det bør tilføjes, at skemaet ikke vil være 

oprettet, hvis det er første gang skemaet 

skal bruges. Dvs: 

 

”Du behøver således ikke selv at oprette 

skemaet mere, med mindre det er første 

gang du opretter skemaet.” 

5 4  Det skal fremgå tydeligt af dette afsnit, at 

funktionen kun skal anvendes, hvis 

skemaet ikke er oprettet på forhånd.  

 

Det kunne for eksempel beskrives ved at 

indsætte følgende: 

 

”Denne funktion har du brug for, hvis du 

ikke har oprettet skemaet i 2014.” 

7 5, 1 afsnit Hvis du søger om udbetaling 

til Økologisk Arealtilskud 

(tilsagnstype 36 og 37). 

Da 2015 er første år med økologisk er 

Landbrug & Fødevarer usikker på, om 

ansøger kender tilsagnstypen ved fristen 

for indsendelse. Såfremt tilsagnstypen 

ikke kendes, forvirrer det, at det nævnes 

her. 

7 4, punkt 15. Der kan gå nogle minutter… Det er lang tid at vente… 
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7 5, 2. afsnit ..Skal du udfylde siden 

”markplan”… 

Det er vel ikke et krav, at siden ”m 

arkplan” skal udfyldes. Gødningsplanen 

kan vel også laves i andet 

markplanlægningsprogram. 

8 6, 2 afsnit  Tilføj udfylder ”og indsender”… 

8 6  Er det muligt at ansøge om brug af 

undtagelsen frem til og med den 11. maj? 

Hvis det er tilfældet, så bør det fremgå. 

 

8 Sidste afsnit Slet: som har mulighed for at 

kunne blive redigeret 

Indsæt. Versionen bliver redigerbar ved at 

klikke… 

 

10 8.2 Første 

afsnit 

 Det beskrives, at markplanen kan 

indlæses fra Fællesskemaet, såfremt 

Fællesskemaet er indberettet på CVR nr.  

 

Dvs. at beskrivelsen i afsnittet kun gælder 

for ansøgere med CVR nr. Dette bør 

fremgå tydeligt at afsnittet. 

 

Derudover er det vigtigt at beskrive, 

hvordan det hånderes, såfremt 

Fællesskemaet er indsendt i CPR nr. 

11 8.2, Midt ..Vær desuden opmærksom 

på… 

Det bør fremgå at, hvis kvoten i felt M er 

mindre end kvoten i felt F, så regner 

skemaet ikke rigtigt, og det er kvoten i 

felt M, som bliver nedsat ved manglende 

pligtige efterafgrøder.  

11 Nederst …i hovedvækstperioden Begrebet ”hovedvækstperioden” bør 

defineres, da det er et helt nyt begreb. Der 

må gerne anvendes eksempler. 

12  8.2 Udfyld som minimum 

følgende kolonner: 

Punkterne foreslås indsat i et skema, som 

fx: 

Kolonne 1 Marknummer 

Kolonne 2 Markbloknummer 

 

 

13 8.2 pkt. c  Det bør beskrives i vejledningen, hvilke 

afgrødekoder arealet med græs, roer og 

græsefterafgrøder beregnes ud fra. Indgår 

f.eks. afgrødekode 968 (pligtige 

efterafgrøder)? 

14 8.3 

 

Andet afsnit Der er et ”alligevel” for meget. 

 

Det vil fremme forståelsen, hvis den 

første sætning i afsnittet afsluttes med: 
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”...er der alligevel nogle fordele ved at 

gøre det. Fordelene er beskrevet i 

punktform herunder.” 

14 8.3,  5. afsnit  

 

…men tager højde for 

kvælstofprognosen... 

Der bør være en henvisning/advarsel om, 

at kvælstofprognosen ikke foreligger fra 

ansøgningsrundens start, samt oplysning 

om hvornår den forventes at foreligge. 

15 Felt E …basistilskud….  

…tillæg til reduceret 

kvælstof.. 

Tilføj tilsagnstype:  

…basistilskud (tilsagnstype 36)… 

…tillæg til reduceret kvælstof 

(tilsagnstype 37)… 

17 8.4 

 

 Det bør fremgår om efterafgrøder, der 

underkendes ved en kontrol, kan tælles 

med i opgørelsen. 

17 Felt A  Beregnes det ikke automatisk? 

18 Felt M, 

nederst 

Når du skal udfylde dit 

gødningsregnskab for 

2013/2014, vil mængden… 

Skal det ikke være gødningsregnskabet 

for 2014/2015? 

21 8.5 

 

3. afsnit Tilføj: ”på bedriftsniveau” (modsat MFO-

efterafgrøder der skal angives på 

markniveau). 

21 8.5 

 

Forklaring på felterne i 

skemaet: 

”På” erstattes med ”til” 

21 8.5 

 

Felt A… bliver arealet 

beregnet…? 

Bliver dette areal ikke automatisk overført 

fra markplanen? 

23 9 

 

 Hvad er begrundelsen for og hjemlen til at 

kræve tilknytning af markkort til skemaet 

i forbindelse med indberetning af 

efterafgrøder? 

23 

 

10  Det skal beskrives, hvordan man får fat i 

det papirskema, der kan anvendes til 

døds- og konkursboer. 

 

 


