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 Slåning af brak, mindst en gang i perioden 1. august til 15. september. 

 MFO-efterafgrøder med destrueres 6. november. 

 1. november må jordbearbejdning foretages på JB. 5 - 11 

 

August 2016   

1. 
Grundbetaling – slåning af brak  
Brak skal slås mindst en gang i perioden 1. august til 15. september. 

1. 

Grundbetaling – jordbearbejdning og såning af brakarealer om efteråret  
Fra denne dato må arealer med brak og MFO-brak, som skal dyrkes med en 

vinterafgrøde, jordbearbejdes og tilsås. Det er tilladt at anvende gødning og 
jordforbedringsmidler i forbindelse med etablering og dyrkning af vinterafgrøder. Dette 
gælder ikke for brakarealer, der indgår i alternativer til pligtige efterafgrøder, da de 

først må destrueres fra 20. oktober. 

1. 

Forbud mod jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder  

På JB 5 – 11, samt på alle jordtyper før og efter kartoffeldyrkning, er det ikke tilladt at 
jordbearbejde i perioden fra høst til 1. november. På JB 1 - 4 er det ikke tilladt at 
jordbearbejde i perioden fra høst til 1. februar. Følgende er undtaget fra forbuddet: 

Økologer, arealer der er omfattet af en skriftlig aftale med en myndighed med forbud 
mod sprøjtning, arealer med efterafgrøder (afgrødekode 968), arealer hvor der samme 
år har været dyrket roer, en række gartneriafgrøder, flerårige vedplanter eller kolbe- og 

kernemajs samt arealer, hvor der det efterfølgende år skal dyrkes flerårige vedplanter 
og en række gartneriafgrøder. 

1. 
Den forlængede planperiode starter  
Frem til 30. september har afgrøder, der høstes inden 31. december, mulighed for at 

blive tilført husdyrgødning, som indgår i kvælstofkvoten for den afsluttede planperiode. 

1. Planperioden 2016/2017 begynder 

1. 

Udbringningsarealer – anmeldelse af udskiftning  
Det er muligt at erstatte eksisterende udbringningsarealer, der indgår i 

miljøgodkendelser efter husdyrloven givet efter 1. januar 2007, med nye arealer, uden 
det kræver et tillæg til miljøgodkendelsen. Anmeldelsen skal indsendes til kommunen 
forud for brug af arealet og inden 1. august. 

1. 
MFO-efterafgrødeblandinger – etablering   
Frist for at så MFO-efterafgrødeblandinger. Blandinger af korsblomstrede afgrøder, 

honningurt, alm. rug, stauderug og vårbyg må dog sås til og med 20. august. 

1. 
Pligtige efterafgrøder – etablering  
Frist for at så pligtige efterafgrøder. Korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, 

stauderug og vårbyg må dog sås til og med 20. august. 



1. 
70 pct. efterafgrøder – såning på kvægbrug med op til 2,3 DE/ha  
Frist for at så græsudlæg på kvægbrug med mere end 1,7 DE/ha. 

1. 

Forbud mod vendende jordbearbejdning på visse arealer med en hældning på 
12 grader eller mere 

Pløjning af sammenhængende landbrugsarealer over 5000 m2 må ikke foretages i 
perioden fra høst til 15. februar det følgende år, på arealer:  
• med en hældning på minimum 12 grader og  

• med høj erosionsrisiko og  
• er beliggende i markblok  
Pløjefri dyrkning og let jordbearbejdning som f.eks. stubharvning er tilladt. Se 

vejledende kortlag i IMK: GLM jorderosion 

20. 
Pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrødeblandinger – såning  
Frist for at så efterafgrøder af korsblomstrede arter, honningurt, alm. rug, stauderug og 
vårbyg, også som MFO-efterafgrødeblandinger. 

30. 

Faste affaldsprodukter / husdyrgødning – udbringning  

Faste affaldsprodukter / husdyrgødning må efter høst udbringes på marker, hvor der er 
afgrøder samme vinter. Flydende affald/ husdyrgødning må kun udbringes på marker 
med etablerede, overvintrende fodergræs, vinterraps og på marker, hvor der er frøgræs 

med kontrakt om levering af frø til kommende sæson. 

30. 
Ensilagesaft - udbringning  
Det er tilladt at udbringe ensilagesaft efter høst og frem til den 31. oktober på 

bevoksede marker eller marker, hvor der skal være vintersæd. 

31. 
Pleje af græs- og naturarealer 
For tilsagn fra 2014 og før skal betingelser om tæt lavt plantedække være opfyldt. 

31. 
Pleje af græs- og naturarealer 
Ved kontrol efter fast græsningstryk slutter perioden hvor dyrene skal gå på arealet. 

31. 

Plantedække - støtteberettigede arealer  

Frist for at etablere lavskov og visse grøntsager på dyrkede arealer. Støtteberettigede 
arealer skal være tilsået senest 31. maj. Undtagelser for lavskov og visse grøntsager, 
hvor fristen er 31. august. 

31. 

Husdyrgødning på græsarealer på kvægbrug med op til 2,3 DE 

Forbud mod at udbringe husdyrgødning, inkl. husdyrgødning afsat ved afgræsning, på 
græsarealer på kvægbrug med op til 2,3 DE pr. ha, hvis arealet skal pløjes i samme 
planperiode. Udbringning må først ske fra 1. marts. 

31. 

Frister for udarbejdelse og underskrifter på Skema A, B og B1 

Der skal altid være en underskrevet kopi af Skema A på bedriften, medmindre 
gødningsplanlægningen er foretaget i Tast-selv service. Skema B1 skal være 
underskrevet senest 31. juli, hvis der er harmoniproblemer. 

September 2016  

1. 

Pleje af græs- og naturarealer 
Hvis der er valgt kontrol efter fast græsningstryk, skal det fastsatte antal dyr gå på 

tilsagnsarealet i perioden 1. juni til 31. august. Fra 1. september er der ingen krav til 
antal dyr på arealet, samhegning med andre arealer eller andre tilsagnshaveres 
arealer.  

1. 

Vandboringer - 25 m beskyttelseszone  

Frist for at søge om kompensation for forbud mod dyrkning indenfor 25 m ved 
vandboringer. Ansøgningsskemaet sendes til vandværket.   

1.  
Gødning – indberetning af leverancer  
Frist for at indberette leverancer af forarbejdet husdyrgødning, handelsgødning, 
afgasset biomasse og anden organisk gødning for 2015/2016. 

7. 

Alternativ til pligtige efterafgrøder – tidlig såede vinterafgrøder  
Frist for at så vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale, der skal regnes med som 

alternativ til pligtige efterafgrøder. Arealer med tidlig såede vinterafgrøder skal 
indberettes i Tast selv-service senest 10. september. 

10. Alternativ til pligtige efterafgrøder – indberetning  

http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vand-i-hverdagen/Grundvand/Grundvand_beskyttelse/Drikkevandsboringer/&l=29198617&c=125&s=104&p=1


Frist for indberetning af tidlig såede vinterafgrøder som alternativ til pligtige 
efterafgrøder i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast selv-service. 

12. 
Indberetning af pligtige efterafgrøder og alternativer  
Frist for at indberette pligtige efterafgrøder og alternativer til pligtige efterafgrøder i 

skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast selv-service.  

15. 

Pleje af græs- og naturarealer  
Ved kontrol efter synlig afgræsset skal betingelserne være opfyldt (dog 31. august for 
tilsagn indgået i 2014 eller tidligere). Hvis ikke det er muligt, så husk at give besked 

eller søg dispensation hos NaturErhvervstyrelsen. 

20. 
Mellemafgrøder – nedmuldning  
Fra denne dato må mellemafgrøder nedmuldes. 

30. 

Flydende husdyrgødning – udbringning   
Frist for at udbringe flydende husdyrgødning til overvintrende fodergræs, vinterraps og 

grøngødning af gul sennep og olieræddike forud for sukkerroer. Frøgræs dog den 14. 
oktober. Husk forbud mod udbringning på stejle skråninger med over 6 graders 
hældning (undtaget hvis der nedfældes parallelt med vandmiljøet) samt på 

vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. 

30. 
Flydende affaldsprodukter - udbringning  
Frist for udbringning af flydende affaldsprodukter til overvintrende fodergræs og 
vinterraps. Frøgræs dog den 14. oktober. 

30. Den forlængede planperiode slutter 

Oktober 2016  

1. 
Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder.  

Slut på forbud mod jordbearbejdning på lerjord med JB 7-9.    

1. Nedvisning af ukrudt og spildfrø må finde sted, hvor der er forbud mod 

jordbearbejdning. 

10. 
Mellemafgrøder – konvertering 
Frist for at konvertere mellemafgrøder til efterafgrøder i skemaet ”Gødningskvote & 
Efterafgrøder” i Tast Selv-service. 

14. 
Flydende affaldsprodukter – Udbringning  
Frist for udbringning af flydende affaldsprodukter til frøgræs. 

20. 

Fast affald - udbringning  

Efter denne dato må faste affaldsprodukter udbringes på bar jord, husk at overholde 
eventuelle krav til nedbringning. 

30. 

Pligtige efterafgrøder  
Fra denne dato må pligtige efterafgrøder nedvisnes eller nedpløjes. Dog 1. marts for 
pligtige efterafgrøder i majs og græsudlæg der indgår i de 70 pct. på kvægbrug med op 

til 2,3 DE/ha 

30. 

Fast husdyrgødning - udbringning  

Efter denne dato og frem til 15. november må fast husdyrgødning udbringes på arealer 
med lovpligtige efterafgrøder (på MFO-efterafgrøder først fra 6. november), når det 

nedbringes inden seks timer efter udspredning. Husk forbud mod udbringning på stejle 
skråninger med over 6 graders hældning samt på vandmættet, oversvømmet, frossen 
eller snedækket jord. 

31. 

Plant for vildtet – tilskud i ordinær ordning 
Frist for at søge om tilskud til forårsplantning. Planterne leveres i april. Ansøgning til 

vildtplantning forudsætter anmeldelse til kommunen for tilplantning af arealer som 
ligger i fuglebeskyttelsesområder. 

31. Ensilagesaft - udbringning  
Frist for at udbringe ensilagesaft efter høst på bevoksede marker eller marker, hvor der 



skal være vintersæd. 

November 2016  

1. 

Ensilagesaft - udbringning  

Fra denne dato er det tilladt at udbringe ensilagesaft på bar jord. Husk, der må ikke 
være fare for forurening. 

1. 

Fast gødning – udbringning  
Fra denne dato og frem til 15. november er det tilladt at udbringe fast gødning på 

lerjord, hvor der efterfølgende skal være forårssåede afgrøder. Fast gødning skal 
nedbringes inden 6 timer.  

1. 

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder. JB 5 -6 og 10 - 11 
Slut på forbud mod jord-bearbejdning på ler- og humus jord med JB 5-6 og JB 10-

11.   Slut på forbud mod jord-bearbejdning på arealer, hvor der har været dyrket 
kartofler og arealer, hvor der skal dyrkes kartofler i den kommende sæson 

1. 
Grundbetaling - jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde  
På ler og humusjord (JB 5-11), må der jordbearbejdes fra 1. november og på sandjord 

(JB 1-4) fra 1. januar. Nedvisning er tilladt efter 31. december. 

6. 
MFO-efterafgrøder må destrueres. 
Fra denne dato må MFO-efterafgrøder destrueres. 

15. 
Gødning - forbud mod udbringning (Lukkeperiode) 
Der er forbud mod udbringning af fast gødning, ensilagesaft og mineralsk gødning 

(handelsgødning) fra 15. november til 1. februar. 

December 2016  

15. 

Grundbetaling - udbetaling af støtte  

Udbetaling af støtte under grundbetalingsordningen begynder. Udbetalingsperioden 
slutter den 30. juni 2017. 

31. 
MFO-randzoner må destrueres  
Fra denne dato må MFO-randzoner destrueres. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Venlig hilsen 
Planteavlsafdelingen              Jesper Kystgaard 


