Bilag 5.1 Oversigt over data der skal indsamles ved den årlige interviewundersøgelse
Beskrivelse af oplysningerne
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Kommune, økologisk autorisationsnr.
Samarbejdspartner, med hvem bedriften har aftaler om overførsel af
gødning, græssende dyr mm
Produktionsvilkår: her skal alle relevante felter udfyldes:
Harmonikrav: 230 kg N/ha for kvægbrug, produktionsmæssig
sammenhæng, andet harmonikrav end beregnet.
Efterafgrøder, opgørelse: momsomsætning er under 50.000 kr., er der
udbragt husdyrgødning svarende til 80 kg N/ha eller mere for to år siden,
(dette udfyldes kun for nye bedrifter). overskud anvendt til opfyldelse af
krav. Undlad at taste data under Efterafgrødeareal, Efterafgrødegrundareal,
Efterafgrødeoverskud fra foregående år.
Miljøgodkendelser: ekstra krav til pligtige efterafgrøder i pct., ekstra krav til
pligtige efterafgrøder i ha., reduktion af N-kvoten, maks. tilførsel af fosfor i
organisk gødning, For undtagelsesbrug: Plantedækkekrav er hævet til (pct).
Alternativer til efterafgrøder: Forbrænding af fiberfraktion, Energiafgrøde i
2009. Undgå at indtaste arealer for: Tidlig såning af vinterkorn i kommende
efterår, Brakarealer langs vandløb og Brakarealer under fanen
produktionsvilkår. Arealer herfor angives i markplanen (se afsnit 3.2.10).
Blandet: maks. tildeling 140 kg jf. brancheaftale/MB/EL, vandingstilladelse,
økologisk arealtilskud, grønne krav på økologiske areal.
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Type af oplysning
Bedriftsoplysning

Grundoplysninger: Her skal indtastes kommune (nødvendig for beregning af
kvælstofprognosen) og økologisk autorisationsnr. på økologiske bedrifter.
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Samarbejdspartnere: Her indtastes informationer om partnere, med hvem
bedriften har aftaler om overførsel af gødning, afgræssende dyr mv. Der skal
som minimum angives navn på samarbejdspartneren, og ejd.nr. på bedrifter i
interviewundersøgelsen.
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LOOP-ejendomsinformation
 Interviewdata – Interviewer, interviewdato, LOOP kontaktperson
(kontakt person i NST), oplandsnavn
 Omfang af interviewundersøgelsen
Hele arealet – dette er inden for opland (afkrydsning)
Hele arealet – heraf nogle udenfor oplandet (afkrydsning)
Areal uden for opland kun delvist interviewet (afkrydsning)
Driftsforhold – økologisk (afkrydsning), omlægningsdato
Drænforhold – ændret dræning (afkrydsning), bemærkninger
Bedriftens samlede dyrkede areal
Bedriftens interviewede areal
 Dræningsforhold
Ændrede dræningsforhold
 Driftsforhold
Økologisk drift og omlægningsdato

Besætning

For hver besætning angives
 Husdyrart, staldtype, antal dyr, hvilket lager der produceres til
 Korrektion af gødningsproduktionen (standard(ingen korrektion) / type 1/
type 2)

Type af oplysning

Beskrivelse af oplysningerne



Korrektionsparametrene (se Vejledning om gødsknings- og harmoniregler
2011/12):
Landmanden skal foretage type 1-korrektionen, det kan være afvigende indog/eller afgangsvægt for tyrekalve, ungkvæg, smågrise og slagtesvin eller
afvigende slagtealder for slagtekyllinger. Det er ikke et krav, at landmanden
skal korrigere for mælkeydelse, men hvis han anvender denne korrektion i
sin gødningsplanlægning, skal denne information indsamles.
Hvis landmanden i sin gødningsplanlægning anvender type 2-korrektioner
(egne tal for ydelses- eller produktionsniveau, fodermængde og
sammensætning), skal denne information indsamles.
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Både for type 1- og type 2-korrektion er der mulighed for at korrigere i
forhold til gødningens fosforindhold. Hvis landmanden anvender denne
korrektion i sin gødningsplanlægning, skal denne information indsamles.
For hver besætning angives hvor mange timer dyrene er på græs pr dag som
gennemsnit for hver måned. Græsningsperiode skal også angives for
efterårsmånederne der følger det aktuelle høstår

Overførsel af organisk
gødning

For hver gødningsoverførsel (modtaget eller afsat) angives dato for overførsel,
lageret der overføres fra eller til, gødningstypen, mængden i tons,
samarbejdspartner, evt. næringsstofkoncentrationer hvis dokumentation
forefindes.

Intern flytning af
gødning

Flytning fra et lager til et andet indenfor bedriften skal registreres henholdsvis
som afsat og modtaget gødning: der skal angives dato for overførsel, lageret der
overføres fra eller til, gødningstypen, mængde i tons.

Gødningslagre

For hvert gødningslager angives:
 Lagernavn, startår, evt. slutår, lagerkapacitet i tons.
 Er gødningen der produceres til lageret omfattet af husdyrgodkendelse og
er der tale om organisk gødning.
 Evt. vandtilledning til lageret opgjort på månedsbasis
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Græsningsperioder

Arealoplysninger

For hver mark skal angives:
 Marknr, areal (ha), sidste års afgrøde (forfrugten) hvis marken er ny,
jordtype (Jb nr), markstatus (ejet, forpagtet/lejet eller ikke til rådighed), og
om marken kan vandes.
 Markhistorik – for hvert delareal, som marken består af, angives tidligere
marknr og delareal. Hvis marken er ny angives desuden forfrugten. Evt.
arealjustering for marken angives. Historikken skal angives for det aktuelle
høstår for alle marker, samt for næste høstår for marker med overvintrende
afgrøder.
 Stationsmarker –det anføres på hvilke marker der forekommer henholdsvis
jordvands-, drænvands- elle grundvandsstationer

Jordbundsoplysninger

Hvis der er taget jordanalyser inden for de sidste fem år angives disse i det høst
år de er udtaget.

Afgrøder



For hver mark angives: Hovedafgrøde, mellemafgrøde, udlæg/efterafgrøde,
herunder målrettede efterafgrøder

Type af oplysning

Beskrivelse af oplysningerne



For hver afgrøde på marken angives om afgrøden giver anledning til (ved
afkrydsning): harmoniareal, 80% areal (grovfoderareal i forhold til
undtagelsen for at kvægbrug kan anvende 230 kg N i organisk gødning pr.
ha), efterafgrødeareal, pligtige efterafgrøde, mellemafgrøde, målrettede
efterafgrøde

For hver afgrøde angives et høstudbytte, udbyttetypen (herunder også
afgrøderester) samt en høstdato. Tørstof- og proteinprocent registreres for
salgsafgrøder, hvis der foreligger salgsbilag, der indeholder disse oplysninger.
For græsafgrøder og græsudlæg kan udbyttet (slæt eller afgræsning) angives
ved flere høstdatoer og tilknyttede udbytter, alternativt kan udbyttet angives
som et samlet udbytte uden høstdato.

Handelsgødning

For hver afgrøde på marken angives:
Handelsgødningsnavn, dato for udbringning, mængde i kg

Husdyrgødning

For hver afgrøde på marken angives:
Lagernavn, dato for udbringning, mængde i tons, udbringningsteknik

Såtidspunkter

For hver afgrøde på marken angives:
Dato for såtid samt maskinhandlingen, herunder direkte såning

Jordbehandling

For hver afgrøde på marken angives:
Dato for jordbehandling (harvning, fræsning, pløjning) samt maskinhandlingen

Plantebeskyttelse

For hver afgrøde på marken angives:
Dato for behandlingen, emnet (ukrudt, sygdom, skadedyr, vækstregulering),
handelsnavn samt mængde af anvendt middel

Vanding

For hver mark som er vandet angives:
Dato og vandingsmængde i mm. for hver vanding
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For marker med jordvandsstationer skal der indhentes information om
maskinudstyr ved udbringning af handelsgødning og husdyrgødning samt ved
sprøjtning. Hvis landmanden anvender præcisionsbestemt tildeling af gødning
indhentes data herfor separat, jf. bilag 7 i Teknisk Anvisning L01.

U

Maskinudstyr
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Udbytter

Øvrige oplysninger til
beregning af N-kvoten





Bidrag/fradrag til N-kvoten
Tillæg, f.eks. konsulenterklæring for forhøjet udbytte.
Pålagte fradrag, f.eks. ved overtagelse af jord og andre aftalte fradrag.
Andres græssende dyr
Hvis bedriften har andres dyr gående skal gødningsbidraget, som følger med
dyrene angives.
Overdraget forbrug
Ved tilforpagtning i løbet af planperioden skal den gødning, der er udbragt
på det modtagne areal af den tidligere ejer og som skal tillægges det
samlede forbrug, angives.
Ved bortforpagtning skal den gødning, der er udbragt på det bortforpagtede
jord før overdragelsen og som kan fratrækkes det samlede forbrug, angives.

