
Indberetning af gødningsforbrug på www.landbrugsindberetning.dk 
 

 

Log på med CVR-nummer og GHI-kode (samme hvert år). 

Så åbner der sig et nyt billede med flere vinduer, hvor du finder vinduet med Gødningsregnskab: 

 

Tryk på ”Start indberetning”, og så kommer følgende skærmbillede frem (ved at trykke på de andre linjer 

kan du se andre oplysninger og du kan også skifte til andet planår): 

 

Tryk på bjælken ”Rediger gødningstal” 



Så åbner en ny og noget lang liste, som jo dækker alle brancher indenfor jordbrug. Men som producent at 

alene juletræer og klippegrønt er der kun få rubrikker, du skal koncentrere dig om. 

Under punkt 1. Arealopgørelse skal du lige tjekke, om du er enig. Det bør du være, da tallet på dit areal 

kommer fra din opgørelse fra gødningsplanlægningen i GKEA-skemaet, hvor din samlede kvælstofkvote 

ligeledes beregnes. Der skal ikke gøre rede for forbrug pr. afdeling 

 

Har du brug for at rette, så tryk på knappen ”Rediger”, hvorefter der kan skrives. Gør du ikke noget, så 

regnes systemet med tallene i parentes.  

Når der kun anvendes kunstgødning (handelsgødning), så skal du kun koncentrere dig om udfyldelse af 

punkt 4. Samlet forbrug af kvælstof og fosfor i kunstgødning i skemaet: 

Linje 708: Her står anført dit startlager (kg kvælstof) ved periodens begyndelse (oplyst af dig selv sidste år) 

Linje 703: Mængden af indkøbt kunstgødning (kg kvælstof og kg fosfor; indberettet af din 

gødningsleverandør). I dette tilfælde er der ikke indkøbt noget i planperioden  

 



Tryk på knappen nederst ”Rediger” og skemaet åbner for redigering, så du kan taste: 

 

 

 

Så kan der skrives i de hvide kasser: 

Linje 708: Udfyldes med det angivne startlager (=tallene i parentes) ved periodens start pr. 1. august 

Linje 703: Tallene i parentes er oplysninger fra din gødningsleverandør. Her kan rettes, hvis du har købt 

noget, som ikke er blevet registreret 

Linje 705: Dit slutlager ved periodens udløb pr. 31. juli. Oplyses i kg ren N og P 

Linje 704: Farvegødskning kan anføres her, men så vedrører det alligevel næste års regnskab.  

Tryk på knappen ”Beregn” og du kan se resultatet 

Tryk på knappen ”Gem” og punkt 4 lukkes  



Bruger du også organisk gødning, så er der nogle af gødningstyperne, der skal op gøres under punkt 5. 

Samlet forbrug af kvælstof og fosfor i anden organisk gødning. Der kan du let se i sådanne tilfde, da din 

gødningsleverandør har anført dit køb der i sådanne tilfælde. Udfyldes efter samme opskrift som for 

kunstgødning. 

Under punkt 7. Samlet opgørelse af balancen mellem kvælstofkvote og kvælstofforbrug kan du se 

resultatet. Linje 512 er din beregnede kvælstofkvote på basis af din indberetning i GKEA-skemaet for dette 

planår med korrektioner, som der ikke er for juletræer og pyntegrønt (alle felter er 0). 

Hvis din kvælstofkvote ikke er angivet ikke er angivet i skemaet, så skal du trykke på knappen ”Rediger”: 

 

Så åbner skemaet og du skriver din kvælstofkvote ind i linje 505 og trykker på knappen ”Gem”. 

 

Ved at trykke på knappen ”Beregn” kan du se resultatet. 

 

 



Gå til toppen af skemaet og tryk på knappen ”Hovedoversigt” (kan også gøres fra bunden af skemaet). 

Så kommer du tilbage til forsiden, hvor du ved at trykke på knappen ”Send gødnings- og 

husdyrindberetning” … 

 

… åbner et nyt skærmbillede:  

 

Her skal du afkrydse din status som indberetter ved at klikke i en af de runde (typisk ”Jordbruger”, og du 

skal bekræfte dine kontaktoplysninger i højre side (ej vist her) ved at klikke i den hvide firkant. De kan 

redigeres ved at trykke på knappen ”Rediger” under kontaktoplysningerne i højre side. 

Når dette er gjort, trykkes på knappen ”Send”. 

Du kan printe din indberetning ved at trykke på knappen ”Vis udskrift”. Den gemmes dog også, så du kan 

altid finde den og alle de ældre ved at logge ind på denne hjemmeside. 

Når du er færdig, så husk at logge ud.  


