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Her kan du læse en kort guide om, hvordan du udfylder Fællesskema og markkort 2018.
Selvom du har de samme marker og afgrøde som sidste år, skal du gennemgå dit Fællesskema
og markkort grundigt. Der kan nemlig stadig være sket ændringer siden sidste år.
Har du indsendt et Fællesskema i 2017, kan du kopiere dit markkort til 2018-ansøgningen, og
dermed slippe for at indtegne alle dine marker igen.
Se frister for ansøgning og ændring i vores fakta-ark
Herunder kan du se, hvordan du indsender din støtteansøgning, og hvad du skal tjekke
undervejs.
Læs mere i guiden ”Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling”

1. Først tilknytter du et markkort
Du starter med at kopiere sidste års markkort og tjekke dine marker i IMK.
1.
Klik på knappen ”Vis/Tilknyt
markkort”
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2.
Klik på knappen ”Tilknyt kopi
af sidste års markkort”

Læs hvordan du retter dine marker i Brugerguide til Internet markkort
Du skal være opmærksom på følgende:


Dine marker må ikke overlappe med andre landbrugeres marker.



Husk, at du skal anmelde alle dine landbrugsarealer som marker.

2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet
Når du er færdig med at gennemgå dine marker på markkortet, lukker du markkortet og går
tilbage i fællesskemaet. Nu skal du hente dine marker ind i skemaet.
1.
Gå til siden ”markplan og
grundbetaling”
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2.
Vælg funktionen ”Hent marker fra markkort” og klik på ”Hent”

3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema
Funktionen ”Hente oplysninger fra sidste års ansøgning UDEN areal” henter oplysninger om:


Afgrøde



Lavskov



Miljø- og økologitilsagn



Økologioplysninger for marker



Skovtilsagn

Hvis du vælger at bruge denne funktion, skal du gøre det lige efter, at du har hentet dine
marker fra markkortet og ind på siden ”Markplan og grundbetaling”. Hvis du først retter i fx
afgrødekoder på markplanen og derefter bruger funktionen ”Hent supplerende oplysninger fra
sidste år”, overskriver systemet de afgrøder, du har tastet ind.
Sådan gør du:
Vælg funktionen ”Hente oplysninger fra sidste års
ansøgning UDEN arealer”.
Klik på knappen ”Hent”.
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4. Beregn om du opfylder de grønne krav
Har du mere end 10 ha i omdrift, skal du opfylde grønne krav for at få udbetalt den grønne
støtte. Sådan gør du:

1.
Gå til siden ”Grønne krav”

2.
Klik på “Beregn” i linjen “Beregn
opfyldelse af grønne krav”

Når funktionen er færdig med at beregne, kan du se resultatet på siden ”Opfyldelse af grønne
krav”.

Hvis du planlægger at etablere MFO-græsudlæg eller MFO-efterafgrøde, sætter du hak på
siden ”MFO og målrettede efterafgrøder”. Læs mere i afsnit 6.
Derefter opdaterer du siden ”Opfyldelse af grønne krav” ved at klikke på beregning igen.
Læs mere om de grønne krav i Vejledning om grøn støtte
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Opdatér hver gang du retter i oplysningerne
Beregningen på siden ”Opfyldelse af grønne krav” bliver ikke opdateret automatisk.
Husk at opdatere beregningen, hver gang du retter på siderne ”Markplan og grundbetaling”
eller ”Randzoner og MFO-efterafgrøder”.
Anmeld eventuelt flere MFO-arealer
Hvis du er omfattet af kravet om 5 procent miljøfokusområder, og du ikke overholder
kravet, kan du gøre følgende i fællesskemaet:


På siden ”MFO og målretteder efterafgrøder” kan du vælge at udlægge MFO-græsudlæg
eller MFO-efterafgrøder på nogle marker



På siden kan du også give nogle marker afgrødekoden for MFO-Slåningsbrak, kode 308,
eller MFO-blomsterbrak, kode 325.

Gå til guiden ”Sådan udfylder du siden MFO og målrettede efterafgrøder”
Justér evt. dine afgrødekategorier
Hvis du skal overholde kravet om flere afgrødekategorier på bedriften, og du ikke overholder
kravet, kan du gøre følgende i fællesskemaet:


Gennemgå siden ”Opfyldelse af grønne krav” for at se, hvor stort et areal med en
anden afgrødekategori, du har brug for. Tryk på knappen ”Vis beregning”.



Justér dine afgrøder på siden ”Markplan og grundbetaling”

5. Udfyld flere sider i fællesskemaet
Hvis du har miljø-, økolog- eller skovtilsagn, skal du udfylde flere sider i fællesskemaet. Det
kan du læse om i Brugerguide til Fællesskema 2018. Du kan også klikke på de blå
spørgsmålstegn i skemaet for at få hjælp.
Gå til Brugerguide til Fællesskema 2018
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6. Indsend Fællesskema og markkort

1.
Klik på knappen ”Indsend”.
Systemet udfører automatisk en skemakontrol,
inden skemaet indsendes.

2.
Resultat af skemakontrol
Øverst i billedet kan du få en fejlbesked om, at felter er tomme eller forkert
udfyldt.
Felter med rød ramme eller rød stjerne skal altid udfyldes.
Skemakontrollen viser kun én fejlmeddelelse af gangen i dette område.
Gennemgå derfor de udfyldte sider i skemaet og udfyld felter med rød ramme
eller rød stjerne.
Klik på knappen ”Indsend” igen.

6

3.
Hvis skemakontrollen fremhæver fejl eller tvivlsspørgsmål, vil de blive vist i
rubrikkerne



Fejl
Servicemeddelelser

Skemakontrollen viser kode, beskrivelse og om fejlen er blokerende for
indsendelse.
Du kan sortere de tre kolonner ved at klikke på overskriften.
De fejl, der blokerer for indsendelse vises med rødt og skal rettes, før du kan
indsende skemaet.
Servicemeddelelserne blokerer ikke for indsendelse, men kan indeholde
oplysninger, der er vigtige for, at din ansøgning bliver korrekt.
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4.
Når du har gennemgået skemakontrollen, har du følgende muligheder





Indsend skema
Åbn i vindue: Fejl og servicemeddelelser vises i et separat vindue, der kan
minimeres
Print
Luk

5.
Når du har rettet markkort og fællesskema, klikker du på ”Indsend” igen.
Systemet udfører nu igen automatisk en skemakontrol. Gentag trin 2
indtil der ikke er flere blokerende fejl.

8

6.
Når markkort og fællesskema er indsendt, vil du efter nogle minutter modtage
et kvitteringsbrev og en kopi af dit Fællesskema.
Gå ind på fanen ”Oversigter og breve”.
Gå ind på fanen ”Breve.
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