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Det er vi klogere på efter oplægget 
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Nyt grundprincip:  
Markindtegning er gældende  for ansøgningen 
 
• Baggrund 

• Krav fra EU 
 
• Fordele: 

• Færre overanmeldelser 
• Lettere indtegning 
 

• Konsekvenser 
• Markblokkens støtteprocent 
• Fradragsareal for grundbetaling 
• Justerede regler for opdatering af markblokke 



Lidt statistik 
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Antal markblokke med 
flere ansøgere 

2014: ca. 49.000 
2015: ca. 40.000 
 
 

Antal markblokke i alt: 
360.000 
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Lidt statistik 
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Vi retter færrest mulige markblokke i ansøgningsperioden 
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Dagsorden 
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• Markblokke, ny opdeling 
• Markblokkens støtteprocent 
• Digitaliserede fradrag 
• Indtegning og overlapsregler 
• Miljøfokusområder 
• Korttemaer i IMK 
• Afrunding og opsamling 

 



Dagsorden 
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Markblokke 
Varige fysiske afgrænsninger i landskabet 

7 



Markblokke  
Opdeling 
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Der kommer flere markblokke  
med én ansøger  
- færre overlap 
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Opdeling af markblokke  
med både omdriftsjord og  
permanent græs 

 

Markblokke  
Opdeling 
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Markblok med 5 ansøgere og 22 
marker  
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Markblok med 5 ansøger og 22 marker  



12 



13 

Opdeles: 
• hvor der er synlige grænser mellem ansøger 

og  
• ved afgrænsning mellem omdriftsjord og 

permanent græs 



Dagsorden 
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Markblokkens støtteprocent 

- Hvad er 
markblokkens 
støtteprocent? 
 

- Intervaller, 
mulige kategorier. 
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- Opdeling af 
markblokke 
med en 
støtteprocent. 



Markblokkens støtteprocent 

• Indtegning er lig det 
anmeldte. 

 

• Markblokkens 
støtteprocent benyttes til 
spredte ikke-
støtteberettigede 
elementer. 

 

• Erstatter det tidligere ikke 
stedsbestemte taraareal. 
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Markblokkens støtteprocent 

• Gælder kun for markblokke med permanent 
græs. 

 

• Gælder kun for ordningerne Grundbetaling og 
Økologisk Arealtilskud. 

 

• Gælder derfor ikke på fx Pleje af græs (pga. 
forskellige støttebetingelser). 
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Markblokkens støtteprocent 
4 kategorier 
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 Kategori 100 80 60 0 
Procent af hele 
markblokkens areal, der 
udgør de spredte træer, 
buske eller små 
vådområder mindre end 
500 m2. Fratrukket 
områder med ”Fradrag, 
grundbetaling”  

Mellem 0 % og 
10 %  

Fra og med 10 % 
og op til 30 % 

Fra og med 30 % 
og op til 50 % 

Mere end 50 
% og op til 
100 % 

Grundbetaling og  
Økologisk Arealstøtte 

100 % dvs. hele 
markens areal 
dog fratrukket 
evt. fradrag, 
grundbetaling 

80 % af markens 
areal dog 
fratrukket evt. 
fradrag, 
grundbetaling 

60 % af markens 
areal dog 
fratrukket evt. 
fradrag, 
grundbetaling 

Ingen 
udbetaling 
på marken 

Markblokke: 360.062 
Permanent græs:  
70.881 (19.7 %) 

61.194 

86,3 % 

921 

1,3 % 

247 

0,4 % 

8519 

12,0 % 



Markblokkens støtteprocent 

Markblokken opdeles, så de er 
homogene. 
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80 % 

100 % 



Markblokkene blev først konverteret ud fra det registrerede 
tara-areal. Nu gennemgår vi markblokkene for at gøre dem 
”homogene”. 

 

 

20 

Ikke ansøgt 
areal 

Markblok med støtteprocent på 60 % 

Støtteprocent på 0 % 

Støtteprocent på 100 % 

Markblokkens støtteprocent 



Arealer med træer, buske, sump og vand under 500 m2 må 
medregnes i støtteprocenten. 
 
Ikke-støtteberettigede arealer over 500 m2 klippes ud af markblok 
eller fraregnes vha. fradrag, grundbetaling. 
 
Andre arealer som veje, haver, ridebaner m.m. må ikke medregnes 
i støtteprocenten uanset størrelse. 
 
Aktivitetskravet skal opfyldes på hele arealet, der hvor det kan 
opfyldes. Så ansøg ikke arealer, hvor aktivitetskravet ikke er 
overholdt – uanset hvad støtteprocenten er. 

 

I skal være opmærksomme på, om markblokkens 
støtteprocent og fradrag, grundbetaling er korrekte. 
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Markblokkens støtteprocent 



Dagsorden 
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I markblokke med en støtteprocent 
digitaliseres fradrag: 
 
1. Arealer over 500 m2, der er 

støtteberettigede under andre 
ordninger end grundbetaling. 

2. Arealer under 500 m2 i kanten af 
markblokke. 

3. Ikke-anmeldte arealer, rekreative 
arealer og lignende. 

 
Fradragene indgår ikke i beregningen af 
markblokkens støtteprocent. 
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Digitaliserede fradrag 



24 

Ikke-støtteberettigede 
arealer under 500 m2 

udgør mindre end 10 %, 
derfor er markblokkens 
støtteprocent på 100. 

Digitaliserede fradrag 



Eksempel 
Arealer, ikke er søgt året før 
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Før gennemgang: 
Markblok med støtteprocent på 60 % 

Efter gennemgang: 
Støtteprocent på 100 % 



Digitaliserede fradrag 
 
2015 
Grundbetaling for en mark i 
2015:  

• marker må ikke indeholde et 
”fradrag, grundbetaling”. 

 
Søges der ikke grundbetaling 
til marken, behøver du ikke 
opdele marken.  
 
IMK kan oprette delmarker til 
de arealer, der er fradrag for, 
hvis du skal søge dem under 
en anden ordning. 
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Laget Fradrag, grundbetaling er 
slået til fra start i hurtig version 
under: 
 
Udvalgte 2015 korttemaer 
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Digitaliserede fradrag 
Visning og info 
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Vis info giver disse 
oplysninger til laget 

 
 
 
 
 
 

Digitaliserede fradrag 
Visning og info 



Er der: 
• fejl i et fradrag,  
• mangler der et fradrag eller  
• fejl markblokkens støtteprocent? 
 
… så send et ændringsforslag – jo før jo bedre. 
 
Frist: ændringsfristen den 11. maj. 
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Digitaliserede fradrag 
Markblokkens støtteprocent 



Dagsorden 
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• Markblokke, ny opdeling 
• Markblokkens støtteprocent 
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Anmeldt areal er lig med indtegnet 

areal for grundbetaling og Økologisk 

arealtilskud. 

 

Da det indtegnede areal er lig det 

anmeldte, må overlap til andre 

ansøgeres marker ikke forekomme. 

 

Der er intet ændret ved overlap med 

egne marker. 
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Mark A 

Mark 3 

Mark 2 

Mark A overlapper både 
mark 2 og mark 3 Indtegning og overlap 



32 

Interval Hvad sker der? 

< 100 m2 Klip uden besked 

100 m2 – 1.000 m2 Klip med besked 

> 1.000 m2 Valgmuligheder 

Overlappene kan løses frem til ændringsfristen 

11. maj, derefter reduktion/sanktion. 
 

Indtegning og overlap 
med andre ansøgere 
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Indtegning og overlap 
> 1.000 m2 
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Indtegning og overlap 
100 m2 – 1.000 m2 
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Indtegning og overlap 
100 m2 – 1.000 m2 



Indtegning og overlap 
Import/kopi fra sidste år 



Indtegning og overlap 
Import/kopi fra sidste år 



Indtegning og overlap 
Import/kopi fra sidste år 



Indtegning og overlap 
Import/kopi fra sidste år 



Indtegning og overlap 
Import/kopi fra sidste år 



Indtegning og overlap 
Import/kopi fra sidste år 



Indtegning og overlap 
Import/kopi fra sidste år 



Indtegning og overlap 
Import/kopi fra sidste år 



Teknisk understøttelse  
til opdeling af mark med fradrag grundbetaling 



Teknisk understøttelse  
til opdeling af mark med fradrag grundbetaling 



Teknisk understøttelse  
til opdeling af mark med fradrag grundbetaling 



Artikel 32 er fx relevant for arealer med et vand- og 
naturprojekt, hvor aktivitetskravet ikke kan 
overholdes.  
 
Et grundlæggende krav er, at der retmæssigt er 
udbetalt støtte for arealet i 2008.  
 
Berettigelse til artikel 32 følger ikke nuværende 
registrerede støtteberettige areal i markblokkene. 

Arealer med grundbetaling  
under artikel 32 (før art. 34) 
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Arealer med grundbetaling  
under artikel 32 

Nye vejledende temaer med arealer 
godkendt/afvist til artikel 32. 
 
Dannet ud fra jeres indtegninger i 2014 
og sagsbehandlingen. 
 
Temaerne er kun vejledende, og 
opdateres løbende.  
 
Husk at anmelde artikel 32 i 
Fælleskemaet.  
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Arealer med grundbetaling  
under artikel 32 

Der er blokerende validering, hvis I søger artikel 32 
på et areal skraveret med rødt. 
  

Fjern blokeringen med relevant bemærkning i 
Fællesskemaet.  
 
 
 
 
 
 
Se desuden brugerguiden:  
Sådan søger du grundbetaling under artikel 32.  
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Artikel 32-tema – godkendt/afvist 
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Areal ikke ansøgt eller støtteberettiget i 2008 -> afvist til 
artikel 32 

Areal retmæssigt udbetalt i 2008 -> godkendt til artikel 32 



Dagsorden 
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Miljøfokusområder (MFO) 
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Bedrifter over 15 ha omdrift skal have 5 % MFO 
 
MFO kan bestå af: Vægtning:  
 
• Randzoner/bræmmer  1,5  
• GLM-søer og fortidsminder  1  
• Brak  1  
• Lavskov  0,3  
• Efterafgrøder  0,3  

 
 

 
 
    Indtegning 

 
   Del af mark 

   Del af mark 
   Som selvstændig mark 
  Som selvstændig mark 
  Samme mark 

 

 
 



Miljøfokusområder 
Eksempel på bedrift med MFO 
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Mark 1 – korn m. 
efterafgrøder 

Mark 2 
Permanent græs 

Randzone 

GLM-element 

Medregnes som MFO i Mark 1: 
• Hele bræmme/randzone som 

overlapper med mark 1 (1,5) 
• Del af GLM-element som overlapper 

mark 1 (1) 
• Resterende del af mark med 

efterafgrøder (0,3) 

Mark 2: 
• Ingen MFO’er 

  

Randzone 



Arealerne kan ses i 
IMK, men man får en 
bedre oversigt i 
Fælles-skemaet 
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Miljøfokus-
områder 
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Nye temaer 
- Fradrag, grundbetaling 
- MFO-Randzoner/bræmmer 
- Artikel 32, godkendt 
- Artikel 32, afvist 
- Økologiske arealer 
- HNV (høj naturværdi) 
- Artikel 68 
- Miljømæssige sårbare områder, 

MSO 
- Permanent græs i 2014 
- Græs i 5 år 
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Andre vigtige temaer 
- GLM Fortidsminder 
- GLM Søer 
- Ø-støtte 

 

Temaer i IMK 



Udvalgte temaer i IMK 
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Temaer i IMK 
Udvalgte temaer 
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Temaer i IMK 
Marker 
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Temaer i IMK 
Markblokke 
Landskabselementer 
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Temaer i IMK 
Andet 
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Nye temaer i IMK 
Permanent græs 

Permanent græs i 2014 må 

hverken anmeldes som: 

• omdrift græs eller  

• brak/MFO-brak  

Arealer anmeldt med græs 

2010, og herefter i 2011-

2014 med enten græs eller 

udyrket, må ikke kunne 

anmeldes som:  

• græs i omdrift eller  

• brak, bortset fra MFO-

brak 

Validerer  mod:  

”Græs i 5 år - 2014” 
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Forskelsviser 

Begynd med at tegne markerne i 
IMK – eller tilrette sidste års kort. 
 
Hent markerne ind i Fælleskemaet, 
så har markerne identisk størrelse, 
navn og markbloknummer. 
 
Benyt forskelsviseren til at se 
afvigelser. 
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Når naboen indtegner et overlap på din mark. 

 
Når vi ændrer i kortgrundlaget for  
et indsendt kort: 

- markblokke,  

- GLM-landskabselementer, og 

- korttema med fradrag. 

 
Elektroniske breve sendes én gang om ugen. 
 
Konsulent modtager besked om brevet. 
 
Ret ansøgningen inden 11. maj 
 

Elektroniske breve i løbet af 
ansøgningsrunden 

22. januar 2015 



- Indtegn/anmeld alle landbrugsarealer – og 
indtegn dem meget præcist. 
 

- Vær opmærksomme på markblokkens 
støtteprocent og fradrag, grundbetaling inden 
ændringsfristen 11. maj. 
 

- Reager aktivt på alle elektroniske breve hurtigst 
muligt og inden ændringsfristen 11. maj. 
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Markernes areal er lig indtegning 



Her kan I finde svar 

Infoknapper i Internet Markkort 
 
 
Vejledninger og brugerguides 
Find mere om landbrugsstøtten 2015 på: 
• naturerhverv.dk/faellesskema 
• naturerhverv.dk/grundbetaling  
 
 
Kontakt kundevejlederne 
• Tlf.: 33 95 80 00  
• E-mail: mail@naturerhverv.dk 
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http://www.naturerhverv.dk/slagtepraemie
mailto:mail@naturerhverv.dk


Spørgsmål? 
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• Markblokke, ny opdeling 
• Markblokkens støtteprocent 
• Digitaliserede fradrag 
• Indtegning og overlapsregler 
• Miljøfokusarealer 
• Korttemaer i IMK 
• Afrunding og opsamling 


