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Før du logger på Tast selv-service

Gælder fuldmagten hele 2016? 

Lav en oversigt over ændringer



Kort om ny IMK-brugerflade





Ny knap til ”mark-kontrol” i IMK



Indtegn alle landbrugsarealer



Indtegn alle landbrugsarealer



Tjek marklisten for overlap med korttemaer



Marker med miljø og økologitilsagn



Gør kortet færdigt, før du går til skemaet

Hver gang du retter i kortet, skal du:

- Hente marker fra IMK

- Beregne opfyldelse af grønne krav

- Beregne evt. miljø- og økologitilsagn



Jeres input til bedste praksis i IMK?
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Nyt i Fællesskema 2016



Nyt i Fællesskema 2016



Markplan og MFO-arealer

Færrest mulige rettelser i kortet, når du er gået i gang med skemaet

Begræns brugen af:



Nyt for miljø- og økologitilsagn
Den indtegnede mark skal være identisk med tilsagnspolygonen

- blokerende fejl for tilsagn givet i 2015



Begræns brugen af:

- beregningen sletter markering for accept af forskelle

Udbetaling af miljø- og økologtilsagn

De fleste gange skal du hente tilsagn med tílsagnsareal



Godt at vide – miljø- og økologitilsagn

Hvis du accepterer en forskel, går ansøgningen til manuel sagsbehandling

Hvis du kan tegne mere nøjagtigt i IMK, bør du gøre det

Ellers kan du nedskrive tilsagnsarealet – dog ikke for Økologisk Arealtilskud



Skovtilsagn – indtegn etapens areal



Tjek korttemaer: artikel 32 og GB-fradrag

Art. 32, godkendt

Art. 32, afvist



Få gode vaner – prøv at begrænse

Gem
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”Læs HELE skemakontrollen”



Læs HELE skemakontrollen

Ikke-blokerende fejl medfører automatisk brev eller manuel sagsbehandling

Servicemeddelelser kan hjælpe jer til at finde ”smuttere”



Send en fejlmeldingsformular

Tjek først driftstatus!

Brug formularen på hjemmesiden

I kan nøjes med én formular, selvom flere kollegaer oplever samme fejl

I får dokumentation til senere brug (force majeure)

Vi svarer tilbage, når fejlen er løst



Jeres input til bedste praksis i skemaet?

- send evt. til sib@naturerhverv.dk


