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Motorvejen i Fællesskemaet 

Forside
Markkort
Markplan

Grønne Krav
Forside

Bedriftens ejendomme

(Tilsagn)
(Unge landbrugere)

(Betalingsrettigheder)

Bemærkninger
Skemakontrol
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13.30 – 14.30

Log på Tast Selv-Service

Markkork, markplan, 
afgrødekoder

Opsætning i Fællesskemaet
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15.00 – 16.00

Grønne Krav

Færdiggør ansøgningen

Tilsagn / Unge landbruger

Betalingsrettigheder & 
Fuldmagter



Tast Selv-Service 2016 – Naturerhverv.dk



Ansøgningsperiode 
1. februar til 

21. april 2016



Velkommen 
til Tast Selv-
Service. 



Velkommen 
til Tast Selv-
Service.

På forsiden finder 
du links til 
vejledninger og 
guides til Tast Selv 



Sådan logger 
du på Tast 
Selv‐Service



Sådan logger 
du på Tast 
Selv‐Service

Husk at anvende 
det Log‐in 
værktøj, der 
tilknyttet dit CVR 
eller CPR nummer 



Her kan du undersøge, om du 
er logget på, med det rigtige 
cvr-nummer

Bruger-oplysninger



• Husk at tilføje 
hvordan du 
ønsker at 
modtage post 
fra NAER. 

• Du skal vælge, 
hvordan du 
ønsker at 
modtage 
”notifikationer” 
om afsendt post. 

Bruger-
oplysninger



Faner



Faner

• Er du ny ansøger eller havde du ikke indsendt 
ansøgning i 2015, skal du oprette et nyt 
skema

• ”Opret nyt skema” skal også bruges til 
Betalingsrettigheder. 



Faner

• Hvis du havde 
indsendt en 

Fællesskema-
ansøgning i 2015, er 

der en 2016-klade 
klar til dig.

• Klik på ”Fællesskema 
2016” for at 
påbegynde 

ansøgningen.  





Marker og Grundbetaling



• Selvom du havde 
indsendt et FS i 
2015, vil din 
markplan være 
tom. 



• Start med at 
udfylde dit 
markkort. 



Markkort

Pernille 



Internet markkort (IMK) 2016

Pernille Snitker
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Hurtigere  og mere brugervenligt IMK

Nu kan du også bruge IMK i Internet Explorer

Faktaark: Nyt i IMK 2016
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• Tilknyt markkort
• Markliste
• Korttemaer
• Markkontrol
• Tegneredskaber/Tricks til indtegning
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Tegn gerne ud over 
markblokgrænsen

Din mark bliver automatisk 
klippet til 
markblokgrænsen
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Opret mark i en hel markblok
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Opret mark i en hel markblok
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Opret mark i en hel markblok
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Opret mark i en hel markblok
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Opret mark i en hel markblok

Januar 201637



Korttemaer
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Energiafgrøder
Fradrag, grundbetaling
GLM fortidsminder og – søer 
MFO randzone /bræmmekort, 
Artikel 68, 
Arealer uden tilskudsmulighed
samt 
Fradrag, grundbetaling,
GLM fortidsminder og ‐søer fra 2015



Korttemaer
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Ny knap:

Funktionen kontrollerer markkortet for om
1) Markbloknummer er ændret
2) Mark krydser markblokgrænse
3) Mark overlapper med anden ansøgers indsendte mark
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Vis markliste
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45



Nyt - 100 træer og buske per hektar
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Januar 201659
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Faktaark
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Markveje skal ud af  markblokken

• Arbejds- og markveje med permanent karakter er ikke 
støtteberettigede til grundbetaling

• ”Permanent karakter” - vejen har ligget samme sted 2 år i træk

• Vej er typisk ikke-støtteberettiget, hvis:

• Del af netværk (adgang til andre veje, bygninger, gylletanke, skov)

• Adgang til egne eller andres marker
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Nye regler for arbejds- og markveje
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Start med markkortet
Tegn ud over markblokgrænser og de marker du allerede har 
tegnet, så klipper IMK marken til.

Kopier så meget som muligt.

Indsend ændringsforslag 

Brug det smarteste tegneredskab
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• Klik på ”Hent”

• Marker, markblok 
og areal hentes fra 
IMK. 





• Udfyld afgrødekoder

• Ønsker du at søge Grundbetaling 
til arealerne?



• Udfyld afgrødekoder

• Ønsker du at søge Grundbetaling 
til arealerne?



Du kan også bruge 
beregningen ”hent oplysninger 
fra sidste års ansøgning UDEN 
arealer”



Afgrødekode

Alexander 



Blomsterbrak eller slåningsbrak?
• Fra 2016 er det flere muligheder på dine brakarealer

• Slåningsbrak – det brak du kender – slå det

• Blomsterbrak – pløje + så blanding af frø- og nektarproducerende sorter

• Du kan bruge disse afgrødekoder:

MFO‐areal Ikke MFO‐areal

Slåningsbrak 308 310

Blomsterbrak 324 325
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Brak – kombiner de to typer brak

2017 – med afgrødekode 308

2016 – med afgrødekode 324

Samlet omdriftstid på op til 17,5 måned
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Insektvold

10 m

10 m

10 m

6 m

50 m

200 m

Kombineret 3m‐
barjordsstribe og en 
blandet vildtstribe

Vildtstribe (udsået urtestribe)

30 m

25 m
35 m

Brak - kombinér vildttiltag
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Permanent græs
• Permanent skal ikke forstås som for evigt

• Permanent græs har ligget med græs i mere end 5 år
• Omlægge frit til andre afgrøder – bortset fra fx: MSO, §3…

• Permanent græs har både afgrødekoder og kortlag i IMK

• Rullegræs, frøgræs samt rent kløver og lucerne er ikke permanent 
græs – afgrødekoden hjælper jer 
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Støtteberettigede græsarealer
Skal du bruge en ny afgrødekode i år? 

Eksempler: lysåbne arealer (903), rekreative arealer(271) , ikke-
støtteberettigede arealer (361) naturarealer (907-910), afmeldte arealer 
(906)…… 

Vurdér selv dine arealer – se faktaarket
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Lysåbne arealer - OK
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Resten af  skemaet



Bid mærke i, at vi i 2016 har flyttet 
”beregninger” væk fra rulle-
menuen, og ned i skemaet. 



Sådan kommer jeg rundt i 
Fællesskemaet

• Klik på de enkelte faner for at udfylde siderne.  



Sådan kommer jeg rundt i 
Fællesskemaet



I skemaet:

Hvor får jeg hjælp?



Grønne Krav



Beregn dine grønne krav



Beregn dine grønne krav



Klik her for en udvidet beregning af  5% MFO og afgrødekategorier



Grøn Støtte
• Er jeg omfattet af  Grønne Krav
• Hvad vil jeg have med fra min markplan?



Grøn Støtte
• Er jeg omfattet af  Grønne Krav
• Hvad vil jeg have med fra min markplan?



Mark 32-0 blev markeret

Grunden til at det samlede 
MFO-areal i kolonne 16 er 0,01 
ha, er at jeg ikke trykket 
”beregn grønne krav”



Efter afkrydsning på RZ og 
MFO-siden, tæller RZ-arealet i 
mark 32-0 nu med i min Grøn 
Støtte

• Dermed skal jeg også leve 
op til MFO-randzone 
reglerne for arealet. 



MFO-efterafgrøder og græsudlæg
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MFO-randzoner
• Randzonerne er ikke obligatoriske mere
… men 2 meter bræmmerne er stadig gældende
… du kan bruge dem som MFO, hvis

• De fremgår af  IMK

• Plantedække af  græs

• Ingen gødskning, jordbehandling mv.

• 3 meter blomsterstriber er tilladt

Januar 2016110



GLM-søer og -fortidsminder

GLM – elementer, der ligger op til omdriftsareal kan tælles med 
som MFO hvis:

- Fremgår af  korttema i IMK
- Er i samme markblok som marken
- Tegnes med som en del af  marken

Send evt. et forslag til ændring af  markblokken
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MFO-lavskov og permanente afgrøder
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Alle permanente afgrøder:
• I en god plantagemæssig stand – ordnede rækker
• Hovedafgrøden må ikke overvokses af  ukrudt, og opvækst af  

buskads skal fjernes

Lavskov:
• Stævning mindst hver 10. år
• Sørg for, at plantetætheden er høj nok - medregnet arbejdsareal
• Arbejdsarealet må være op til 20 % arealet



Flere afgrødekategorier

• Ny kontrolperiode: 15. maj - 25. juli

• Nye afgrødekategorier: Rullegræs, kløver og lucerne

• Nye afgrødekategorier for frøgræs, fx: Svingelfrø, vårsået rajgræsfrø, 
efterårssået rajsvingelfrø
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Det sidste ryk

• Forsiden

• Bedriftens ejendomme

• Bemærkninger

• Skema Kontrol



Hvad skal jeg udfylde på forsiden?



Er jeg aktiv landbruger?



Nyt om aktive landbrugere

Mere enkelt i 2016:
• Bedrifter over 40 ha støtteberettiget areal er altid aktive 
landbrugere

• Uanset om man søger på CVR eller CPR
• Uanset branchekode

• 2015‐opgørelser er eneste gyldig dokumentation
• Er de ikke klar ved ansøgning, skal de eftersendes

Gør det nemt for dig selv: Søg i CVR‐nummer! 



• Arealer fra 
den samlede 
bedrift

• Arealer fra 
markplanen

• Øvrige 
arealer



• Husk, at være 
opmærksom på 
differencen ml. 
felt A–B = C 





Bemærkninger

• I år er der ikke et stort bemærkningsfelt på sidste side. 
• På hver side kan I nu aktivere et bemærkningsfelt. 
• Fx på forsiden





Skema-kontrol & Indsend



Den Røde Firkant



Den Røde Firkant



Skema Kontrol:



Skema Kontrol:
• Service Meddelelser, fejl



Skema Kontrol:
• Service Meddelelser, fejl



Skema Kontrol:
• Meddelelser



Kvitteringsbrev

Husk at undersøge, om oplysningerne i 
jeres kvitteringsbrev er korrekt.  



Tilsagn
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Har du et 
eksisterende miljø 
eller økologitilsagn, 
kan du bruger 
beregningerne på 
tilsagnssiden. 





Marker med tilsagn – opret mark ud fra korttema
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Marker med tilsagn – opret mark ud fra korttema
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Marker med tilsagn – opret mark ud fra korttema
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Marker med tilsagn – opret mark ud fra korttema
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Marker med tilsagn – opret mark ud fra korttema
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Marker med tilsagn – opret mark ud fra korttema
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Marker med tilsagn – opret mark ud fra korttema
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”Udbetaling af  tilskud
Nyt i skemaet: ”Forskel på registreret og anmeldt tilsagnsareal”
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Anmeldt areal med tilsagn nedskrevet
(enten via beregning eller manuelt):
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Ny forskelsviser: 
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Tilsagn – pleje af  græs

• Tegn ikke-støtteberettigede arealer ud af  marken

• GB-fradragsarealer

• Hvorfor forsvinder der tilsagnsarealer

• Kort er styrende fra 2015

• Arealer vokser ud af  støtteberettigelsen – træer og buske

• Søer og andet opstår som gør at arealet ikke er støtteberettiget
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Sådan søger du dispensation

• Send en mail til: mail@naturerhverv.dk

• Begrund hvorfor tilsagnsbetingelserne ikke er opfyldt

• Se videoerne
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Oplysning om webadresse

Erhvervsmæssige hjemmeside - Oplys webadressen

Husk logo og tekst på dit website
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Unge landbrugere
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Unge nyetablerede landbrugere

• Tillæg til grundbetaling op til 90 ha på ca. 580 kr. pr hektar

• Du er højst 40 år i ansøgningsåret

• Du er førstegangsetableret som landbruger inden for de seneste 5 år
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Unge landbruger – første gang i 2016?

1.Vedhæft dokumentation, der passer til virksomhedsformen

2.Indtast alder og ejerandel i procent - maks. 40 år i hele år 2016 

3.Indtast oplysninger om tidligere etablering - tæller med i 
støtteperioden på 5 år
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Betalingsrettigheder & Fuldmagter
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Betalingsrettigheder og skemaer

157 Januar 2016



Betalingsrettigheder og skemaer
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Betalingsrettigheder og skemaer
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Søg national reserve
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Fuldmagter – 22.000 ophører i 2016
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Rediger fuldmagt

Tips: 

• Giv fuldmagt i CVR-nummer

• Giv fuldmagt til alle ordninger

• Giv til maksimalt 5 år
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Motorvejen i Fællesskemaet 

Forside
Markkort
Markplan

Grønne Krav
Forside

Bedriftens ejendomme

(Tilsagn)
(Unge landbrugere)

(Betalingsrettigheder)

Bemærkninger
Skemakontrol
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