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Læsevejledning 
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http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c29180
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1. Før du går i gang med Fællesskema 

2015 
 

Du indsender Fællesskema og markkort 2015 via Fødevareministeriets Tast selv-service på 

naturerhverv.dk/tastselv. 

 

Frister 2015 

 

1. Ansøgningsfrist for Fællesskema 2015 

 

Fristen gælder alle støtteordninger og indberetninger i 

fællesskemaet. 

 

 

21. april 2015 

 

2. Frist for at sende ændringer til Fællesskema 2015 

 

Der gælder forskellige regler for de enkelte ordninger. 

 

 

 

11. maj 2015 

 

3. Frist for forsinket indsendt Fællesskema 

 

Der gælder forskellige regler for de enkelte ordninger. 

 

 

18. maj 2015 

 

Læs mere om fristerne i afsnit 1.6 ”Frister” og afsnit 1.7 ”Ændringer”. 

 

 

1.1 Vigtige ændringer siden 2014 

Ordningen Enkeltbetaling er ophørt. I stedet kan du søge om grundbetaling og støtte for 

grønne krav. 

 

De nye støtteordninger indebærer en række nye støttebetingelser. Derfor er der sket 

ændringer i fællesskemaet og Internet Markkort (IMK). 

 

Der er indført en ny støtteordning til unge nyetablerede landbrugere. Du kan som ung 

landbruger få ca. 590 kr. i støtte for de arealer, som du får grundbetaling for, dog højst 90 ha. 

 

Ø-støtten er ændret, så der nu kun gives støtte til arealer, man også får grundbetaling for. 

Støttesatsen er ca. 475 kr. pr. ha til højst 100 ha.  Vi giver ø-støtte på flere øer end tidligere, 

bl.a. Bornholm. Og du behøver ikke længere bo på en ø for at få ø-støtte. 

 

Kort introduktion 
Hvis du har brug for en kort beskrivelse af ansøgningsprocessen, kan du få 

overblikket i vores Trin-for-tringuide. 

 

Gå til Trin for trin-guiden 

 
Gå til en kort film om Fællesskema og markkort 

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/Identisk_markplan.pdf
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/#c6271
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Her kan du læse om de nye støtteordninger: 

 

Gå til faktaark om grundbetaling, grønne krav, støtte til unge nyetablerede landbrugere og Ø-

støtte  

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015  

 

 

1.1.1 Miljø- og økologiordninger 

Der er også sket ændringer i miljø- og økologiordningerne. Der er fx åbnet en ny ordning med 

5-årigt tilsagn til økologiske arealer. 

 

Du kan læse om miljø- og økologiordningerne her: 

 

Gå til faktaark om Økologisk Arealtilskud  

 

Gå til faktaark om Pleje af græs- og naturarealer 

 

 

1.1.2 Konkurs- og dødsboer kan give fuldmagt på papirskema 

I 2015 kan du ikke sende Fællesskema og markkort i papirform. 

 

I særlige tilfælde kan du i stedet give en fuldmagt i papirform til en anden person eller 

virksomhed, som kan indsende fællesskemaet elektronisk for dig. 

 

Læs mere i afsnit 1.3, ”Fuldmagt” 

 

 

1.2 Brug det rigtige NemID 

Du logger på med NemID for dit CVR-nummer eller med dit private NemID afhængigt af, 

hvilken virksomhedstype du ansøger for. 

 

Ejer du, eller er du ansat i et I/S, ApS eller A/S, logger du ind med det NemID, der gælder for 

virksomhedens CVR-nummer.  

         

Ejer du en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nummer, logger du på med en af disse: 

 Dit NemID for dit CVR-nummer 

 Dit private NemID, som hører til dit CPR-nummer 

 

Indsender du dit Fællesskema i dit CPR-nummer, logger du på med dit private NemID.  

 

Tjek på www.cvr.dk om din virksomhed er et I/S eller en enkeltmandsvirksomhed. 

 

Har du fået nyt CVR-nummer, siden du indsendte fællesskemaet i 2014, eller er du ny 

ansøger, skal du først oprette dig selv som bruger.  

 

Læs mere i afsnit 1.5 ”Nyt CVR-nummer” 

 

 

1.2.1 Tjek, at du indsender i det rigtige CVR- eller CPR-nummer 

Det er dit ansvar at sikre, at du indsender Fællesskema og markkort i det CVR- eller CPR-

nummer, som råder over arealerne og betalingsrettighederne. Husk derfor at tjekke, at du 

indsender i det rigtige CVR- eller CPR-nummer – ellers risikerer du, at du ikke kan få udbetalt 

din støtte.  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c28889
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c28889
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-2015-5-aarige-tilsagn/
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Som enkeltmandsvirksomhed kan du godt logge på med dit private NemID, men du skal sikre 

dig, at fællesskemaet bliver sendt i dit CVR-nummer, hvis du har et.  

 

Ved at klikke på ”Brugerindstillinger”, kan du se, hvilket CVR-nummer, du er logget på med. 

Det er dette CVR-nummer, som fællesskemaet bliver indsendt for.  

 

 
 

1.2.2 Hvis du ikke kan se sidste års oplysninger eller dine betalingsrettigheder  

Hvis du logger på og ikke kan se sidste års Fællesskema og markkort eller ikke umiddelbart 

ser ud til at råde over betalingsrettigheder, er du formentlig logget på i dit CPR-nummer. Prøv 

i stedet at logge på med dit CVR-nummer. Du kan også være logget på i et forkert CVR-

nummer. 

  

Det er dit ansvar at sikre, at det er samme CVR- eller CPR-nummer, du anvender i 

fællesskemaet, som det nummer som dine betalingsrettigheder er registreret under. 

 

Hvis du sender fællesskemaet i et forkert CVR- eller CPR-nummer, og du opdager fejlen efter 

den 18. maj 2015, vil du få afslag på din ansøgning om støtte. 

 

1.2.3 Tjek dine betalingsrettigheder 

Du kan se de betalingsrettigheder, der er registreret i det CVR-nummer, som du er logget på 

med i ”Oversigt over betalingsrettigheder”. 

 

Gå til guiden til at se en oversigt over betalingsrettigheder 

 

Læs mere i afsnit 1.8 ”Hvis du har sendt ind i det forkerte CVR- eller CPR-nr.” 

 

1.2.4 Tjek miljø- og økologitilsagn 

Du kan tjekke, om eventuelle miljø- og økologitilsagn er registreret i det korrekte CVR-

nummer ved at hente tilsagnene ind i fællesskemaet.  

 

Gå til guide til at indlæse miljø- og økologitilsagn 

 

Du skal have tjek på betalingsrettigheder og tilsagn 
 

Følgende skal være registreret på samme CVR- eller CPR-nummer: 

 Dit Fællesskema 2015 

 Dine betalingsrettigheder 

 Eventuelle miljø- og økologitilsagn 

 Eventuel autorisation til økologisk jordbrugsproduktion 
 

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Miniguide_betalingsrettigheder.pdf
http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/Hent_med_funktioner.pdf
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1.3 Fuldmagt 

Hvis en konsulent eller en anden skal udfylde og indsende dit Fællesskema på dine vegne, skal 

du først give en elektronisk fuldmagt via Tast selv-service. Kun i særlige tilfælde kan du 

indsende fuldmagt på papir.  

 

 

1.3.1 Fuldmagt på papirskema 

I følgende tilfælde kan man oprette en fuldmagt ved at indsende et papirskema: 

 Konkurs 

 Dødsfald 

 CVR-numre oprettet efter 30. marts 2015 

 Force majeure 

 

Læs mere om betingelserne i afsnit 2.1.3 i Vejledning om direkte arealstøtte 2015. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015  

 

Gå til skema for oprettelse af fuldmagt 

 

 

 

1.4 Hvilke breve ligger i Tast selv-service? 

I 2015 vil du ikke modtage papirbrev, hvis brevet også ligger elektronisk i Tast selv-service. 

Du kan kun modtage brevet på mail eller se det i fanen ”Oversigter og breve” i Tast selv-

service. Du kan også modtage en SMS, når vi sender et brev til dig i Tast selv-service. 

 

Hvis du vil modtage mail eller SMS, skal du indtaste dine oplysninger i Brugerindstillinger. Du 

finder brugerindstillingerne øverst til højre på skærmen. 

 

  

Tips til fuldmagter 
 

Læs om: 

 oprettelse og ændring af fuldmagter 

 påmindelse ved udløb af fuldmagt 

 konsulenter: fremsøgning af fuldmagter 

 
Gå til tips om fuldmagter 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/#c28866
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/#c28865
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I 2015 vil følgende breve om fællesskemaet ligge i Tast selv-service: 

 

Kvitteringer, høringer og afgørelser om:  

 Fællesskema 

 Markkort 

 Betalingsrettigheder  

 Grundbetaling 

 Grøn støtte 

 Støtte til unge nyetablerede landbrugere 

 Ø-støtte 

 Miljø- og økologisagn – nogle ordninger 

 Specifikation af udbetalt støtte eller krav om tilbagebetaling  

 Advisering om overførsel til bankkonto 

 Statusrapport for økologisk jordbrugsproduktion 

 

Hvis du bruger konsulent, og han har oplyst sin mailadresse i fællesskemaet, vil han få en 

mail, når vi sender dig et brev i Tast selv-service. 

 

 

1.4.1 Brev om overlap og ændringer i markort 

I løbet af ansøgningsrunden kan du få brev, hvis en anden landbruger har indtegnet et areal 

på markkort, som overlapper med dit ansøgte areal. Du vil også få et brev, hvis vi har ændret 

i følgende korttemaer, efter du har indsendt dit Fællesskema: 

 Markbloktema 

 Markblokkens støtteprocent 

 Fradrag, grundbetaling 

 MFO randzone/bræmmekort 

 GLM-fortidsminder 

 GLM-søer 

 

Læs mere om overlap i afsnit 2.4 i guiden ”Samlet brugerguide for Internet Markkort 2015”, 

hvor du kan se skærmbilleder af den nye overlaps funktion. 

 

Gå til ”Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015” 

 

 

1.4.2 Kvitteringsbrev for ændringer 
Hvis du indsender en ændring til et Fællesskema, modtager du kvitteringsbrev i Tast selv-

service, men ikke på e-mail eller i papirform. Konsulenten modtager ikke besked om denne 

type kvitteringsbrev. 

  

 

1.4.3 Breve om miljø- og økologitilsagn 

I løbet af 2015 sender vi flere breve om miljø- og økologitilsagn via Tast selv-service. 

 

I starten af 2015 vil du finde breve om ordningerne Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og 

naturarealer. I løbet af året vil der komme breve om andre miljø- og økologiordninger i Tast 

selv-service. 

 

 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c29180
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1.5 Ophørt eller nyt CVR-nummer 

 

1.5.1 Vigtigt, inden du lukker dit CVR-nummer eller får nyt CVR-nummer  

Bemærk, at det nye CVR-nummer skal eksistere på datoen for ansøgningsfristen, da 

virksomheden ellers ikke er berettiget til at modtage støtte. Det skyldes, at ansøger skal råde 

over jorden på datoen for ansøgningsfristen. 

 

Så længe dit gamle CVR-nummer endnu ikke ophørt, kan du stadig:  

 hente dit markkort og gemme det på din egen computer  

 overdrage betalingsrettigheder via Tast selv-service.  

 

Hvis dit CVR-nummer er ophørt, har du ikke mulighed for at logge ind og få vist dine 

betalingsrettigheder, marker eller markkort via Tast selv-service. 

 

Du kan kopiere dine indtegnede marker fra sidste år med tegneredskabet ”Opret mark ud fra 

kortema”. Læs mere i guiden ”Samlet brugerguide for Internet Markkort 2015”. 

 

Du kan ikke svare på breve via Tast selv-service for et ophørt CVR-nummer. 

 

Hvis du lukker dit CVR-nummer med tilbagevirkende kraft til før ansøgningsfristen, vil du få 

afslag på din ansøgning. 

 

 

1.5.2 Overdragelse af betalingsrettigheder 

Du kan ikke indsende elektroniske overdragelser af betalingsrettigheder med et ophørt CVR-

nummer som overdrager, da det ikke er teknisk muligt.  

 

Vi skal have modtaget overdragelsen til det nye CVR-nummer senest på ansøgningsfristen. 

Hvis der er tale om en ændring af fællesskemaet, skal vi modtage overdragelsen senest på 

fristen for indsendelse af ændringer.  

 

Gå til Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder 

 

 

1.5.3 Producentskifte af tilsagn 

Hvis du har tilsagn til miljø- og økologiordninger, som starter i 2014 eller før, skal du 

producentskifte dit tilsagn til det nye CVR-nummer. Det gør du ved at indsende en 

producentskifteerklæring, som du finder på vores hjemmeside.  

 

For tilsagn til miljø- og økologiordningerne, som du får i 2015, kan du vælge at overdrage 

tilsagnet til den nye ejer eller forpagter. Du kan også vælge at udgå af tilsagnet. Du skal i 

begge tilfælde indsende en erklæring til os. 

 

Gå til skema, erklæring og Vejledning om producentskifte 

 

 

1.5.4 Fuldmagt til ophørt CVR-nummer  

En fuldmagt ophører ikke automatisk, når et CVR-nummer ophører. Som konsulent kan du 

derfor komme til at arbejde på et ophørt CVR-nummer. Du vil få en advarsel i 

skemakontrollen, hvis du forsøger at indsende et Fællesskema for et ophørt CVR-nummer. 

 

 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/betalingsrettigheder/skema-og-vejledning-om-betalingsrettigheder/#c7251
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/producentskifte/
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1.5.5 Overgang mellem CPR- til CVR-nummer for enkeltmandsvirksomheder  

Har du tidligere søgt på dit CPR-nummer, og har du nu en enkeltmandsvirksomhed med CVR-

nummer, beder vi dig kontakte os, så vi manuelt kan ændre i vores registre. Du sender en e-

mail til mail@naturerhverv.dk.  

 

Oplys venligst følgende:  

 ansøgers navn og adresse  

 det ønskede CVR-nummer  

 om der er indsendt Fællesskema eller søgt om arealstøtte tidligere  

 

Du bør ikke sende dit CPR-nummer på mail, af sikkerhedshensyn. Du modtager ikke svar på 

din e-mail. To til fire hverdage efter at du har sendt din e-mail, kan du logge på med dit 

private NemID og oprette en fuldmagt eller ansøge på dit CVR-nummer.  

 

Hvis du har miljø- og økologitilsagn på dine marker, overdrager du dine tilsagn til dit CVR-

nummer ved at indsende en erklæring om producentskifte.  

 

Ring til os, hvis du går fra at søge på CVR-nummer til CPR-nummer.  

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 33 95 80 00. 

 

 

1.5.6 Når du søger på et CVR-nummer for første gang  

Som landmand opretter du selv din virksomhed i Tast selv-service som bruger. Din konsulent 

kan ikke oprette din virksomhed som bruger.  

 

Du starter med at logge på Tast selv-service på adressen www.naturerhverv.dk/tastselv  

Hvis du ikke tidligere har været logget på med det pågældende CVR- eller CPR-nummer, 

kommer du ind på et skærmbillede, hvor du kan oprette dig selv.  

 

Har du et I/S, ApS eller A/S, logger du altid på med NemID for dit CVR-nummer. 

 

Har du en enkeltmandsvirksomhed, kan du vælge, om du vil bruge det NemID, der hører til dit 

CVR-nummer, eller NemID til erhverv, eller om du vil bruge dit private NemID.  

 

Uanset hvordan du logger på, vil virksomheden normalt blive oprettet som bruger med det 

samme, medmindre du tidligere har søgt på dit CPR-nummer. Læs mere i afsnit 1.5.5. 

 

Tjek under ”Brugerindstillinger”, at du er oprettet i dit CVR-nummer og ikke i dit CPR-nummer. 

 

 

Du kan give fuldmagt, så snart virksomheden er oprettet i Tast selv-service. 
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Hvis du ikke indsendte Fællesskema sidste år, eller du sendte det i et andet CVR- eller CPR-

nummer, skal du selv oprette dit Fællesskema 2015. 

 

Gå til guide til at oprette et nyt Fællesskema 

 

En anden landbruger kan først overdrage betalingsrettigheder til dig, når du har oprettet dig i 

Tast selv-service.  

 

 

1.5.7 Nyt CVR-nummer efter ansøgning 

Hvis du nedlægger dit CVR-nr. efter ansøgningsfristen, kontakter du os og oplyser, hvilket 

kontonummer støtten skal udbetales til. 

 

Husk, at du ikke kan lukke CVR-nummeret med tilbagevirkende kraft til før ansøgningsfristen. 

I det tilfælde vil du få afslag på din ansøgning om støtte. 

 

 

1.6 Frister for at indsende Fællesskema 

1.6.1 Ansøgningsfrist 

Den 21. april kl. 23:59:59 er fristen for at indsende Fællesskema og markkort 2015. 

 

Samme frist gælder for at: 

 indsende skemaer til overdragelse af betalingsrettigheder  

 ansøge om betalingsrettigheder fra den nationale reserve. 

 

1.6.2 Frist for forsinket indsendt Fællesskema  

Mellem den 22. april og den 18. maj 2015 kan du indsende dit Fællesskema for sent. Det 

betyder, at vi nedsætter din støtte med 1 % pr. arbejdsdag, dit skema er forsinket.  

 

Du kan dog ikke søge om nye 5-årige tilsagn under miljø- og økologiordningerne efter den 21. 

april 2015.  

 

Får vi først din ansøgning efter den 18. maj 2015, afviser vi den, og du vil ikke få udbetalt din 

støtte. 

 

Autorisation til økologi  

Vær opmærksom på, at den forsinkede frist ikke gælder for økologer. Er du autoriseret til 

økologisk jordbrugsproduktion, kan vi tilbagekalde din autorisation, hvis du ikke indsender 

Fællesskema 2015 senest den 21. april 2015. Det kan betyde, at du skal betale tidligere 

udbetalt tilskud til omlægning til økologi tilbage.  

 

Gå til "Vejledning om Økologisk Jordbrugsproduktion" 

 

 

1.6.3 Ekstraordinære begivenheder  

Hvis ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder (force majeure) gør, at du ikke kan 

indsende fællesskemaet til tiden, kan vi på visse betingelser se bort fra forsinkelsen.  

 

Hvis du søger om godkendelse af force majeure, skal du vedlægge skriftlig dokumentation, 

som fx lægeerklæring. Vi skal have Fællesskema og markkort senest 15 arbejdsdage efter det 

tidspunkt, hvor du igen er i stand til at indsende fællesskemaet. 

  

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Opret_nyt_skema.pdf
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
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Læs mere i afsnit 2.1.2, "Force majeure og usædvanlige omstændigheder" i Vejledning om 

direkte arealstøtte 2015. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 

 

 

1.6.4 Frister for forsinket indsendelse 

Ordning Frist i 2015 

Forsinket ansøgning om:  

- grundbetaling 

- grøn støtte 

- unge nyetablerede landbrugere 

- ø-støtte 

 

Forsinket ansøgning i perioden = 1 % fradrag pr. arbejdsdag 

 

Efter den 18. maj – ingen støtte 

 

22. april – 

18. maj 

 

 

Forsinket ansøgning om udbetaling af tilskud til miljø- og 

økologiordninger. 

 

Forsinket ansøgning i perioden = 1 % fradrag pr. arbejdsdag 

 

Efter den 18. maj – ingen støtte 

 

Er tilsagn til miljø- og økologiordningerne ikke indberettet den 1. 

august 2015, bortfalder tilsagnet med krav om tilbagebetaling af 

tidligere udbetalt tilskud. Det gælder alle tilsagn givet efter den 1. 

januar 2007. 

 

22. april – 

18. maj 

 

 

Ansøgning om nye 5-årige tilsagn om tilskud til miljø- og 

økologiordninger. 

 

Ikke mulig 

efter 21. 

april 

Forsinket ansøgning om udbetaling af tilskud til pleje af 

skovrejsningsarealer og særlig drift i eksisterende skov. 

 

Forsinket ansøgning i perioden = 1 pct. Fradrag pr. arbejdsdag 

 

Efter den 18. maj – intet tilskud 

 

Gælder for skovrejsning i skovrejsningsområde med tilsagn efter 

2007 og skovrejsning i neutralområde med tilsagn fra og med 2009 

samt tilskud til særlig drift med tilsagn efter 2007. 

 

22. april – 

18. maj 

 

 

Tilmelding til slagtepræmie 

 

18. maj  

 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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1.7 Ændringer 

 

1.7.1 Frister for ændring  

Frister Frist i 2015 

Ændringer til ansøgning om: 

- grundbetaling 

- grøn støtte 

- unge nyetablerede landbrugere 

- ø-støtte 

 

11. maj  

 

 

Betalingsrettigheder 

 

Frist for overdragelse af betalingsrettigheder sammen med en 

ændring af Fællesskema 2015 

 

11. maj  

Ændringer til ansøgning om udbetaling af tilskud til miljø- og 

økologiordninger 

 

Du skal også efter fristen underrette os om forhold, der medfører, at 

arealet ikke længere er støtteberettiget. 

 

11. maj  

 

Ændringer til ansøgning om nye tilsagn om tilskud til miljøordninger 

 

Efter den 21. april 2015 kan du kun slette marker eller nedskrive 

arealstørrelser 

11. maj  

Forslag om ændring af markblokke GLM-landskabselementer for 

2015 

11. maj  

 

Ændringer til økologisk jordbrugsproduktion 

 

Ændringer skal indberettes hele året 

 

 

 

1.7.2 Nedskrivning af arealer 

Både før og efter den 11. maj 2015 kan du nedskrive markerne i dit Fællesskema, herunder 

trække en eller flere marker ud af Fællesskema. Du indsender en ændring af fællesskemaet og 

markkortet med det rettede areal. 

 

Hvis du nedskriver det ansøgte areal, vil vi nedsætte støtten til det rettede areal i disse 

tilfælde: 

 Hvis vi efter 11. maj 2015 har kontaktet dig om, at der er uregelmæssigheder i 

støtteansøgningen for det pågældende areal. 

 Hvis du har modtaget varsel om kontrolbesøg. 

 Hvis du har haft kontrolbesøg, og vi har konstateret uregelmæssigheder for de 

pågældende dele af støtteansøgningen. 

 

 

1.7.3 Ændring af afgrødekode  

Du sender en ændring til dit Fællesskema, hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du 

dyrker på marken. Du har pligt til at anmelde den korrekte afgrødekode senest på fristen for 

ændringer. Du kan læse mere om ændring af afgrødekoder i Vejledning om direkte arealstøtte 

2015. 
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Hvis en afgrøde udvintrer, skal du senest den 11. maj 2015 oplyse den afgrøde, som du dyrker 

på marken. 

 

 

1.7.4 Marker under artikel 32  

Vi kan i nogle tilfælde udbetale grundbetaling for arealer, som ikke opfylder de almindelige 

støttebetingelser for grundbetaling. Det gælder for arealer, som er omfattet af 

undtagelsesbestemmelserne i artikel 32 i EU’s forordning om grundbetaling.  

 

Fra 2015 er det vigtigt, at du anmelder din artikel 32 mark i fællesskemaet, det vil sige, at du 

sætter et flueben i ”Under artikel 32” i markplanen. Husk at gøre det inden ændringsfristen. 

Hvis du ikke har anmeldt marken som artikel 32, vil din mark blive vurderet som en almindelig 

mark, som du søger grundbetaling for. 

 

Gå til guiden ”Sådan søger du grundbetaling under artikel 32” 

 

 

1.7.5 Salg eller bortforpagtning  

Uanset om du sælger eller bortforpagter, vil støtten blive udbetalt til den, der råder over 

arealet på datoen for ansøgningsfristen. Det gælder følgende ordninger: 

- grundbetaling 

- grøn støtte 

- unge nyetablerede landbrugere 

- ø-støtte 

 

Sælger eller bortforpagter du et areal med miljø- og økologitilsagn, skal du betale tidligere 

udbetalt tilskud tilbage, med mindre erhverver overtager forpligtelserne i tilsagnet. Det gælder 

dog ikke de nye tilsagn, som du søger om i Fællesskema 2015. 

 

Hvis du ønsker at overdrage et tilsagn om miljø- og økologitilskud, skal du indsende et skema 

for producentskifte senest ved førstkommende frist for ansøgning om grundbetaling. 

 

Sker overdragelsen mindre end 8 uger før den førstkommende frist for ansøgning om 

grundbetaling, skal erklæring om producentskifte være modtaget senest 8 uger efter 

overdragelsestidspunktet.  

 

Hvis du ønsker at sælge eller bortforpagte et økologisk areal, skal du indsende en 

producentskifteerklæring straks efter overdragelsen. 

 

Læs mere i "Vejledning om Producentskifte" 

 

 

1.7.6 Ændringer for marker med miljø- og økologitilsagn  

Følgende ændringer på arealer med tilskud til miljø- og økologiordningerne skal du hurtigst 

muligt, og helst samme dag, orientere os skriftligt om:  

 

 Ændringer i arealstørrelse af en mark  

 Ansøgning om dispensation for tilsagnsbetingelser, fx forud for nedgravning af kabler. 

 Ansøgning om dispensation fra krav om afgræsning på arealer, fx fordi arealet er blevet 

for vådt som følge af tilsagnet. 

  

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/GrundbetalingArt32.pdf
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/producentskifte/
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Send en e-mail til Center for Landbrug på landbrug@naturerhverv.dk, hvis du har ændringer til 

dine miljø- og økologitilsagn. 

  

Ændringer i arealet kan have konsekvenser for tilskud under miljø- og økologiordningerne. 

Nedskriver du et areal, kan vi kræve betaling tilbage for det areal, der udgår. Læs mere i 

vejledningen for den ordning, du søger. 

 

Gå til vejledninger om miljø- økologitilsagn 

 

 

1.7.7 Ændringer økologisk jordbrugsproduktion 

Du skal huske at ændre afgrødekoden, hvis den afgrøde, du dyrker, ikke er den, du 

indberettede. Hvis du i Fællesskema 2015 har valgt, at du vil være omfattet af de grønne krav, 

kan du ikke ændre afgrødekoder efter fristen for ændringer den 11. maj 2015. 

 

Hvis du afhorner kalve, kan du indsende en ændring via Tast selv-service om dette både før og 

efter den 11. maj. 

 

Hvis du får en ny græsningsret, kan du indberette marken som en ændring til fællesskemaet 

via Tast selv-service både før og efter den 11. maj.  

 

Andre ændringer til din økologiske produktion skal straks indsendes til NaturErhvervstyrelsen, 

Center for Kontrol, Miljø- & Økologikontrol. Du kan anvende de blanketter, som du finder på 

hjemmesiden, og sende dem til okologi@naturerhverv.dk.  

 

Hvis du ikke straks indberetter en ændring, kan det ske, at produkterne ikke kan sælges som 

økologiske produkter. 

 

Gå til i blanketter og Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion  

 

 

1.7.8 Ændring af navn, adresse eller bankkonto  

Vi kontakter dig på den adresse eller e-mail, som fremgår af dine brugerindstillinger i Tast 

selv-service. Du kan se dine brugerindstillinger ved at klikke øverst i højre hjørne af 

skærmbilledet. 

 

 
 

Du bør kontrollere, at oplysningerne om din virksomhed er korrekte. Tjek derfor følgende 

oplysninger:  

 CVR-nummer  

 Navn  

 Adresse  

 Selskabsform  

 E-mail  

 Mobilnummer  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/


 

 

 

 

 

21 

 

Adresseændringer  

Du kan ikke selv rette din adresse i Tast selv-service. 

 

Har du en personligt ejet virksomhed eller et selskab (fx I/S, ApS eller A/S),) med CVR-

nummer, kan du ændre virksomhedens adresse på VIRK.dk  

 

Hvis du ikke har et CVR-nummer, men bruger dit CPR-nummer, kontakter du det lokale 

folkeregister i din kommune.  

 

Bankoplysninger  

Støtten bliver udbetalt til den konto, der er registreret som NemKonto for den virksomhed, 

som indsender ansøgningen.  

 

Du kan ændre din NemKonto i din bank eller netbank.  

 

Skifter du bank, skal du gøre din nye bank opmærksom på tilknytning af NemKonto til dit CVR-

nummer  

 

Indsender du fællesskemaet i dit CPR-nummer, kan du ændre din NemKonto på 

www.nemkonto.dk  

 

Vi har ikke mulighed for at ændre din NemKonto.  

 

 

1.8 Hvis du har sendt ind i det forkerte CVR- eller CPR-nummer  

Hvis du er gået i gang med at udfylde dit Fællesskema eller har indsendt det i et forkert CVR- 

eller CPR-nummer, og du vil sende det i et andet CVR- eller CPR-nummer, gør du følgende: 

 

 Log på Tast selv-service med NemID for det CVR- eller CPR-nummer, som du nu vil 

bruge til at sende det nye Fællesskema.  

 Hvis du sendte fællesskemaet ind i 2014, skal der på fanen ”Skemaer” ligger et 

Fællesskema 2015 klar til dig.  

 Tjek, at dine betalingsrettigheder er registreret i det CVR- eller CPR-nummer, som du 

nu bruger. 

 Udfyld og indsend Fællesskema og markkort. 

 

Læs en guide til at se en oversigt over dine betalingsrettigheder 

 

Du skal indsende det nye Fællesskema senest den 18. maj 2015. Hvis du opdager fejlen efter 

fristen for forsinket ansøgning, vil du få afslag på din ansøgning om støtte.  

 

Hvis du har udfyldt et Fællesskema i et forkert CVR- eller CPR-nummer, men endnu ikke har 

indsendt det, skal du ikke foretage dig mere med det forkerte skema.  

 

Har du allerede indsendt fællesskemaet i et forkert CPR- eller CVR-nummer, logger du på Tast 

selv-service med det NemID, som hører til det forkerte CVR- eller CPR-nummer, og trækker 

skemaet tilbage som beskrevet nedenunder.  

 

 

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Miniguide_betalingsrettigheder.pdf
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1.9 Sådan trækker du en ansøgning tilbage  

Har du indsendt et Fællesskema og markkort, som du ønsker at trække tilbage, gør du 

følgende:  

 Log på Tast selv-service.  

 Klik på fanen ”Skemaer” og find dit indsendte Fællesskema 2015.  

 I kolonnen ”Opret ændring” klikker du på ”Opret”.  

 Der vil nu komme en kopi af dit indsendte skemaer på den øverste liste over ”Skemaer 

der ikke er indsendt”.  

 Åbn skemaet og forklar din situation i bemærkningsfeltet på siden ”Bemærkninger”  

 Indsend skema og markkort igen. 

 

Du skal ikke fjerne marker fra markkortet eller skemaet. Du skal kun skrive i 

bemærkningsfeltet. 
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Anmeld alle dine landbrugsarealer på markkort 
Du skal indtegne disse arealer i IMK og overføre dem til Fællesskema: 

- Alle arealer, du søger støtte til 

- Arealer, du ikke søger støtte for, men som du driver landbrugsmæssigt, og 

hovedformålet med driften er landbrug. 

2. Sådan udfylder du “Bedriftens 

ejendomme” 
 

På siden "Bedriftens ejendomme" indtaster du oplysninger om de ejendomme, der indgår i din 

bedrift. Det omfatter både arealer, som du ejer og forpagter.  

 

Oplysningerne bruges i forbindelse med kontrol af grønne krav og krydsoverensstemmelse. 

 

Oplysningerne bruges også til at sikre, at din ansøgning overholder EU-reglerne om, at du som 

ansøger skal anmelde alle de arealer, du råder over, uanset om du søger om støtte for disse 

arealer eller ikke. 

 

 

2.1 Hvilke ejendomme skal oplyses? 

Din bedrift omfatter samtlige ejede og forpagtede arealer og øvrige produktionsenheder, som 

du driver, og som ligger i Danmark. Du skal ikke anføre arealer, som du har bortforpagtet eller 

udlejet. 

 

Ejendomme, der var anført i Fællesskema 2014, er overført til Fællesskema 2015.  

 

 

2.2 Arealer, hvor du lejer græsningsret  

Arealer, hvor du har lejet græsningsret hos andre landbrugere, anfører du ikke i 

fællesskemaet. Hverken på siden "Bedriftens ejendomme" eller i markplanen. 

 

Er du økolog, anfører du dog arealer, hvor du lejer græsningsret, på siden "Økologisk 

jordbrugsproduktion - græsningsret".  

 

Læs mere i guiden ”Sådan udfylder du siden Økologi – græsningsret” 

 

 

2.3 Felt A og B 

Felt A er summen af ejendommene på denne side. Felt B er summen af marker på siden 

”Markplan og grundbetaling”. 

 

 

  

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/OekologiGraes.pdf
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2.4 Felt C - Skov, natur og øvrige arealer  

Bedriftens areal med skov, natur, bygninger, veje og lignende arealer anfører du i felt C. 

 

Dog skal du indtegne arealer på markkort og anmelde dem på siden "Markplan og 

grundbetaling", hvis arealerne:  

 er omfattet af et miljø-, økologi- eller skovtilsagn,  

 er berettiget til støtte under ordningen grundbetaling eller 

 bruges til afgræsning med økologiske dyr  

 

Disse arealer skal altså ikke indgå i felt C på siden ”Ejendomme”. 

 

Hvis nogle af dine arealer, som du har indtastet i felt C, ligger i Natura 2000, sætter du hak i 

”Ja”. Oplysningen bliver brugt i forbindelse med kontrol af reglerne om 

krydsoverensstemmelse. 

 

 

2.5 Felt D - beregnet forskel 

I felt D beregnes forskellen mellem bedriftens samlede areal, arealet anmeldt på siden 

”Markplan og grundbetaling” og bedriftens øvrige arealer. Forskellen skal ligge mellem 1 eller 

minus 1 ha. Hvis forskellen er større, skal du angive dine arealer mere nøjagtigt.  

 

 

2.6 Sådan tjekker du for Natura 2000 

Hvis du vil se, om dine arealer ligger inden for Natura 2000, gør du følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu åbnes dit markkort. 

 

Du skal sikre dig, at du kan se de gule markblokgrænser. Hvis du ikke kan det, skal du zoome 

ind til 1:10.000 ved at bruge zoombaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.  

Tryk på knappen ”Vis/Tilknyt 

markkort” for at åbne Internet 

Markkort (IMK). 

2 

Klik på ”1:10.000” for at zoome. 
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3.  

Vis Natura 2000-tema. 

 

Klik på ”Korttemaer” i menuen 

til venstre, når kortet er åbnet. 

 

Klik på ”Naturtemaer”. 

 

Vælg temaet ”Natura 2000”. 
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3. Sådan dokumenterer du, at du er aktiv 

landbruger 
 

Du kan læse denne guide, hvis der står ”Nej” til at du opfylder kravet om at være aktiv 

landbruger. 

 

Hvis du udelukkende søger om miljø- og økologitilskud: 
 Søger du Økologisk Arealtilskud, skal du opfylde krav til aktiv landbruger.  

 Søger du de andre miljø- og økologitilskud, behøver du ikke at opfylde krav til aktiv 

landbruger. Både "Ja" og "Nej" i felt A godkendes 

 

 

3.1 Hvorfor står der ”Nej”?  

 

 
 

 

Når der står ”Nej” kan du som udgangspunkt ikke modtage støtte under følgende ordninger: 

- grundbetaling 

- grøn støtte 

- unge nyetablerede landbrugere 

- ø-støtte 

- Økologisk Arealtilskud 

Vi behøver flere oplysninger før du kan modtage støtte. 

Baggrunden for, at der står ”Nej”, er en af følgende: 

- Du indsender dit Fællesskema i CPR-nummer og har modtaget mere end 5.000 euro i 

Enkeltbetaling og handyrpræmie i 2014.  

- Din virksomhed er ikke registreret med en godkendt hoved- eller bibranche. Du kan se 

de registrerede branchekoder nederst på skemaets side. 

Du kan alligevel modtage støtte, hvis du opfylder én af disse betingelser: 

1. Du modtog i det seneste regnskabsår et beløb i direkte støtte, som svarede til minimum 

5 pct af indtægterne – udfyld mulighed 1.  
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2. Du havde i seneste regnskabsår indtægter fra landbrugsaktiviteter, der svarede til 

mindst 33 pct af virksomhedens samlede indtægter – udfyld mulighed 2. 

3. Du modtog i det seneste regnskabsår et beløb i direkte støtte, som svarede til minimum 

5 pct af indtægterne fra din virksomheds ikke-landbrugsmæssige aktivitet – beregnes 

automatisk, når du har udfyldt mulighed 2. 

4. Du udlejer landbrugsjord og har branchekode 682040 – ’Udlejning af 

erhvervsejendomme’, hvis din virksomhed er en landbrugsvirksomhed og ikke et 

ejendomsselskab. 

5. Du kan dokumentere på anden vis, at du er aktiv landbruger – læs mere i afsnit 3.6 

Når du indtaster oplysninger i mulighed 1 eller 2 og udfører funktionen ” Aktiv landbruger – 

beregn opfyldelse af krav”, kan du se, om du overholder kravet. 

 
 

 

3.1.2 Dokumentation 

Du skal dokumentere, om du falder ind under pkt. 1 - 5, ved at udfylde siden ”Ansøger” og 

vedhæfte dokumentation.  

 

Du skal vedhæfte følgende: 

- seneste årsregnskab og/eller årsopgørelse 

- dokumentation for hver omsætningstype, som du har skrevet ind i tabellen ”Omsætning 

fra landbrugsaktiviteter”. Hvis det drejer sig om landbrugsstøtte, behøver du ikke 

vedhæfte dokumentation, men kan blot skrive beløb og støtteordning. 

- specielt for pkt. 4 - udlejning af landbrugsjord skal du skrive en bemærkning på siden 

”Ansøger” og vedhæfte et årsregnskab og en forpagtningskontrakt. Det vil ofte være 

nok til at dokumentere, at du er aktiv landbruger. 
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3.2 Mulighed 1: Samlet omsætning 

Her indtaster du årstal og virksomhedens samlede omsætning fra det seneste årsregnskab. Du 

vil blive bedt om at vedhæfte dokumentation længere nede på siden. 

 

Hvis du søger med CPR-nr. skal du kun udfylde denne, hvis du har indtægter fra anden 

virksomhed. Har du kun indtægter som lønmodtager, er du ikke omfattet af reglen. Skriv nul i 

feltet ”Beløb” og vedhæft din årsopgørelse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.3 Opdatér felt A 

Når du indtaster oplysninger og vedhæfter dokumenter, skal du opdatere felt A for at se, om 

du opfylder kravet om at være aktiv landbruger. 

 

Sådan gør du: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Find ”Vælg funktion” i 

rullelisten i øverste venstre 
hjørne af skemaet. 

1. 

Klik på ”Indsæt element” og vedhæft en fil. 
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3.4 Mulighed 2: Omsætning fra landbrugsaktiviteter 

Når du har udfyldt mulighed 1, og der efter opdatering stadig står nej, kan du indsæt en 

række i tabellen for hver type af omsætning, din virksomhed har haft i det seneste 

tilgængelige regnskabsår. Omsætningen skal stamme fra landbrugsvirksomhed. Det er ikke 

nødvendigt at udfylde dette, hvis den direkte støtte udgør mere end 5 % af den samlede 

omsætning.  

 

3.4.1 Omsætningstype 

Omsætningstype kan fx være salg af wrapballer. Landbrugsstøtte, såsom Enkeltbetaling og 

støtte under Landdistriktsprogrammet, der er landbrugsrelateret, vil også være en indtægt fra 

landbrugsaktivitet. Indtægterne skal kunne genfindes i den vedhæftede dokumentation. Du vil 

blive bedt om at vedhæfte dokumentation for hver omsætningstype.  

 

2.  

Find funktion ”Aktiv landbruger 

– beregn opfyldelse af krav”. 

 

Når du holder musen hen over 

funktionen vises en kort 

information om, hvad du skal 

være opmærksom på, når du 
anvender funktionen.  

3. 

Når funktionen er valgt trykkes 
på ”Udfør”. 
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3.5 Beregning af samlet direkte støtte 

Når du har indtastet alle relevante oplysninger, udfører du funktionen ” Aktiv landbruger – 

beregn opfyldelse af krav” som beskrevet i afsnit 3.3. 

 

Nederst på siden beregnes den samlede direkte støtte for det år, der er senest tilgængeligt i 

vores registre. 

 

 
 

Den beregnede støtte bliver sammenlignet med oplysninger om samlet omsætning og 

omsætning for landbrugsaktiviteter.  

 

Hvis virksomheden lever op til ét af de krav, der fremgår af kolonnen ”Krav”, overholder du 

kravet om at være aktiv landbruger, og der vil være markeret i ”Ja” i felt A. 

 

 

  

1. 

Klik på ”Indsæt element”. 

 

Skriv sidenummer eller afsnit i den vedhæftede 

dokumentation, hvor man kan se beløbet.  

 

Indtast beløb. 

 

 



 
 
 

31 

3.6 Står der stadig ”Nej” i felt A? 

Hvis du på anden måde kan dokumentere, at du er aktiv landbruger, beskriver du din situation 

i bemærkningsfeltet og vedhæfter relevant dokumentation.  

 

Du kan læse om kravet om at være aktiv landbruger i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 

2.2. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730


 

32 

4. Sådan udfylder du siden ”Markplan og 

grundbetaling” 
 

 

4.1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen  

I 2015 kan du ikke oprette marker i fællesskemaet. Alle marker skal enten uploades fra et  

eksternt markprogram eller hentes fra markkortet i Internet Markkort (IMK). Hvis du henter 

dine marker fra dit markkort i IMK, vil systemet indlæse størrelsen på de arealer, som du har 

tegnet ind. Arealet i markplanen får derfor samme areal, som på markkortet.  

 

Hvis du uploader fra et eksternt markprogram, skal du selv sikre dig, at arealerne i 

Fællesskemaets markplan og i markkortet er ens. Hvis der er forskel på markens areal de to 

steder, vil du få en fejl i skemakontrollen, der blokerer for indsendelse. 

 

 

4.2 Hvilke marker skal anmeldes 

Du anmelder alle bedriftens arealer som marker. Du kan kun lade være med at anmelde:  

 Arealer, der ikke er landbrugsarealer, fx bygninger, haver og hegn  

 Natur- og skovarealer, som du ikke får støtte for eller som ikke er omfattet af et 

flerårigt tilsagn  

 

Du skal også anmelde landbrugsarealer, du ikke søger støtte for. Landbrugsarealer er arealer, 

der er drevet landbrugsmæssigt, og hvor hovedformålet med driften er et landbrugsmæssigt 

formål. 

 

Du anmelder også marker under 0,30 ha.  

 

 

4.2.1 Økologisk produktion 

Du skal altid anmelde marker, som er omfattet af en autorisation for økologisk produktion. 

Dette gælder også, hvis økologiske dyr afgræsser dine naturarealer.  

 

 

4.2.2 Juletræer og pyntegrønt  

Arealer med juletræer og pyntegrønt skal anmeldes på markkort, hvis produktionen foregår på 

landbrugsjord. Husk at markere "Nej" til ansøgning om grundbetaling. 

 

 

4.2.3 Skov og natur 

I visse tilfælde skal du anmelde skov- og naturarealer, også selvom du ikke søger om 

grundbetaling for dem.  

 

Naturarealer anmelder du som marker, hvis én af disse betingelser er opfyldt:  

 Du har flerårigt tilsagn for arealet  

 Det indgår i et miljøprojekt, og du får støtte for arealet  

 Økologiske dyr afgræsser arealet  

 

Skovarealer skal også anmeldes som marker, hvis én af disse betingelser er opfyldt:  

 Du har tilsagn om skovrejsning eller bæredygtig skovdrift på arealet  

 Du har 10- eller 20-årig indkomstkompensation til arealet  

 Arealet er berettiget til grundbetaling 
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I afsnit 4.8 til 4.11 kan du læse mere om, hvordan du anmelder fx marker under 0,30 ha, 

naturarealer, skov, GLM-søer og –fortidsminder og vandboringer. 

 

Læs mere om at indtegne marker i guiden "Samlet brugerguide for Internet Markkort 2015"  

 
Se ansøgningsfristen i ”Samlet brugerguide til Fællesskema 2015” 

 

 

4.3 Hvad indeholder kolonnerne 1 til 8 

 

 
 

Kolonne 1 – Marknummer Hentes fra markkortet 

Kolonne 2 – Markbloknummer Hentes fra markkortet 

Kolonne 3 - Afgrøde  Indtastes eller hentes fra sidste år 

Kolonne 4 – Areal fra markkort Det indtegnede areal fra markkortet 

Kolonne 5 – Der søges grundbetaling Markér i ”Ja” eller ”Nej” 

Kolonne 6 – Under artikel 32 Markér, hvis du søger grundbetaling under 

undtagelsen i artikel 32. Gælder kun marker 

med visse miljøtilsagn, miljøprojekter eller 

skovtilsagn. 

 

Gå til guiden ”Sådan søger du støtte under 

artikel 32” 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c29180
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c29180
http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/GrundbetalingArt32.pdf
http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/GrundbetalingArt32.pdf
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Kolonne 7 – Markblokkens støtteprocent  For markblokke med permanent græs er der 

defineret, hvor stor en procentdel, der er 

støtteberettiget under grundbetalingen. 

Procentværdien hentes fra IMK. 

 

Læs mere i Vejledning om direkte 

arealstøtte, afsnit 6.4 ”Markblokkens 

støtteprocent på permanent græs” 

Kolonne 8 – Grundbetaling – støtteberettiget 

areal 

Viser den procentdel af det indtegnede 

areal, der er støtteberettiget til 

grundbetalingen 

 

Læs mere i Vejledning om direkte 

arealstøtte, afsnit 6.4 ”Markblokkens 

støtteprocent på permanent græs” 

 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 

 

 

4.4 Sådan henter du marker fra markkortet 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.  

Find ”Vælg funktion” i 

rullelisten i øverste venstre 

hjørne af skemaet. 

2.  

Find funktion ”Hent marker 

indtegnet på markkort” i 

rullelisten i øverste venstre 

hjørne af skemaet. 

 

 

Vælg den ønskede funktion. 

Når du holder musen hen over 

funktionen vises en kort 

information om, hvad du skal 

være opmærksom på, når du 

anvender funktionen. 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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4.5 Sådan henter du afgrøder fra sidste år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionen ”Hent supplerende oplysninger fra sidste års ansøgning” henter følgende 

oplysninger fra sidste år: 

- afgrøde 

- lavskov 

- miljø- og økologitilsagn 

- økologioplysninger for marker 

- skovtilsagn 

 

 

3. 

Når funktionen er valgt kan du 

klikke på ”Udfør”. 

1.  

Find funktion ”Hent 

supplerende oplysninger fra 

sidste års ansøgning” i 

rullelisten i øverste venstre 

hjørne af skemaet. 
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Søg grundbetaling under artikel 32 – også til skovarealer 
 

Hvis du søger grundbetaling til dine arealer med skovrejsning, skal du huske at sætte hak i 

kolonnen ”Under artikel 32” på siden ”Markplan og grundbetaling”. 

 

Hvis du glemmer at sætte hak, vil dine arealer blive vurderet efter de normale 

støttebetingelser for grundbetaling. 

 

Gå til brugerguiden ”Sådan søger du grundbetaling under artikel 32” 

 

Hvis du har miljø, økologi- eller skovtilsagn, kan det være en fordel for dig at bruge funktionen 

”Hent supplerende oplysninger fra sidste år” som det allerførste, efter du har hentet markerne 

fra Internet Markkort. På den måde får du indlæst dine tilsagnsoplysninger fra sidste år. Så 

kan du rette i dine afgrøder bagefter. 

 

 

4.6 Hvad indeholder kolonnerne 9 til 12 

 

Kolonne 9 – Lavskov - plantet Indtastes eller hentes fra sidste år 

Kolonne 10 – Lavskov - stævnet Indtastes eller hentes fra sidste år, hvis 

lavskoven har været stævnet 

Kolonne 11 – Der søges om ø-støtte Markér, hvis du søger ø-støtte.  

 

Vær opmærksom på, at hvis du tidligere har 

søgt om ø-støtte, kan der være nogle 

forpligtelser du fortsat skal opfylde. Læs 

mere i kap. 9 i Vejledning om direkte 

arealstøtte 2015. 

Kolonne 12 – Overfør til nye 5-årige tilsagn Hvis du vil søge nyt 5-årige miljø- eller 

økologitilsagn på marken, kan du markere 

her.  

 
 
Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 
 

 
 

4.7 Valg af afgrødekoder 

Du oplyser den afgrøde, som du dyrker på marken. Hvis du vælger en anden afgrøde, efter du 

har indsendt fællesskemaet, skal du sende en ændring af fællesskemaet senest på fristen for 

ændringer. Se fristen for ændringer ”Samlet brugerguide for Fællesskema 2015”. 

 

Hvis du har miljø- og økologitilsagn eller skovtilsagn, skal du bruge nogle særlige 

afgrødekoder. Du finder dem på vores hjemmeside. 

 

Gå til lister for afgrødekoder 

 

Gå til ”Samlet brugerguide for Fællesskema 2015” 

 

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/GrundbetalingArt32.pdf
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c29180
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4.7.1 Hvis du høster din hovedafgrøde før 1. juni  

Hvis du høster din hovedafgrøde før 1. juni, oplyser du den afgrøde, som er på marken i 

perioden 1. juni til 31. juli. I skemaet Gødningskvote og efterafgrøder indberetter du dog den 

afgrøde, du skal have kvælstofkvote for. 

 

 

4.7.2 Marker, som du anmeldt med afgrødekode 906 i 2014 

Du kan ikke længere afmelde landbrugsarealer, det vil sige bruge afgrødekode 906. Hvis du vil 

genoptage landbrugsdriften på sådan en mark, bruger du en afgrødekode, der passer til 

marken. 

 

Hvis arealet er et naturareal, skal du ikke anmelde det som en mark i fællesskemaet. Du kan 

sende et forslag til ændring af markblokken for at få taget området ud af markblokken. 

 

 

4.7.3 Afgrødekoden har betydning for beregning af dit areal med miljøfokusområder 

I listen over afgrødekoder kan du se hvilke afgrødekoder, der har definitionen ”Omdrift”. 

 

Det er marker med disse afgrødekoder, som tæller med i beregningen af dit omdriftsareal. Det 

vil sige: 

 om du er omfattet af de tre grønne krav 

 Hvor stort et areal, du skal have med miljøfokusområder 

 Hvor mange afgrødekategorier, du skal have på din bedrift 

 

Det er også på disse marker, at randzoner, GLM-søer, -vandhuller og fortidsminder tæller med 

som miljøfokusområder. 

 

 

4.8 Marker under 0,30 ha  

Du skal indtegne og anmelde alle landbrugsarealer også marker under 0,30 ha. Du kan 

kun søge grundbetaling for en mark under 0,30 ha, hvis alle disse betingelser er 

opfyldt:  

 

 Marken er sammenhængende med en anden mark, hvor du også søger om 

grundbetaling 

 De to marker udgør tilsammen 0,30 ha eller derover, og  

 Markerne ligger i samme markblok.  

 

For at en mark på mindre end 0,30 ha kan siges at være sammenhængende med en anden 

mark, skal der være en støtteberettiget passage mellem markerne, fx i et læhegn. Passagen 

skal være mindst 4 m bred.  

 

Hvis en mark er mindre end 0,30 ha, fordi en markblokgrænse er tegnet forkert, indsender 

du et forslag til ændring af markblokken. Du kan skrive en kommentar i Internet Markkort 

om, at du ønsker at lægge marken sammen med en anden mark.  

 
Læs mere i afsnit 2.6 ”Minimumskrav for at modtage direkte betalinger ” i Vejledning om 

direkte arealstøtte 2015. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 

 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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4.9 GLM-søer, -vandhuller og GLM-fortidsminder 

Når GLM-søer, -vandhuller og –fortidsminder er tegnet med som en del af din mark, kan du: 

 søge grundbetaling for dem 

 tælle dem med som miljøfokusområder (MFO) 

 
GLM-fortidsminder og GLM-søer defineres som; fortidsminder og søer mellem 100 m2 og 2.000 

m2 inklusiv randbeplantning, som er omkredset af støtteberettigede arealer.  

 
Arealet er kun støtteberettiget og kan kun tælle med som MFO-areal, hvis der i Internet 

Markkort (IMK) er et GLM-element. Er dette ikke tilfældet, og mener du, at arealet er 

støtteberettiget, skal du indsende et forslag til ændring af markblokken. Det samme gælder 

hvis GLM-elementer er indtegnet forkert. 

 

Gå til guiden ”Sådan søger du støtte for GLM-søer, -vandhuller eller GLM-fortidsminder” 

 

Læs hvad GLM-kravet indeholder i Vejledning om krydsoverensstemmelse 
 

 

4.10 Marker med vandboringer  

Ligger der en vandboring på din mark, kan du søge om grundbetaling for arealet med 

boringen, hvis det overholder støttebetingelserne. Hvis du søger grundbetaling, skal du 

overholde kravet om årlig slåning eller afgræsning af arealet med boringen. 

 

Du skal huske at: 

 arealet med vandboring og beskyttelseszone ikke har en kvælstofkvote, så det skal 

trækkes fra i din beregning af gødningskvoten 

 hvis du har miljø- eller økologitilsagn for marken, gælder der særlige regler. 

 

Du kan også bruge arealet med boringen, til opfyldelse af dit grønne krav om 5 procent 

miljøfokusområde på bedriften, hvis du overholder reglerne for brakarealer. Brug afgrødekode 

309 ”Udyrket areal ved vandboring”. I brugerguiden for Internet Markkort kan du læse, 

hvordan du indtegner arealer med vandboringer. 

 

Gå til ”samlet brugerguide for Internet Markkort 2015” 

 

 
4.11 Natur-og skovarealer, der skal anmeldes  

Naturarealer indtegner du på markkortet og henter til siden ”Markplan og grundbetaling”, hvis 

én af disse betingelser er opfyldt:  

 Du har flerårigt tilsagn for arealet  

 Arealet indgår i et miljøprojekt, og du får støtte for arealet  

 Økologiske dyr afgræsser arealet 

 

Skovarealer skal også indtegnes som marker på markplanen, hvis én af disse betingelser 

er opfyldt:  

 Du har 10- eller 20-årig indkomstkompensation til arealet  

 Arealet er berettiget til grundbetaling 

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/GLMelement.pdf
http://naturerhverv.dk/landbrug/krydsoverensstemmelse/vejledning/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c29180
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Gå til ”Sådan udfylder du Tilsagn under skovordningerne” 

 

 

4.12 Definition af en mark  

En mark er i markplanen defineret som:  

 et sammenhængende areal inden for samme markblok,  

 et areal, der opfylder alle de samme støttebetingelser, og som  

 er anført på én og samme linje i fællesskemaet.  

 

Du kan søge flere støtteordninger for samme mark. Det kræver dog, at hele marken 

opfylder støttebetingelserne for alle de ordninger, du søger støtte under. 

 

Du kan dyrke flere støtteberettigede afgrøder på samme mark. Som udgangspunkt er det 

kun afgrøden i perioden 1. juni til 31. juli, der skal anmeldes på markplanen.  

 

Hvis du har marker, hvor flere afgrøder dyrkes i separate rækker, og hvor den enkelte 

afgrøde dækker mindst 25 pct. af arealet, kan hver afgrøde tælle med i opfyldelsen af 

kravet om flere afgrødekategorier på bedriften.  Læs mere om dette i Vejledning om 

Direkte arealstøtte. 

 
Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 

 
 
4.13 En mark pr. linje  

I markplanen er der én linje for hver mark. Linjen strækker sig over flere af 

Fællesskemaets sider, og marknummer, areal og afgrøde går derfor igen på alle disse 

sider. 

 
Følgende sider er en del af markplanen:  

 Markplan og grundbetaling  

 Randzoner og MFO-efterafgrøder 

 Opfyldelse af grønne krav 

 Udbetaling af tilskud – Miljø- og økologitilsagn  

 Økologisk jordbrugsproduktion – marker  

 Tilsagn under skovordningerne  

 

Hvis en del af en mark ikke opfylder betingelserne for grundbetaling, men opfylder 

betingelserne for en miljøordning, skal marken deles op. Du indtegner to marker på 

markkortet, og du søger kun grundbetaling for den del af marken, som overholder 

støttebetingelserne.  

 

  

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/Skovtilsagn.pdf
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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5. Sådan søger du støtte for GLM-søer, -

vandhuller og -fortidsminder 
 

Når et GLM-landskabselement er tegnet med som en del af din mark, kan du: 

 Søge grundbetaling for dem 

 Tælle dem med som miljøfokusområder (MFO), hvis GLM-elementet hovedsageligt er 

omkranset af omdriftsareal 

 

Hvis du har miljø- eller økologitilsagn på marken, skal du være opmærksom på, om GLM-

elementet er med i tilsagnsarealet. 

 
Fortidsminder og søer mellem 100 m2 og 2.000 m2 inklusiv randbeplantning, som er 

omkredset af støtteberettigede arealer, defineres som GLM-fortidsminder og GLM-søer. For at 

arealet er støtteberettiget, skal der være indtegnet et GLM-element i Internet Markkort. 

 
 

5.1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer 

Arealet er kun støtteberettiget og kan kun tælle med som MFO-areal, hvis der er et GLM-

landskabselement i Internet Markkort (IMK). Er dette ikke tilfældet, og mener du, at arealet er 

støtteberettiget, skal du indsende et forslag til ændring af markblokken.  

 

Formålet med GLM-udpegningen er at beskytte GLM-fortidsminder, GLM-søer og -vandhuller 

som en del af landskabet. GLM-kravet om beskyttelse gælder også, selvom du ikke søger 

grundbetaling for de enkelte GLM-landskabselementer. 

 
Du skal huske at: 

 GLM-landskabselementet har ingen kvælstofkvote, så det skal trækkes fra i din 

beregning af gødningskvoten 

 hvis du har miljø- eller økologitilsagn til marken, gælder der særlige regler, se afsnit 

5.4 

 
Læs hvad GLM-kravet indeholder i Vejledning om krydsoverensstemmelse 

 

 

5.2 Find GLM-landskabselementerne i IMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Tryk på knappen ”Vis/Tilknyt 

markkort” for at åbne Internet 

Markkort (IMK). 

http://naturerhverv.dk/landbrug/krydsoverensstemmelse/vejledning/


 
 

41 

 

Nu åbnes dit markkort. Du skal sikre dig, at du kan se de gule markblokgrænser. Hvis du ikke 

kan det, skal du zoome ind til 1:10.000 ved at bruge zoombaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. 

Klik på ”1:10.000” for at zoome 

Korttemaerne for GLM-

elementerne er valgt til som 
standard.  

3.  

Klik på ”Korttemaer” i menuen 

til venstre, når kortet er åbnet. 

 

Klik på ”Udvalgte 2015 

korttemaer”. 

 

Vælg de to temaer ”GLM-søer” 

og ”GLM-fortidsminder”. 
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5.3 Sådan tegner du GLM-elementerne med i marken 

Hvis du har kopieret sidste års marker, skal du huske at fjerne eventuelle huller i den 

indtegnede mark efter GLM-søer eller - fortidsminder. Dette gøres ved at bruge 

tegneredskabet ”Rediger mark”, og slette punkterne som hullet består af. 

 

Sådan gør du: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Miljø- eller økologiordninger og GLM-landskabselementer 

 

5.4.1 GLM-elementer og nye tilsagn ansøgt i Fællesskema 2015 

Hvis du søger om nye tilsagn med start fra 1. september 2014 eller 2015, kan du søge om 

tilsagn og udbetaling til alle GLM-søer og -vandhuller og alle GLM-fortidsminder. 

 

5.4.2 GLM-elementer og eksisterende tilsagn 

I mange tilfælde vil GLM-elementet ikke være omfattet af de eksisterende tilsagn. GLM-søer vil 

fx i de fleste tilfælde ikke indgå i tilsagnsarealet.  

 

2. 

Hold tasten ”d” nede, mens 

du kører med musen hen 

over punkterne. 

 

Slet alle punkter rundt om 
GLM-elementet. 

1. 

Vælg tegneredskabet 

”Rediger mark”. 

 

Følg guiden, som åbnes. 
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For enkelte eksisterende tilsagn kan GLM-elementet dog være omfattet af tilsagnet. Fx hvis 

GLM-fortidsmindet, anvendes til afgræsning som en del af en tilstødende græsmark, eller hvis 

GLM-søen indgår i et tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområde. 

 

 

Hvis GLM-elementer er omfattet af tilsagnsarealet 

I de tilfælde hvor GLM-elementet indgår i tilsagnsarealet skal GLM-elementet blot forblive som 

en del af marken. Du skal ikke tegne en separat mark, men du skal blot lade GLM-elementet 

indgå som en del af den omkringliggende tilsagnsmark.  

 

Hvis du alligevel tegner GLM-elementet ud som en separat mark, betragter vi normalt marken 

som et areal, der ikke opfylder betingelserne for tilsagn. Der vil som udgangspunkt ske 

bortfald af tilsagn med krav om tilbagebetaling af tilskud.  

 

Det kan være fordi GLM-elementet ligger i en mark, der både er omfattet af en 

tilsagnsordning, hvor GLM-elementet er berettiget til tilskud, tilsagn om Økologisk Arealtilskud, 

og en anden tilsagnsordning, hvor elementet ikke er omfattet af tilsagnet, fx OM-tilsagn. 

 

 

Hvis GLM-elementer ikke er omfattet af tilsagnsarealet 

I de tilfælde hvor GLM-elementet ikke indgår i tilsagnsarealet, skal du tegne GLM-elementet ud 

som en separat mark, og du skal fjerne tilsagnsoplysninger på marken. 

 

Du kan nemlig ikke øge arealet af det eksisterende tilsagn, og du kan ikke flytte beliggenheden 

af det indtegnede tilsagnsareal. Den separate mark med GLM-element skal du som 

udgangspunkt anmelde med samme afgrødekode som den omkringliggende mark.  

 

Hvis den omkringliggende mark er omfattet af et miljøtilsagn, fx tilsagn om Pleje af græs- og 

naturarealer skal du anmelde GLM-elementet med: 

 

 afgrødekode 265 ”Græs og kløvergræs uden norm”, hvis den omkringliggende tilsagnsmark 

anmeldt med en afgrødekode for græs i omdrift 
 

 afgrødekode 276 ” Permanent græs og kløver uden norm”, hvis den omkringliggende 

tilsagnsmark er anmeldt med en afgrødekode for permanent græs eller naturareal, som fx 

afgrødekode 253 ” Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N)”, 254 ”Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N)” eller 

318 ” MVJ ej udtagning, ej landbrugsjord”  

 

 

Bevar samme marknumre 
Når du henter oplysninger om tilsagn ind på siden ”Udbetaling af tilskud – miljø- og 

økologitilsagn”, kan systemet kun genkende dine marker, hvis de har samme marknumre 

som sidste år. 

 

For tilsagnsmarker skal du så vidt muligt bevare de samme fra år til år. 
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6. Sådan søger du grundbetaling under 

artikel 32  
 

Selvom marken ikke opfylder de almindelige støttebetingelser, kan du i visse tilfælde søge om 

grundbetaling alligevel, hvis marken:  

 er omfattet af tilsagn om tilskud til 

 miljøtilsagn med forpligtelse til udtagning 

 miljøtilsagn til vådområder, eller 

 visse miljøtilsagn, der er udløbet  

 skovrejsning – Læs mere i ”Sådan udfylder du Tilsagn under skovordningerne” 

 indgår i projekter, som gennemfører vandramme- og/eller Natura 2000 direktiverne (fx 

vådområdeprojekter) 

 

Du skal være opmærksom på, at arealer kun kan være omfattet af artikel 32, hvis arealet ikke 

overholder de almindelige krav til grundbetaling, som en direkte konsekvens af et vand- og 

naturprojekt eller tilsagnsforpligtelserne på arealet. Der skal desuden være udbetalt retmæssig 

støtte under ordningen Enkeltbetaling til arealet i 2008.   

 

Fra 2015 er det et krav, at du sætter flueben i feltet ”Under artikel 32” i kolonne 6 i 

markplanen inden ændringsfristen den 11. maj 2015. 

 

Er dine marker støtteberettiget efter de normale betingelser for grundbetaling, skal du ikke 

sætte hak i feltet ”Under artikel 32” i kolonne 6 på siden ”Markplan og grundbetaling”. 

 

 
 

 

For at en mark kan komme i betragtning til artikel 32, er der flere ting, der skal tages højde 

for. Der er fx forskellige krav til beliggenhed og afgrødekode afhængigt af, om marken er 

omfattet af miljøtilsagn eller ej, og hvilken type af tilsagn. Derfor gennemgås de forskellige 

betingelser for korrekt anmeldelse af dine artikler 32 marker nedenfor. 

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/Skovtilsagn.pdf
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Søg grundbetaling under artikel 32 – også for 

skovarealer 
 

Hvis du søger grundbetaling til dine arealer med skovrejsning, skal du huske at sætte 

hak i kolonnen ”Under artikel 32” på siden ”Markplan og grundbetaling”. 

 

Hvis du glemmer at sætte hak, vil dine arealer blive vurderet efter de normale 

støttebetingelser for grundbetaling. Du skal sætte hak for artikel 32 senest den 11. 

maj 2015 

 

I Internet Markkort(IMK) kan du som noget nyt se hvilke marker, som vi tidligere har vurderet 

i forhold til undtagelsesbestemmelserne i artikel 32. I korttemaet ”Artikel 32, Afvist” kan du 

se, hvilke marker, som aldrig vil kunne blive omfattet af undtagelsesbestemmelserne under 

artikel 32, fordi der ikke er blevet udbetalt støtte til arealet i 2008 eller det er tilsagn 9, 

indgået før 2001.  

 

I korttemaet ”Artikel 32, Godkendt” kan du se, hvilke marker der tidligere har været godkendt 

under artikel 32. Korttemaerne er vejledende og et areal vil kunne skifte status, hvis arealet 

ikke længere lever op til diverse krav til eksempelvis tilsagnsforpligtelserne. Er der fejl i 

korttemaerne ”Artikel 32 – Godkendt” eller ”Artikel 32 – Afvist”, skal du skrive en bemærkning 

om det. Korttemaerne vil vi opdatere når vi er færdige med at behandle din ansøgning. 

 

Du vil ikke kunne modtage Økologisk Arealtilskud, hvis du sætter hak i støtte under 

undtagelsesbestemmelserne i artikel 32. Dette skyldes, at vi kun giver Økologisk Arealtilskud  

til arealer, der er støtteberettigede under de almindelige betingelser for grundbetaling. 

 

I Vejledning om direkte arealstøtte 2015, afsnit 4.8, kan du læse præcist hvilke typer af tilsagn 

eller projekter, der er omfattet af artikel 32. 

 

Arealer med tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer vil nu blive støtteberettigede efter de 

generelle regler og skal ikke anmeldes under artikel 32. Derfor kan tilsagn 4, 5, 52, 57 og 67 

ikke længere anmeldes under artikel 32.  

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 

 

 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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6.1 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu åbnes dit markkort. Du skal sikre dig, at du kan se de gule markblokgrænser. Hvis du ikke 

kan det, skal du zoome ind til 1:10.000 ved at bruge zoombaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Tryk på knappen ”Vis/Tilknyt 

markkort” for at åbne Internet 
Markkort (IMK). 

2. 

Klik på ”1:10.000” for at zoome. 

 

4.  

Klik på ”Korttemaer” i menuen 

til venstre, når kortet er åbnet. 

 

Klik på ”Udvalgte 2015 

korttemaer”. 

 

Så ser du tidligere godkendte 

arealer i korttemaer ”Artikel 32, 

Godkendt” og afviste arealer 

under artikel 32 ”Artikel 32, 

Afvist”. 
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6.2 Indtegning af marker under artikel 32 

Når du indtegner en mark under artikel 32, anbefaler vi, at du slår artikel 32 korttemaerne til.  

 

Det er ikke et krav, at marken skal ligge indenfor korttemaet ”Artikel 32 – Godkendt” for at 

komme i betragtning til artikel 32. Der kan løbende komme flere arealer ind i korttemaet.  

 

Hvis du ikke tidligere er søgt under artikel 32, anbefaler vi, at du slår nedenstående 

korttemaer til, når du skal indtegne de marker du ønsker at ansøge under artikel 32: 

 

 

 

 

Du kan godt anmelde en mark under artikel 32, der ligger i korttemaet ”Artikel 32, Afvist”, 

hvis du mener, den er omfattet af undtagelsesbestemmelserne. Du skal dog skrive en 

bemærkning om, hvorfor arealer bør være støtteberettiget under undtagelsesbestemmelserne. 

Vi vil så på ny vurdere om marken lever op til betingelserne for artikel 32. 

 

Vær opmærksom på, at arealer der lå udenfor markblok i 2008, fordi det ikke var 

landbrugsareal, aldrig vil kunne opnå støtte under undtagelsesbestemmelserne. For at komme 

Markblokke 2008 

 Ligger under ”Markblok” 

 

Vand- og naturprojekter 

Natura2000 

 Ligger begge under 

”Naturtemaer” 

 

Tilsagn, Miljøtilsagn Vådområder 

eller 

Tilsagn, Miljøtilsagn øvrige typer 

 Ligger begge under 

”Landskabselementer” 
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i betragtning til artikel 32 er det et krav, at arealerne var støtteberettigede landbrugsarealer i 

2008 og at der blev søgt om og udbetalt Enkeltbetaling til arealet.  

 

Derfor er det en god idé at slå korttemaerne ”Markblokke 2008” og ”Marker 2008” til, når du 

indtegner de arealer, som du mener, bør være omfattet af undtagelsesbestemmelserne i 

artikel 32. 

 

 

Eksempel: Mark med miljøtilsagn 

 

Du har en mark med tilsagnstype 9 om ændret afvanding. Tilsagnet er indgået efter 2001. På 

grund af forpligtelserne i tilsagnet står dele af marken under vand og kan dermed ikke opnå 

støtte efter de almindelige betingelser for grundbetaling.  

 

Derfor kan du undersøge om marken kan opnå støtte under undtagelsesbestemmelserne i 

artikel 32. 

 

Når du indtegner din mark i IMK er det en god idé at slå korttemaerne ”Markblokke 2008”, 

”Marker 2008” og evt. ”Tilsagn, Miljøtilsagn Vådområder” til.  

 

Hvis hele din mark ligger indenfor korttemaerne, og der blev søgt og udbetalt Enkeltbetaling 

til arealet, kan arealet komme i betragtning til artikel 32. Du skal huske at sætte et flueben 

”Under artikel 32” i markplanen.  

 

Ligger dele af marken udenfor markblokindtegningen i 2008 og på luftfoto 2008 ligner natur, 

kan det være at der ikke er udbetalt til arealet i 2008, og arealet kan ikke komme i 

betragtning til artikel 32. Derfor bør marken deles op i en del, der ligger indenfor og en del 

der ligger udenfor markblokken fra 2008. 

 

Hvis der ikke er udbetalt Enkeltbetaling til arealet i 2008 vil marken ikke kunne blive omfattet 

af artikel 32, og marken vil blive vurderet efter de generelle støttebetingelser til 

grundbetaling. 

  

 

 

6.2.1 Korttemaet ”Fradrag, grundbetaling” 

Du kan indtegne hele den mark i IMK, som du ønsker at søge om grundbetaling for under 

artikel 32. Du skal ikke tage hensyn til eventuelle fradrag, der er indtegnet på korttemaet 

”Fradrag, grundbetaling”.  

 

Ved at ansøge under artikel 32 oplyser du os om, at du mener hele arealet er støtteberettiget 

til grundbetaling under undtagelsesbestemmelsen i artikel 32. I sagsbehandlingen af din 

ansøgning vil der blive fastslået om marken kan blive omfattet af artikel 32 eller ej. Godkendes 

marken under artikel 32 kan den opnå 100 % støtte til det indtegnede areal.  

 

Du skal være opmærksom på, at du skal have betalingsrettigheder til det areal, som du mener 

kan opnå støtte til grundbetaling i 2015. 
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6.3 Afgrødekoder til artikel 32 

Det er vigtigt, at du anvender den korrekte afgrødekode til de arealer, som du anmelder under 

artikel 32. Dette skyldes blandt andet, at vi ikke kan godkende arealer under artikel 32, hvis 

der anvendes afgrødekoder med gødningsnorm. 

 

 

6.3.1 Miljøtilsagn 

Hvis du har et miljøtilsagn, skal du bruge afgrødekode: 

 254 (Miljøgræs MVJ-tilsagn 0 N) 

 311 (Privat skovrejsning på tidligere landbrugsjord 1) 

 312 (20-årig udtagning) 

 313 (20-årig udtagning) 

 317 (Vådområder med udtagning) 

 318 (MVJ ej udtagning, ej landbrugsjord) eller  

 319 (MVJ udtagning, ej landbrugsjord). 

 

6.3.2 Vand- eller naturprojekter 

Hvis din mark ikke har tilsagn, men indgår i et vådområdeprojekt, skal du bruge afgrødekode: 

 321 (Miljøtiltag, ej landbrugsarealer). 

 

Gå til listen over afgrødekoder til skovtilsagn 

 

 

Eksempel: Mark uden tilsagn i vand- og naturprojekt  

 

I Internet Markkort (IMK) kan du finde korttemaet ”Vand- og naturprojekter”. Det er 

Naturstyrelsens udpegning af projekter, som gennemfører vandramme- og Natura 2000-

direktiverne.  

 

Hvis dine marker ligger inden for dette korttema, kan de være omfattet af artikel 32.  

 

Du skal anmelde din mark med afgrødekode 321 (Miljøtiltag, ej landbrugsjord), hvis den ikke 

længere lever op til de almindelige krav til grundbetaling pga. gennemførelsen af et vand- 

eller naturprojekt.  

 

Hvis din mark ikke er omfattet af korttemaet ”Vand- og naturprojekter”, og du mener, det er 

en fejl, skal du udfylde skemaet ”Erklæring om grundbetaling under 

undtagelsesbestemmelserne i artikel 32” og indsende denne til os.  

 

Gå til "Erklæring om grundbetaling under undtagelsesbestemmelserne i artikel 32" 

 

Marker med både vand- eller naturprojekt og miljøtilsagn  

Hvis din mark er omfattet af et projekt og også har et relevant miljøtilsagn, kan du anvende 

afgrødekoderne 318 (MVJ ej udtagning, ej landbrugsjord) eller 319 (MVJ udtagning, ej 

landbrugsjord).  

 

Disse afgrødekoder bruger du, hvis arealerne ikke er støtteberettigede i forhold til de 

almindelige støttebetingelser under ordningen grundbetaling. 

  

Hvis der er marker, som ligger inden for afgrænsningen af vand- eller naturprojektet, men 

som endnu ikke er blevet påvirket af projektet, anmelder du marken med afgrødekode 254. 

Arealer er som udgangspunkt ikke omfattet af artikel 32, da du kan opnå støtte under de 

generelle betingelser. 

 

http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004#c29112
http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/ErklaeringArt32.pdf
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Projekter, der starter i 2015 

Hvis du har marker, som i løbet af 2015 bliver inddraget i et projekt, der har til formål at 

gennemføre vandramme- og Natura2000-direktiverne, skal du indsende en 

dispensationsansøgning, hvis marken bliver påvirket af projektet i mere end 28 dage. 

Projektmyndigheden kan indsende i stedet for dig. 

 

Du skal ikke ændre afgrødekoden eller indsende en erklæring for markerne i 2015. 

 

Læs mere i afsnit 5.5 ”Du må i 14/28 dage om året bruge dine landbrugsarealer til andre 

formål” i Vejledning om direkte arealstøtte. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015  

 

 

6.4 Hvis du udfylder feltet om artikel 32 forkert 

I nedenstående skema kan du se hvad der sker, når du anmelder en mark under artikel 32 og 

hvilke konsekvenser det vil have for din ansøgning, hvis du sætter en forkert markering for 

artikel 32. 

 

Marken er 

anmeldt under 

artikel 32 

Markens 

beskaffenhed 

overholder de 

almindelige 

betingelser for 

grundbetaling 

Marken 

overholder 

betingelser for 

støtte under 

artikel 32 

Konsekvens 

Ja Nej Ja 

Marken er anmeldt under artikel 

32 og kan godkendes under 

artikel 32. Arealet vil blive en del 

af korttemaet ”Artikel 32 – 

godkendt”, der viser marker, 

som kan opnå støtte under 

artikel 32.  

Ja Ja Nej 

Marken kan ikke godkendes 

under artikel 32, men markens 

beskaffenhed lever op til de 

almindelige betingelser for 

grundbetaling. 

Du vil modtage et 

orienteringsbrev om, at marken 

ikke er omfattet at artikel 32, og 

at markeringen er fjernet fra 

markplanen.  

Det støtteberettigede areal for 

marken vil blive beregnet på 

baggrund af markblokkens 

støtteprocent. 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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Ja Nej Nej 

Du har søgt støtte under artikel 

32 for et areal, der ikke er 

støtteberettiget under artikel 32. 

Du vil modtage et brev om, at 

marken ikke er omfattet at 

artikel 32, og at markeringen er 

fjernet fra markplanen.  

Marken vil blive vurderet efter de 

almindelige betingelser for 

grundbetaling. 

Nej  Nej  Ja 

Marken er ikke anmeldt under 

artikel 32 indenfor 

ændringsfristen, og markens 

beskaffenhed lever ikke op til de 

almindelige betingelser for 

grundbetaling. 

Marken vil blive vurderet efter de 

almindelige betingelser for 

grundbetaling, også selvom 

marken vil kunne overholde 

betingelserne for støtte under 

artikel 32. 

Det er ikke muligt at anmelde et 

areal under artikel 32 efter 

ændringsfristen.  

 

 

 

 

  

Nye regler for plantedække på græsarealer 
 

Som noget nyt fra 2015 er alle arter af græs, grøntfoder og naturligt forekommende urter 

støtteberettigede plantearter på landbrugsarealer med græs. Dette gælder eksempelvis for 

arter såsom lysesiv, brændenælder, tidsler mv. som tidligere ikke kunne godkendes på 

græsarealer. 

 

Landbrugsarealer med græs kan godkendes uanset plantesammensætningen, hvis 

aktivitetskravet om slåning eller afgræsning er overholdt. 

 

Områder over 100 m2 med træer, buske, vedagtige planter såsom lyng samt lav, mos og 

lignende vil fortsat ikke blive godkendt. 

 

Arealer med tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer vil nu blive støtteberettigede efter de 

generelle regler og skal ikke anmeldes under artikel 32. Derfor kan tilsagn 4, 5, 52, 57 og 

67 ikke anmeldes under artikel 32.  
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7. Sådan udfylder du siden ”Randzoner og 

MFO-efterafgrøder” 
 

7.1 Før du udfylder siden 

For at se, hvor stort et MFO-areal du skal have, opdaterer du først siden ”Opfyldelse af grønne 

krav”. 

 

Det gør du ved at udføre funktionen ”Grønne krav – beregn opfyldelse af krav”, som vist i 

næste afsnit. Når beregningen er gennemført, kan du se på siden ”Opfyldelse af grønne krav” i 

fællesskemaet, hvor stort MFO-areal du skal have på bedriften i alt. 

 

Gå til guiden ”Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav” 

 

På siden ”Randzoner og MFO-efterafgrøder” kan du se, hvor stort et areal du har med 

randzoner/2 meter-bræmmer, GLM-søer og GLM-fortidsminder. Du kan dog ikke se, hvor de 

bliver regnet med i dit samlede MFO-areal. 

 

Hvis du udover de beregnede arealer mangler noget MFO-areal for at opfylde kravet, kan du 

udlægge MFO-efterafgrøder, MFO-græsudlæg eller MFO-brak. Du anmelder dette på siden 

”Randzoner og MFO-efterafgrøder”.  

 

Dit samlede MFO-areal fremgår af markplanen på siden ”Opfyldelse af grønne krav”. 

 

 

7.2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne 

Beregningen på siden ”Opfyldelse af grønne krav” bliver ikke opdateret automatisk. 

 

Husk derfor at køre funktionen ”Grønne krav – beregn opfyldelse af krav”, hver gang du retter 

på siden ”Randzoner og MFO-efterafgrøder”. 

 

Se hvordan du gør i guiden ”Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav”. 

 

 

7.3 Hvad indeholder kolonnerne 1 til 8?  

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/BeregnGroenneKrav.pdf
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Siden ” Randzoner og MFO-efterafgrøder” indeholder følgende kolonner: 

 

Kolonne 1 – Marknummer Hentes fra siden “Markplan og 

grundbetaling” 

Kolonne 2 – Markbloknummer og afgrøde Hentes fra siden “Markplan og 

grundbetaling” 

Kolonne 3 – Areal fra markkort Hentes fra siden “Markplan og 

grundbetaling” 

Kolonne 4 – Randzone- og bræmmeareal fra 

markkort 

Det areal, hvor din indtegnede mark i 

markkortet overlapper med korttemaet 

”MFO randzone/bræmmekort”  

Kolonne 5 – GLM-søer fra markkort  Det areal, hvor din indtegnede mark i 

markkortet overlapper med korttemaet 

”GLM-søer”  

Kolonne 6 – GLM-fortidsminder fra markkort  Det areal, hvor din indtegnede mark i 

markkortet overlapper med korttemaet 

”GLM-fortidsminder”  

Kolonne 7 – Planlagt MFO-græsudlæg Markér, hvis du har planlagt græsudlæg på 

marken, og det skal medregnes som MFO-

areal 

Kolonne 8 – Planlagt MFO-efterafgrøder Markér, hvis du har planlagt MFO-

efterafgrøder på marken, og det skal 

medregnes som MFO-areal. 

 

Du har mulighed for at markere ”Ja” for alle 

marker 

 

 

7.4 MFO-brak og MFO-lavskov 

Hvis du vil anmelde en mark som MFO-brak eller MFO-lavskov, skal du bruge disse 

afgrødekoder: 

 

 

Hvis du er undtaget for kravet om 5 procent MFO, kan du ikke bruge afgrødekode 308 ”MFO-

brak”. Hvis du bruger afgrødekoden i dit Fællesskema, vil vi rette det i sagsbehandlingen til 

afgrødekode 310 ”Brak”.  

MFO-afgrødekoder: 
308       MFO – Brak 

309   Udyrket areal ved vandboring 

312, 313, 317, 320    Miljøtilsagn tæller som MFO-brak, hvis 

arealet opfylder de almindelige betingelser 

for grundbetaling eller betingelserne for 

grundbetaling under artikel 32 

 

602      MFO - Pil 

603       MFO - Poppel 

604       MFO - El 

605  MFO - Lavskov 
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7.5 Hvilke randzoner regnes med? 

For at et randzoneareal bliver regnet med i MFO-arealet, skal det opfylde begge følgende 

betingelser: 

 Det skal være tegnet ind på korttemaet ”MFO randzone/bræmmekort” i Internet 

Markkort (IMK) 

 Det skal være tegnet med som en del af en mark i omdrift på dit markkort 

 

MFO randzone/bræmmekort er udarbejdet på baggrund af Miljøministeriets kort over 

randzone- og 2 meter bræmmebærende vandløb og søer. Det er derfor ikke muligt, at 

indsende ændringsforslag til NaturErhvervstyrelsen vedrørende MFO randzone/bræmmekortet. 

Hvis der er fejl i kortmaterialet, skal du kontakte kommunen. Det er kommunen, der har 

mulighed for, at rette i data. En gang om året modtager NaturErhvervstyrelsen ændringer fra 

kommunerne for det kommende ansøgningsår. Hvis en kommune retter i data i foråret 2015, 

kan vi først få rettelsen med i MFO randzone/bræmmekortet i IMK i 2016. 

 

 

7.5.1 Har du for mange randzoner på kortet? 

Hvis der er for mange randzoner eller bræmmer på MFO randzone/bræmmekortet, skal du 

indtegne hele marken inklusiv randzonen og bræmmen og anmelde hele marken med den 

korrekte afgrødekode.  

 

Det vil betyde, at du får et for stort MFO-areal på siden ”Opfyldelse af grønne krav” i 

Fællesskemaet. Derfor skal du sørge for, at du har tilstrækkeligt MFO-areal et andet sted på 

bedriften, så du stadig har 5 procent MFO-areal udlagt på din bedrift, når den forkerte 

randzone eller bræmme er trukket fra.  

 

 

7.5.2 Havde du forventet, at større randzoneareal blev regnet med som MFO? 

 

Manglende randzoner eller bræmmer 

Hvis der mangler en randzone eller bræmme i MFO randzone/bræmmekortet, kan du ikke 

tælle den med som MFO-areal.  I dette tilfælde kan du kontakte din kommune for at få rettet 

fejlen. Rettelsen vil dog tidligst slå igennem til næste ansøgningsår. 

 

Forskudte randzoner eller bræmmer 

I enkelte tilfælde kan randzonen/bræmmen i IMK være forskudt i forhold til kronekanten. 

Randzonen og bræmmen kan enten være forskudt ind i marken eller den kan være forskudt 

bort fra marken. 

 

Hvis randzonen og bræmmen er forskudt, vil kun den del af randzonen/bræmmen, der er 

tegnet med som en del af marken, indgå i beregningen af dit MFO-areal i fællesskemaet. Læs 

mere i ”Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015”, afsnit 1.6.2. 

 

Hvis du får kontrolbesøg, tager vi hensyn til hele randzonen. 

 

Gå til ”Samlet brugerguide for Internet Markkort 2015” 

 

Husk, at randzoner og 2 meter-bræmmer kun tæller med som MFO, hvis du anmelder marken 

med en afgrødekode, der er defineret om omdriftsafgrøde. I listen over afgrødekoder, kan du 

se hvilke det er. 

 

Gå til lister for afgrødekoder 

 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c13340
http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004
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7.6 Hvilke GLM-søer og GLM-fortidsminder regnes med som MFO-arealer? 

For at en sø eller et fortidsminde bliver regnet med i MFO-arealet, skal det opfylde følgende 

betingelser: 

 Det skal være tegnet ind på korttemaet ”GLM-søer” eller ”GLM-fortidsminder” i IMK 

 det skal være tegnet med som en del af marken på dit markkort og 

 det skal ligge på et omdriftsareal. 

 

 

7.6.1 Havde du forventet, at flere GLM-søer blev regnet med som MFO? 

Slet eventuelle huller i dit markkort, hvor der ligger et GLM-element. Læs hvordan du gør i 

guiden ”Sådan søger du støtte for GLM-søer, -vandhuller eller GLM-fortidsminder”. 

 

Gå til guiden ”Sådan søger du støtte for GLM-søer, -vandhuller eller GLM-fortidsminder” 

 

Husk, at GLM-elementer kun tæller med som MFO, hvis du anmelder marken med en 

afgrødekode, der er defineret om omdriftsafgrøde. I listen over afgrødekoder, kan du se hvilke 

det er. 

Gå til lister for afgrødekoder 

 

 

7.6.1 Er der fejl i korttemaet? 

Hvis der mangler GLM-søer eller- fortidsminder på de to korttemaer, sender du et 

ændringsforslag til markblokken via IMK. I kommentarfeltet skriver du, hvad du gerne vil have 

ændret. Det samme gælder hvis GLM-elementer er indtegnet forkert. Vi vil medregne GLM-

elementet til dit MFO-areal, hvis det bliver lagt ind i korttemaet. Læs hvordan du sender 

ændringsforslag i”Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015”. 

 

Hvis der er et GLM-element for meget på korttemaet, skal du sende et ændringsforslag. Du 

kan godt indsende fællesskemaet, før ændringen er gennemført. Du vil så få et for højt MFO-

areal på siden ”Opfyldelse af grønne krav”. Derfor skal du sørge for at anmelde tilstrækkeligt 

MFO-areal, så du stadig har 5 procent MFO-areal på bedriften, når det forkerte GLM-element 

bliver trukket fra.  

 

Gå til ”Samlet brugerguide for Internet Markkort 2015” 

 

 

7.7 Hvilke græsudlæg regnes med som MFO? 

Hvis der er hak i kolonnen ” Planlagt MFO-græsudlæg”, bliver arealet regnet med som MFO-

areal, når marken er anmeldt med en afgrødekode, der er defineret som en omdriftsafgrøde. 

 

MFO-græsudlægget skal være sået senest 31. maj 2015. Udlæg af græs i majs skal sås senest 

30. juni. 

 

Læs reglerne for MFO-græsudlæg i Vejledning om direkte betalinger 2015, afsnit 3.3.8. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015  

 

 

  

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/GLMelement.pdf
http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c13340
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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7.7.1 Hvis græsudlægget mislykkes 

Hvis du af en eller anden grund ikke får etableret et græsudlæg på marken, kan du regne 

arealet med som MFO, hvis du i stedet etablerer en MFO-efterafgrøde på arealet. Du behøver 

ikke at rette markeringen i fællesskemaet. 

 

 

7.8 Hvilke efterafgrøder kan regnes med som MFO? 

Hvis der er hak i kolonnen ” Planlagt MFO-efterafgrøder”, bliver arealet regnet med som MFO-

areal, når marken er anmeldt med en afgrødekode, der er defineret som en omdriftsafgrøde. 

 

Ifølge reglerne om grønne krav kan du regne efterafgrøder med som MFO, hvis de opfylder alle 

disse betingelser: 

 Består af en blanding af godkendte afgrøder 

 Er senest sået 1. august, dog 20. august for blandinger af korsblomstrede afgrøder 

 

Læs reglerne for MFO-efterafgrøder i Vejledning om direkte betalinger 2015, afsnit 3.3.8. 

 

7.8.1 Hvis efterafgrøden mislykkes 

Da der er risiko for, at en efterafgrøde kan mislykkes eller du ikke når at etablere den, kan du 

vælge at anmelde så mange marker med MFO-efterafgrøder, at du kan være sikker på at 

opfylde dit samlede MFO-krav. 

 

Du må gerne anmelde for mange marker med MFO-efterafgrøder. Så kan du nøjes med at 

etablere efterafgrøden på det nødvendige areal. Du behøver ikke at rette dit Fællesskema, når 

du ved, hvilke marker du har etableret MFO-efterafgrøder på. 

 

Du kan kun medregne marker med efterafgrøder, hvor du har sat hak for ’Planlagt MFO-

efterafgrøde’. 

 

Læs reglerne for MFO-efterafgrøder i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.3.8. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 

 

 

 

  

Husk at opdatere  
Hver gang du har ændret i siderne ”Markplan og grundbetaling” eller ”Randzoner og 

MFO-efterafgrøder”, skal du udføre funktionen ”Grønne krav – beregn opfyldelse af 

krav”. 

 
Hvis du glemmer det, risikerer du at siden viser forkerte oplysninger. 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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8. Sådan beregner du opfyldelse af grønne 

krav
 

8.1 Sådan udfylder du siden 

Du udfylder siden ved at udføre funktionen ”Grønne krav – beregn opfyldelse af krav”. Du kan 

ikke indtaste oplysninger på denne side.  

 

Når beregningen er gennemført, kan du se: 

 Om du er omfattet af de grønne krav 

 Om du opfylder de grønne krav 

 

Siden henter oplysninger fra de andre sider i fællesskemaet. Klik på det blå spørgsmålstegn for 

at se, hvordan du udfører funktionen og beregner de grønne krav. Klik på knapperne ”Vis 

beregning” for at se for hvert af de grønne krav: 

 

 Hvorfor du er omfattet eller ikke omfattet af de grønne krav 

 Hvordan det er beregnet, om du opfylder eller ikke opfylder kravet 

 

Ved at klikke på de blå spørgsmålstegn ud for hver felt, kan du læse mere om beregning af de 

to grønne krav.  

 

Sådan udfører du funktionen ”Grønne krav – beregn opfyldelse af krav”: 

1.  

Find ”Vælg funktion” i 

rullelisten i øverste venstre 

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

krav”. 

 

  

2.  

Find funktion ”Grønne krav – 

beregn opfyldelse af krav” i 

rullelisten i øverste venstre 

hjørne af skemaet. 

 

Når du holder musen hen over 

funktionen vises en kort 

information om, hvad du skal 

være opmærksom på, når du 

bruger funktionen. 

 

 



 
 

59 

Hvis du planlægger at etablere MFO-græsudlæg eller MFO-efterafgrøde, sætter du hak på 

siden ”Randzoner og MFO-efterafgrøder”. Derefter opdaterer du siden ”Opfyldelse af grønne 

krav” ved at udføre den beskrevne funktion igen. 

 

 

8.2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne 

Beregningen på siden ”Opfyldelse af grønne krav” bliver ikke opdateret automatisk. 

 

Husk derfor at køre funktionen ”Grønne krav – beregn opfyldelse af krav”, hver gang du retter 

på siderne ”Markplan og grundbetaling” eller ”Randzoner og MFO-efterafgrøder”.  

 

 

8.3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav 

Hvis du ikke har mulighed for at opfylde de to grønne krav, kan du kun indsende Fællesskema, 

hvis du markere i feltet ”Accept af reduktion af grøn støtte”. 

Nedsættelsens størrelse afhænger af, om du kun delvist eller slet ikke opfylder de grønne krav. 

 

Læs mere om nedsættelse af den grønne støtte i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.5. 

 

 

8.3.1 Ombytning af omdriftsareal 

Din bedrift er fritaget for kravet om flere afgrødekategorier, hvis: 

 du udskifter mere end 50 procent af omdriftsarealet hvert år, fx ved nye forpagtninger, 

og 

 du på ingen af omdriftsarealerne i ansøgningen dyrker samme afgrødekategori som i 

det foregående år. 

 

Det vil sige, at fx kartoffelavlere, der et år dyrker kartofler på hele arealet, er undtaget krav 

om flere afgrødekategorier, hvis de det efterfølgende år dyrker kartofler på et andet areal, 

hvor der sidste år var fx korn. 

 

Du sætter hak i feltet ”Ombytning af omdriftsareal”. 

 

Læs mere om denne undtagelse i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.5. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 

 

 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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8.4 Er du økolog og har arealer, som ikke er økologiske hele 2015? 

Som økolog er du kun omfattet af de grønne krav, hvis du på et tidspunkt i perioden 01-01-

2015 til 31-12-2015 har et omdriftsareal på 10 ha eller mere, der endnu ikke er omlagt eller 

ikke er påbegyndt omlægning. 

 

Det kan i nogle tilfælde være en fordel at være omfattet af de grønne krav på hele bedriften, 

fx du kan tælle de miljøfokusområder, der ligger på dine økologiske arealer. 

 

Du kan vælge, at hele bedriften skal være omfattet af de grønne krav. Hvis du ønsker dette, 

kan du markere i feltet ”Hele den økologiske bedrift skal omfattes af grønne krav”. 

 

 
 

 

Husk at opdatere  
Hver gang du har ændret i siderne ”Markplan og grundbetaling”, ”Randzoner og MFO-

efterafgrøder” eller ”Opfyldelse af grønne krav”, skal du udføre funktionen ”Grønne krav – 

beregn opfyldelse af krav”. 

 
Hvis du glemmer det, risikerer du at siden viser forkerte oplysninger. 
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8.5 Markplan for grønne krav - hvad indeholder kolonnerne 1 til 15? 

Se markplanen nederst på siden ”Opfyldelse af grønne krav”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolonnerne indeholder disse oplysninger: 

 

Kolonne 1 – Marknummer Hentes fra siden “Markplan og 

grundbetaling” 

Kolonne 2 og 3 - Afgrøde Hentes fra siden “Markplan og 

grundbetaling” 

Kolonne 4 - Afgrødekategori Den kategori, som afgrøden hører til. Det 

samlede areal med hver afgrødekategori 

bruges til at beregne, om du opfylder kravet 

om flere afgrødekategorier på bedriften. 

 

I listen over afgrødekoder kan du også se 

den afgrødekatogori, som hver afgrøde 

hører til. 

 

Gå til lister for afgrødekoder 

Kolonne 5 - Randzoner Det areal, hvor din indtegnede mark i 

markkortet overlapper med korttemaet 

”MFO randzone/bræmmekort” 

http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004
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Kolonne 6 – GLM-søer og – vandhuller 

Kolonne 7 – GLM-fortidsminder 

Det areal, hvor din indtegnede mark i 

markkortet overlapper med korttemaet 

GLM-søer eller GLM-fortidsminder. 

 

I guiden ”Sådan udfylder du siden 

Randzoner og MFO-efterafgrøder” kan du 

læse, hvad du gør, hvis der er fejl i 

korttemaerne ”MFO 

randzone/bræmmekort”, GLM-søer eller 

GLM-fortidsminder. 

 

Gå til guiden ”Sådan udfylder du siden MFO-

efterafgrøder og randzoner” 

Kolonne 8 til 10 – beregnet MFO-areal for 

randzoner, og GLM-søer, - vandhuller og 

GLM-fortidsminder 

Medregnet areal for hver MFO-type. 

Randzoner og 2 m-bræmmer medregnes 

med det fulde areal, hvis marken er anmeldt 

med en afgrøde i omdrift. Hvis en randzone 

og et GLM-element overlapper, bliver 

randzonen trukket fra GLM-elementets 

areal. 

Kolonne 11 til 12 – beregnet MFO-areal for 

græsudlæg og - efterafgrøder 

Areal for MFO-græsudlæg og MFO-

efterafgrøder. Markens areal hentes fra 

siden ”Randzoner og MFO-efterafgrøder”, 

hvis marken er hakket af på siden”, og hvis 

der er anmeldt en omdriftsafgrøde på 

marken. Arealet bliver fratrukket randzoner 

og GLM-elementer på marken. 

Kolonne 13 til 14 - beregnet MFO-areal for 

brak og lavskov 

Areal for hver MFO-type. 

Markens areal hentes fra siden ”Markplan og 

grundbetaling”, hvis markerne er anmeldt 

med afgrødekode 308, 309, 312, 313, 317, 

320 eller 602-605. Arealet bliver fratrukket 

randzoner og GLM-elementer på marken. 

Kolonne 15 – samlet MFO-areal Summen af kolonne 8 til 14 

 

 

I afsnit 3.3.1 og 3.3.10  kan du læse, hvordan MFO-arealet bliver beregnet. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 

  

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/RandzonerEfterafgr.pdf
http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/RandzonerEfterafgr.pdf
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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9. Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder 

(MFO)
 

Du beregner de grønne krav ved at udføre funktionen ”Grønne krav - beregn opfyldelse af 

krav”. 

 

Gå til guiden ”Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav” 

 

Er der hak i ”Omfattet af krav”, skal du have 5 procent miljøfokusområder på bedriften for at 

få den grønne støtte.  

 

Er der hak i ”Opfylder krav”, opfylder du kravet ud fra de oplysninger, du har givet i 

fællesskemaet. 

 

Klik på knappen ”Vis beregning” for at se:  

 Hvorfor du er omfattet eller ikke omfattet af krav om 5 procent MFO på bedriften 

 Hvordan det er beregnet, om du opfylder eller ikke opfylder kravet 

 

 
 

 

9.1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne 

Beregningen på siden ”Opfyldelse af grønne krav” bliver ikke opdateret automatisk.  

 

Husk derfor at køre funktionen ”Grønne krav - beregn opfyldelse af krav”, hver gang du retter 

på siderne ”Markplan og grundbetaling” eller ”Randzoner og MFO-efterafgrøder”. 

 

Beregningen afhænger af, at du har anmeldt samtlige marker og med korrekte afgrødekoder. 

 

9.2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) 

Klik på knappen ”Vis beregning”. 

 

 

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/BeregnGroenneKrav.pdf
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Beregningen åbner. 

 

 
 

I felt A1 kan du se dit samlede anmeldte omdriftsareal fra siden ”Markplan og grundbetaling”. 

Beregningen sker ud fra marker, hvor du har indtastet en afgrødekode, som er defineret som 

”omdriftsafgrøde”. I listen over afgrødekoder kan du se, hvilke koder det er. 

 

I felt A2 er kravet på 5 procent beregnet i hektar. Hvis du er undtaget, står der et krav på nul 

ha. 

 

Læs mere om, hvad der regnes med i det samlede omdriftsareal i Vejledning om direkte 

arealstøtte, afsnit 3.1.3. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 

 

Gå til lister for afgrødekoder 

 

 

9.3 Typer af miljøfokusområder (MFO) 

MFO-arealerne hentes fra forskellige steder i skemaet 

 

Felt Areal hentes fra 

A3 - Randzoner og bræmmer 

  

 

Det areal, hvor din indtegnede mark på markkort 

overlapper med korttemaet ” MFO 

randzone/bræmmekortet”, og hvor der er anmeldt en 

omdriftsafgrøde på marken. 

A4 - GLM-søer og –vandhuller Det areal, hvor din indtegnede mark på markkort 

overlapper med korttemaet ”GLM-søer”, og hvor der 

er anmeldt en omdriftsafgrøde på marken. 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004
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Felt Areal hentes fra 

A5 - GLM-fortidsminder Det areal, hvor din indtegnede mark på markkort 

overlapper med korttemaet ”GLM-fortidsminder”, og 

hvor der er anmeldt en omdriftsafgrøde på marken. 

A6 - MFO-brak Marker med afgrødekoderne 308, 309, 312, 313, 317 

og 320. Arealet hentes fra siden ”Markplan og 

grundbetaling” 

A7 - MFO-lavskov Marker med afgrødekode 602 til 605. Arealet hentes 

fra siden ”Markplan og grundbetaling” 

B2 - MFO-græsudlæg Det samlede areal, hvor der er anmeldt MFO-

græsudlæg på siden ”Randzoner og MFO-

efterafgrøder”, og hvor der er anmeldt en 

omdriftsafgrøde på marken. 

B5 - MFO-efterafgrøder Det samlede areal, hvor der er anmeldt MFO-

efterafgrøder på siden ”Randzoner og MFO-

efterafgrøder”, og hvor der er anmeldt en 

omdriftsafgrøde på marken. 

 

I ”Markplan for grønne krav” nederst på skemaets side, kan du se MFO-arealet for hver mark. 

 

 

9.4 MFO-areal uden græsudlæg og efterafgrøder 

I felt A3 til A7 beregnes det vægtede areal for hver MFO-type, som du har på din bedrift, uden 

at medregne MFO-græsudlæg og MFO-efterafgrøder. I felt A8 ser du summen af disse MFO-

typer. 

 

Hvis du havde forventet et højere areal med MFO-randzoner eller GLM-elementer, tjekker du, 

om MFO-arealet er tegnet med som en del af marken i dit markkort, og om du har anmeldt en 

omdriftsafgrøde på marken. I listen over afgrødekoder kan du se, hvilke koder det er. 

 

Gå til lister for afgrødekoder 

 

Hvis du vil udlægge mere MFO-brak, end der indgår i beregningen, gør du sådan: 

 Indtast afgrødekode 308 for de relevante marker på siden ”Markplan og grundbetaling” 

 Udfør funktionen ”Grønne krav - beregn opfyldelse af krav” igen 

 

 

9.5 MFO-areal med græsudlæg og efterafgrøder 

I felt B1 kan du se, hvor stort areal med MFO-græsudlæg eller MFO-efterafgrøder, du har brug 

for at udlægge. I felt B2 kan du se dit anmeldte areal med MFO-græsudlæg. 

 

I felt B3 er MFO-græsudlægget regnet med, og i felt B4 kan du se, hvor stort et areal med 

MFO-efterafgrøder, du har brug for at udlægge.  I felt B5 kan du se dit anmeldte areal med 

MFO-efterafgrøder. 

 

Dit samlede MFO-areal beregnes i felt B6, og i felt B7 kan du se, om du har udlagt for lidt eller 

for meget, ud over de øvrige registrerede MFO-typer i din ansøgning. 

 

Hvis du vil udlægge et større areal med MFO-græsudlæs eller MFO-efterafgrøder, end der 

indgår i beregningen, gør du sådan: 

 Sæt hak ved de relevante marker på siden ”Randzoner og MFO-efterafgrøder” 

 Udfør funktionen ”Grønne krav - beregn opfyldelse af krav” igen 

 

http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004
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Hvis du havde forventet et højere areal med MFO-græsudlæg eller MFO-efterafgrøder, tjekker 

du dine hakker på siden ”Randzoner og MFO-efterafgrøder”. Du tjekker også, om du har 

anmeldt markerne med omdriftsafgrøder. 

 

 

9.6 Er der fejl i ”MFO randzone/bræmmekort”? 

MFO randzone/bræmmekort er udarbejdet på baggrund af Miljøministeriets kort over 

randzone- og 2 meter bræmmebærende vandløb og søer. Det er derfor ikke muligt, at 

indsende ændringsforslag til NaturErhvervstyrelsen vedrørende MFO randzone/bræmmekortet. 

Hvis der er fejl i kortmaterialet, skal du kontakte kommunen. Det er kommunen, der har 

mulighed for, at rette i data. En gang om året modtager NaturErhvervstyrelsen ændringer fra 

kommunerne for det kommende ansøgningsår. Hvis en kommune retter i data i foråret 2015, 

kan vi først få rettelsen med i MFO randzone/bræmmekortet i IMK i 2016. 

 

For mange randzoner 

Hvis der er for mange randzoner eller bræmmer på MFO randzone/bræmmekortet, skal du 

indtegne hele marken inklusiv randzonen og bræmmen og anmelde hele marken med den 

korrekte afgrødekode.  

 

Det vil betyde, at du får et for stort MFO-areal på siden ”Opfyldelse af grønne krav” i 

Fællesskemaet. Derfor skal du sørge for, at du har tilstrækkeligt MFO-areal et andet sted på 

bedriften, så du stadig har 5 procent MFO-areal udlagt på din bedrift, når den forkerte 

randzone eller bræmme er trukket fra.  

 

Manglende randzoner eller bræmmer 

Hvis der mangler en randzone eller bræmme i MFO randzone/bræmmekortet, kan du ikke 

tælle den med som MFO-areal.  I dette tilfælde kan du kontakte din kommune for at få rettet 

fejlen. Rettelsen vil dog tidligst slå igennem til næste ansøgningsår. 

 

Forskudte randzoner eller bræmmer 

I enkelte tilfælde kan randzonen/bræmmen i IMK være forskudt i forhold til kronekanten. 

Randzonen og bræmmen kan enten være forskudt ind i marken eller den kan være forskudt 

bort fra marken. 

 

Hvis randzonen og bræmmen er forskudt, vil kun den del af randzonen/bræmmen, der er 

tegnet med som en del af marken, indgå i beregningen af dit MFO-areal i fællesskemaet. Læs 

mere i ”Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015”, afsnit 1.6.2. 

 

Hvis du får kontrolbesøg, tager vi hensyn til hele randzonen. 

 

Gå til ”Samlet brugerguide for Internet Markkort 2015” 

 

 

9.7 Er der fejl i GLM-kortene? 

Kun GLM-landskabselementer indtegnet på korttemaet ”Landskabselementer” kan regnes med 

som miljøfokusområde. 

 

Hvis der mangler GLM-søer eller -fortidsminder på de to korttemaer, skal du sende 

ændringsforslag til markblokken via IMK. I kommentarfeltet skriver du, hvad du gerne vil have 

ændret. Du kan godt sende fællesskemaet, før ændringen er gennemført. Vi vil medregne 

GLM-elementet til dit MFO-areal, hvis det bliver lagt ind i korttemaet. 

 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c13340
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Hvis der er et GLM-element for meget på korttemaet, skal du sende et ændringsforslag. Du 

kan godt indsende fællesskemaet, før ændringen er gennemført. Du vil så få et for højt MFO-

areal på siden ”Opfyldelse af grønne krav”. Derfor skal du sørge for at anmelde tilstrækkeligt 

MFO-areal, så du stadig har 5 procent MFO-areal på bedriften, når det forkerte GLM-element 

bliver trukket fra.  

 

 

9.10 Hvordan sikrer du nok MFO-areal? 

Du må gerne anmelde et større areal med MFO-efterafgrøder, end du har brug for. 

 

Så kan du nøjes med at etablere efterafgrøden på det nødvendige areal. Du behøver ikke at 

rette dit Fællesskema, når du ved, hvilke marker du har etableret MFO-efterafgrøder på. 

 

Du kan også etablere en MFO-efterafgrøde på en mark, hvor du har sat hak for MFO-

græsudlæg eller omvendt. Du behøver ikke at rette markeringen i dit Fællesskema. 

 

Læs reglerne for MFO-græsudlæg og MFO-efterafgrøder i Vejledning om direkte arealstøtte, 

afsnit 3.3. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 

 

 

9.11 Hvis du ikke opfylder de grønne krav 

Hvis du ikke har mulighed for at opfylde det grønne krav om 5 procent miljøfokusområder, kan 

du vælge at acceptere at få reduceret din grønne støtte. Du markerer i feltet ”Accept af 

reduktion af grøn støtte”. 

 

Nedsættelsens størrelse afhænger af, om du delvist eller slet ikke opfylder de grønne krav. 

 

Læs mere om nedsættelse af den grønne støtte i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.5 

 

 

9.12 Årsag til undtagelse for krav 

Der er fire forskellige muligheder for at være undtaget kravet om 5 procent miljøfokusområder 

på bedriften.  

 

Hvis du falder ind under bare én af de fire muligheder, får du automatisk den grønne støtte 

uden at opfylde kravet. 

 

  

Husk at opdatere  
Hver gang du har ændret i siderne ”Markplan og grundbetaling”, ” Randzoner og MFO-

efterafgrøder” eller ”Opfyldelse af grønne krav”, skal du udføre funktionen ”Grønne krav – 

beregn opfyldelse af krav”. 

 

Hvis du glemmer det, risikerer du at siden viser forkerte oplysninger. 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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De fire undtagelser er listet i felt C til F: 

C. Økologisk drift af alle bedriftens marker i hele kalenderåret 

D. Samlet omdriftsareal er mindre end 15,00 ha 

E. Mere end 75 procent af omdriftsarealet er dyrket med græs, grøntfoder, brak og 

bælgfrugter, og det resterende areal er højst 30 ha 

F. Mere 75 procent af det samlede støtteberettigede areal er permanent græs og græs 

i omdrift og det resterende areal er højst 30 ha 

 

Under hver af undtagelserne i felt D til F kan du se, hvilke arealer der indgår i beregningen af, 

om du er omfattet af kravet. 

 

Læs mere om undtagelserne i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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10. Grønt krav om flere afgrødekategorier 

på bedriften 
 

Du beregner de grønne krav ved at udføre funktionen ”Grønne krav - beregn opfyldelse af 

krav”. 

 

Gå til guiden ”Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav” 

 

Er der hak i ”Omfattet af krav”, skal du opfylde kravet om flere afgrødekategorier på bedriften 

for at få den grønne støtte. 

 

Er der hak i ”Opfylder krav”, opfylder du kravet ud fra de oplysninger, du har givet i 

fællesskemaet. 

 

 
 

Klik på knappen ”Vis beregning” for at se:  

 Hvorfor du er omfattet eller ikke omfattet af krav flere afgrødekategorier på bedriften 

 Hvordan det er beregnet, om du opfylder eller ikke opfylder kravet 

 

10.1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne 

Husk at køre funktionen ”Grønne krav - beregn opfyldelse af krav”, hver gang du retter på 

siderne ”Markplan og grundbetaling” eller ”Randzoner og MFO-efterafgrøder”. Beregningen på 

siden ”Opfyldelse af grønne krav” bliver ikke opdateret automatisk. 

 

Beregningen afhænger af, at du har anmeldt samtlige marker og med korrekte afgrødekoder. 

 

 

  

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/BeregnGroenneKrav.pdf
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10.2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier 

 

 
 

I felt G1 kan du se dit samlede anmeldte omdriftsareal fra siden ”Markplan og grundbetaling”. 

Beregningen sker ud fra marker, hvor du har indtastet en afgrødekode, som er defineret som 

”omdriftsafgrøde”. I listen over afgrødekoder kan du se, hvilke koder det er. 

 

I felt G2 er det beregnet, om du skal have mindst 2 eller 3 afgrødekategorier på din bedrift. 

Hvis du ikke er omfattet af kravet, vil der stå et krav på nul afgrødekategorier. 

 

I felt G3 er beregnet, hvor mange afgrødekategorier du har, ud fra de afgrødekoder du har 

anmeldt på markplanen. I felt G4 til G7 kan du se, hvor stort et areal de største 

afgrødekategorier udgør på din bedrift. 

 

Gå til lister for afgrødekoder 

 

 

10.3 Sådan beregnes kravet om flere afgrødekategorier 

De største afgrødekategorier må højst udgøre en vis procentdel af bedriftens omdriftsareal. 

 

I felt G8 og G9 kan du se, om du er omfattet af de to arealgrænser, og om du opfylder dem. 

 

 

10.3.1 Havde du forventet et andet resultat? 

For hver afgrødekode er der defineret en afgrødekategori, og om marken er defineret som en 

omdriftsafgrøde. I ”Markplan for grønne krav” nederst på siden, kan du se dine 

afgrødekategorier. 

 

Tjek at du har anmeldt de rigtige afgrødekoder, så du får beregnet det korrekte omdriftsareal 

og de rigtige afgrødekategorier. 

 

  

http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004
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Hvis du skal ændre i afgrødekategorierne, skal du ændre afgrødekoderne på markplanen: 

 Gå til siden ”Markplan og grundbetaling” 

 Klik på linket til oversigten over afgrødekoder i kolonne 3 

 Find den afgrødekode og afgrødekategori på listen, som du skal bruge  

 

 

10.4 Opfyldelse af kravet om resterende afgrøder 

Hvis du falder ind under undtagelserne for bedrifter med meget græs (felt K4 og K5), er der en 

særlig beregning for, om du overholder kravet om flere afgrødekategorier på de resterende 30 

ha eller mere. 

 

I felt H1 kan du se, hvilket areal kravet gælder for. 

 

I felt H2 kan du se arealet med den største afgrødekategori på arealet i felt J. 

 

I felt H3 kan du se, om du opfylder kravet. 

 

Læs mere om dette krav i afsnit 3.2.3 ”Undtagelser fra kravet om flere afgrødekategorier” i 

Vejledning om direkte arealstøtte 2015. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 

 

 

10.6 Hvordan sikrer du, at du opfylder kravet om flere afgrødekategorier? 

Du skal sikre dig, at du har anmeldt de korrekte afgrøder på bedriftens marker. 

 

Hvis du ændrer afgrødevalget, fx hvis en afgrøde udvintrer, skal du indsende en ændring til dit 

Fællesskema senest på fristen for ændring den 11. maj 2015. 

 

 

10.7 Hvis du ikke opfylder de grønne krav 

Hvis du ikke har mulighed for at opfylde det grønne krav, kan du vælge at få reduceret din 

grønne støtte. Du markerer i feltet ”Accept af reduktion af grøn støtte”. 

 

Nedsættelsens størrelse afhænger af, om du delvist eller slet ikke opfylder de grønne krav. 

 

Læs mere om nedsættelse af den grønne støtte i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.5 

 

 

Husk at opdatere  
Hver gang du har ændret i siderne ”Markplan og grundbetaling”, ” Randzoner og MFO-

efterafgrøder” eller ”Opfyldelse af grønne krav”, skal du udføre funktionen ”Grønne krav 

– beregn opfyldelse af krav”. 

 

Hvis du glemmer det, risikerer du at siden viser forkerte oplysninger. 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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10.8 Årsag til undtagelse for kravet om flere afgrødekategorier? 

Der er fem forskellige muligheder for at være undtaget kravet om flere afgrødekategorier på 

bedriften. 

 

Hvis du falder ind under bare én af de fem muligheder, får du automatisk den grønne støtte, 

uden at opfylde kravet. 

 

Fire af undtagelserne er listet i felt I til L: 

I. Økologisk drift af alle bedriftens marker i hele kalenderåret  

J. Samlet omdriftsareal er mindre end 10,00 ha 

K. Mere end 75 % af omdriftsarealet er dyrket med græs, grøntfoder og brak, og det 

resterende areal er højst 30 ha 

L. Mere 75 % af det samlede støtteberettigede areal er med permanent græs og græs i 

omdrift og det resterende areal er højst 30 ha 

 

Under hver af undtagelserne J til L kan du se, hvilke arealer der indgår i beregningen af, om 

du er omfattet af kravet. 

 

 

10.8.1 Udtagelse for specialafgrøder på nye arealer 

Din bedrift er fritaget for kravet om flere afgrødekategorier, hvis: 

 du udskifter mere end 50 procent af omdriftsarealet hvert år, fx ved nye forpagtninger, 

og 

 du på ingen af omdriftsarealerne i ansøgningen dyrker samme afgrødekategori som i 

det foregående år. 

 

Det vil sige, at fx kartoffelavlere, der et år dyrker kartofler på hele arealet, er undtaget krav 

om flere afgrødekategorier, hvis de det efterfølgende år dyrker kartofler på et andet areal, 

hvor der sidste år var fx korn. 

 

Du sætter hak i feltet ”Ombytning af omdriftsareal”. 

 

 
 

Læs mere om undtagelserne i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.2 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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Husk at få udbetaling for nye tilsagn 
- Hvis du har søgt nye tilsagn med start 1. september 2014 

 

Du får kun udbetaling for 2015, hvis du indberetter det på siden ”Udbetaling af tilskud – 
miljø- og økologitilsagn”. 

11. Sådan udfylder du siden ”Udbetaling af 

tilskud – Miljø- og Økologitilsagn” 
 

11.1 Ansøg om udbetaling hvert år 

Du skal hvert år søge om udbetaling til dine miljø- og økologitilsagn så længe tilsagnene 

gælder. Det gør du ved at indberette dine marker med tilsagn på siden ”Udbetaling af tilskud – 

Miljø- og økologitilsagn”. Du skal samtidig erklære, at du opfylder betingelserne for udbetaling 

af tilskud. 

På siden kan du søge om udbetaling til de tilsagn, der fremgår af tabellen.  

 
Økologitilsagn – 5-årige Tilsagnstype (kode) 

Økologisk Arealtilskud 36*, 37* 

Omlægning til økologisk jordbrugsproduktion   35 

Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt 26** 

 

Miljøtilsagn – 5-årige Tilsagnstype (kode) 

Pleje af græs- og naturarealer 52, 56, 57, 66 og 67 

Braklagte randzoner langs vandløb og søer 41 

Opretholdelse af ændret afvanding 45, 54 

Pleje af vådområder 51 

 

Miljøtilsagn – 20-årige Tilsagnstype (kode) 

MVJ-tilsagn 4**, 5**, 7, 8, 9, 13 

Miljøvenlig drift af vådområder 16 

Fastholdelse af vådområder 55 

*Krav om at du udarbejder en gødningskvoteberegning via Tast selv-service og indsender et 
gødningsregnskab, hvis du er tilmeldt Register for Gødningsregnskab 
** Krav om at du udarbejder en gødningskvoteberegning og et gødningsregnskab 

 

Hvis du har krav om, at du udarbejder en gødningskvoteberegning og et gødningsregnskab, 

skal du opbevare disse på din bedrift, så du kan fremvise dem ved kontrol. 

 

Du kan læse om de enkelte ordninger i vejledningen for den enkelte ordning. 

 

Gå til vejledninger om miljø- og økologitilsagn 

 

 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
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11.2 Alle tilsagn skal indberettes hvert år  

Siden ”Udbetaling af tilskud – Miljø- og økologitilsagn” indeholder 2 skemaer: 

 Forskel på registreret og anmeldt tilsagnsareal 

 Markplan for tilsagn.  

 

Du kan se dine registrerede tilsagn på siden ”Registrerede tilsagn”. Nye tilsagn, som du søger i 

Fællesskema 2015, vil dog ikke fremgå, da oplysningerne ikke er registreret hos os som 

tilsagn endnu. 

 

Du skal indberette alle dine tilsagn hvert år. I tabellen ”Forskel på registreret og anmeldt 

tilsagnsareal” kan du se, om du mangler at indberette et eller flere tilsagnsarealer.  

 

Du bekræfter, at du overholder betingelserne for tilsagn, ved at anføre tilsagnstype for dine 

marker med tilsagn i kolonnerne 9, 11, 13 og 16 og udfylde felt C. Din bekræftelse gælder kun 

til de arealer, hvor du har anført korrekt tilsagnstype. 

 

Hvis der er et tilsagn eller en del af et tilsagn, som du ikke indberetter, vil du som hovedregel 

modtage et krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt støtte. Det sker, uanset om du har 

glemt det, eller om det er med vilje, at du ikke har indberettet. 

Hvis marken indgår i et godkendt producentskifte med dig som overdrager, stiller vi dog ikke 

krav om tilbagebetaling. 

 

Læs mere om hvilke situationer, der medfører krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt 

støtte i vejledningen om den pågældende ordning.  

 

Gå til vejledninger om miljø- og økologitilsagn 

 

 

11.3 Sådan indberetter du dine tilsagnsmarker og ansøger om tilskud 

Indberetningen begynder med, at du indtegner dine marker på markkort i IMK, og bagefter 

overfører du dine marker til siden ”Markplan og grundbetaling”. Herefter kan du se dine 

marker på siden ”Udbetaling af tilskud – Miljø- og økologitilsagn”. 

 

Det registrerede tilsagn er indtegnet på en række korttemaer i IMK, som hedder: 

- ’Tilsagn MB’ 

- ’Tilsagn OM’ 

- ’Tilsagn Miljøtilsagn Vådområder’ 

- ’Tilsagn Miljøtilsagn Øvrige typer’. 

 

Vi anbefaler, at du har slået de relevante korttemaer til, mens du tegner din mark. 

 

Gå til guiden ”Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn” 

 
Gå til guiden ”Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling” 

 

Gå til lister over tilsagnskoder og afgrødekoder for tilsagn 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/IndtegnTilsagn.pdf
http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/MarkplanGrundbetaling.pdf
http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004
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Du kan vælge mellem to måder til at udfylde siden ” Udbetaling af tilskud – Miljø- og 

økologitilsagn”: 

 

 Hente dine registrerede tilsagn 

 Hente oplysningerne fra sidste års markplan. Læs hvordan du gør i afsnit 11.5. 

 

 

11.4 Hent dine registrerede tilsagn 

Du henter oplysninger om dine tilsagn ved at udføre funktionen ” Vis forskel på miljø- og 

økologitilsagn”. 

Sådan udfører du funktionen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 

Find ”Vælg funktion” i 

rullelisten i øverste venstre 

hjørne af skemaet.  

 
 

Bevar samme marknumre 
Når du henter oplysninger om tilsagn ind på siden ”Udbetaling af tilskud – miljø- og 

økologitilsagn”, kan systemet kun genkende dine marker, hvis de har samme marknumre 

som sidste år. 

 

For tilsagnsmarker skal du så vidt muligt bevare de samme fra år til år. 
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3. 

Klik på ”Udfør”. 

 

2. 

Find funktionen ”Vis forskel på 

miljø- og økologitilsagn” i 

rullelisten i øverste venstre 

hjørne af skemaet.  

 

Funktionen opdaterer oplys-

ninger på siden ”Registrerede 

tilsagn” og beregner forskel 

mellem registrerede og 

indtastede/indlæste tilsagn og 

viser forskellen på siden 

”Udbetaling af tilskud – Miljø- 

og økologitilsagn”. 

 

Når du starter med denne 

funktion, ser du derfor en liste 

over alle dine registrerede 

tilsagn. 
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Vi bestræber os på at give dig opdaterede oplysninger om dine registrerede tilsagn, men 

vær opmærksom på, at tilsagnsoversigten på siden kun er vejledende.  

 

Hvis du har søgt om nye tilsagn i Fællesskema 2015, vil de ikke blive vist i oversigten. Hvis du 

har overtaget et tilsagn eller afgivet et tilsagn, vil ændringen først blive vist, når vi er færdige 

med at sagsbehandle din producentskifteerklæring. 

  

4. 

På siden ”Registrerede tilsagn” kan du 

se, hvilke tilsagn, der er registreret hos 

dig dags dato. 
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6.  

Find funktionen ”Hent miljø- og 

økologitilsagn med registreret 

tilsagnsareal” i rullelisten i 

øverste venstre hjørne af 

skemaet. 

  

Tryk på ”Udfør”. 

 

5. 

På siden ” Udbetaling af tilskud – Miljø- og økologitilsagn” 

kan du se, at tabellen ” Forskel på registreret og anmeldt 

tilsagnsareal” er blevet opdateret. 
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7.  

Du kan nu se, at skemaet 

”Markplan for tilsagn” er blevet 

udfyldt med de marker, som 

systemet kan genfinde med 

samme marknummer i din 

markplan for 2014 og 2015. 
 

8.  

Sæt hak, hvis du vil nøjes 

med at se de marker, hvor 

der er tilsagnsoplysninger 

på. 
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Opdatér den beregnede forskel 
- Hvis du har rettet i oplysningerne på siden 

 

Husk, at du altid skal opdatere tabellen ”Forskel på registreret og anmeldt areal”, hver gang 

du ændrer i dine indtastninger om tilsagn. Du vil få en blokerende fejl i skemakontrollen, 
hvis du glemmer at opdatere oversigten. 

Tjek, at du har indberettet alle dine tilsagnsmarker, da manglende indberetning kan medføre 

bortfald af tilsagn og krav om tilbagebetaling. Se afsnit 11.2. 

  

Hvis ikke alle dine tilsagn bliver indlæst, kan du indtaste dem i tabellen og bagefter anvende 

funktionen ”Vis forskel på miljø- og økologitilsagn” (se trin 1 til 4), som genberegner forskellen 

på anmeldt og registreret areal. 

 

 

 

11.5 Hvis du vil hente supplerende oplysninger fra sidste år 

Du udfører funktionen ”Hent supplerende oplysninger fra sidste år”. Bemærk, at funktionen 

sletter eventuelle oplysninger, som du selv har indtastet. 

 

I guiden ”Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling” kan du læse, hvordan du gør. 

  

Gå til guiden ”Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling” 

 

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”, sletter systemet de afgrøder, du har tastet ind. 

 

Funktionen henter og overskriver dine indtastede oplysninger om: 

 afgrødekode  

 miljø- og økologitilsagn og skovtilsagn med det senest accepterede areal  

 økologisk jordbrugsproduktion herunder omlægningsår 

 lavskovsarealer herunder tilplantnings- eller stævningsår 

 

Når du har hentet oplysningerne, udfører du funktionen ” Vis forskel på miljø- og 

økologitilsagn”. Derved får du opdateret tabellen ”Forskel på anmeldt og registreret 

tilsagnsareal”.  

 

Når du overfører oplysningerne fra sidste års markplan, overføres oplysningerne på baggrund 

af sidste års marknumre. Det er derfor en god idé at bevare de samme marknumre fra år til 

år. 

  

Hvis du siden sidste år har ændret marknumre eller opdelt en tilsagnsmark i to marker, skal 

du selv indsætte oplysninger om tilsagnstype i kolonne 9, 11, 13 og 16 for begge marker. 

 

Læs mere i afsnit 11.13 om, hvad du gør, hvis der er forskel på det registrerede og det 

anmeldte areal. 

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/MarkplanGrundbetaling.pdf
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11.6 Valg af afgrødekode  

Det er vigtigt, at du vælger den rigtige afgrødekode for dine arealer med tilsagn.  

 

For arealer med tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer kan du kun vælge afgrødekoder 

uden kvælstofnorm. Du kan derfor kun vælge mellem følgende afgrødekoder: 

 

Afgrødekode Tekst Bruges når 

254 Miljøgræs MVJ-

tilsagn (0N) 

 du søger grundbetaling og 

 der ikke har været anden afgrøde end græs på 

arealet i løbet af de sidste 5 år 

318 MVJ ej udtagning, 

ej landbrugsjord 

 du ikke søger grundbetaling 

264 Græs og kløver 

uden norm 

 du søger grundbetaling og 

 der har været en anden afgrøde end græs på 

arealet i løbet af de sidste 5 år 

248 Permanent græs 

ved vandboringer 

 Hvis du på samme areal har et tilsagn, men 

ikke kan få udbetalt tilskud til disse arealer 

249 Udnyttet græs ved 

vandboringer 

 Hvis du på samme areal har et tilsagn, men 

ikke kan få udbetalt tilskud til disse arealer 

 

For arealer med græs er det særligt vigtigt, om du vælger afgrødekode for permanent græs 

eller afgrødekode for græs i omdrift. Afgrødekoden for permanent græs skal du vælge, hvis 

der på arealet ikke har været anden afgrøde end græs på arealet i løbet af de seneste 5 år.  

 

Afgrødekoden er vigtig for beregningen af dit areal med miljøfokusområder. Læs mere om 

dette i guiden ”Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling” 

 

Gå til guiden ”Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling” 

 

Gå til lister over tilsagnskoder og afgrødekoder for tilsagn 

 

 

11.7 Sådan søger du udbetaling for nye tilsagn med start 1. september 2014 

Når du i 2015 søger om et nyt tilsagn med virkning fra 1. september 2014, skal du huske også 

at ansøge om udbetaling af tilskuddet for det første tilsagnsår her i 2015. Dette gør du ved, at 

du selv tilføjer tilsagnsoplysningerne i tabellen ”Markplan for tilsagn”. 

 

For de nye tilsagn vælger du en af følgende tilsagnstyper: 

 

Tilsagnstype Tilsagnstype Tilsagnet 

udløber  

36 Økologisk Arealtilskud – Basistilskud (inkl. 

Frugt/bærtillæg og omlægningstillæg) 

 

2019 

37 Økologisk Arealtilskud – Basistilskud, Tillæg til 

reduceret kvælstof (inkl. Frugt/bærtillæg og 

2019 

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/MarkplanGrundbetaling.pdf
http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004
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Tilsagnstype Tilsagnstype Tilsagnet 

udløber  

omlægningstillæg). 

66 Pleje af græs- og naturarealer uden mulighed for at 

søge grundbetaling fremadrettet (høj sats) 

2019 

67 Pleje af græs- og naturarealer med mulighed for at 

søge grundbetaling fremadrettet (lav sats) 

2019 

 

 

11.8 Hvad indeholder felt A til D  

 

 

 

Felt A – Valg af gødningsmodel for MB-

tilsagn – juletræer 

Du udfylder felt A, hvis du har et 

tilsagn om miljøbetinget tilskud – 

juletræer og pyntegrønt (MB-tilsagn).  

Du vælger, hvilken gødningsmodel du vil 

bruge i planperioden 2014/2015. 

 

Læs mere i ”Vejledning om tilsagn til 5-årige 

miljø- og økologiordninger samt  

miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger”. 
Felt B – Opfylder du gødningsmodel for 

Økologisk Arealtilskud 

Du udfylder kun felt B, hvis: 

 du søger om udbetaling af Økologisk 

Arealtilskud, og  

 du er tilmeldt Register for 

Gødningsregnskab. 

 

Sæt kun ét hak, for om du: 

opfylder forpligtelse til maksimalt at tilføre 

maksimalt 100 kg udnyttet kvælstof (N) pr. 

ha for alle bedriftens harmoniarealer 

(du ansøger om tilsagnstype 36). 

 

eller  

 

du opfylder forpligtelse til maksimalt 60 kg 

udnyttet kvælstof (N) pr. ha for alle 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
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bedriftens harmoniarealer (du ansøger om 

tillæg for reduceret kvælstoftilførsel for en 

mark eller flere - tilsagnstype) 

 

Læs mere i ”Vejledning om Økologisk 

Arealtilskud”  

Felt C – Opfylder betingelser for tilsagn (alle 

tilsagn) 

Markér i ”Ja” eller ”Nej”. 

 

Hvis du ikke opfylder betingelserne for 

tilsagn, eller hvis du ikke ønsker at ansøge 

om udbetaling af årets tilskud til en eller 

flere marker, sætter du hak ved ”Nej” i felt 

C. 

 

Du skriver også en bemærkning, om hvorfor 

og oplyser marknummeret. 

 

Læs mere i afsnit 11.14 " Hvis du ikke 

overholder betingelserne for en eller flere 

marker"  

 

Læs mere i afsnit 11.17 "Marker, som du 

ikke ønsker udbetaling til”. 

Felt D – Ansøgning om nedsat græsningstryk 

til tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer 

Markér i felt D og vedhæft en udtalelse fra 

kommunen eller Naturstyrelsen. 

 

Hvis du endnu ikke har modtaget en 

udtalelse, vedhæfter du i stedet den 

ansøgning eller forespørgsel, som du har 

sendt til kommunen eller Naturstyrelsen. 

 

Læs mere i afsnit 11.12 ”Ansøgning om 

nedsat græsningstryk”. 

 

I afsnit 11.1 kan du se, til hvilke tilsagn du skal beregne en reduceret gødningskvote.  

 

Læs mere om, hvordan du beregner gødningskvote og udarbejder gødningsregnskab i 

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler, planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015.  

 

Gå til vejledninger om miljø- og økologitilsagn 

 

Gå til Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler 

 

 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
http://naturerhverv.dk/landbrug/goedning/goedningsregnskab/#c12333
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11.9 Hvad indeholder tabellen ”Forskel på registreret og anmeldt tilsagnsareal”  

Skemaet bliver udfyldt, når du bruger funktionen ”Vis forskel på miljø- og 

økologitilsagn”.  

 

Kolonne 1 – Tilsagnstype Hentes fra de registrerede tilsagn.  

Kolonne 2 – Udløbsår Hentes fra de registrerede tilsagn. 

Kolonne 3 – Registreret areal Senest registrerede tilsagnsareal godkendt 

af os for hver tilsagnsordning. Bemærk, at 

det registrerede areal kan ændre sig i 

forbindelse med den løbende 

sagsbehandling. 

 
Hvis du har søgt om nye tilsagn i 

Fællesskema 2015, vil de ikke blive vist i 

oversigten. 
Kolonne 4 - Anmeldt areal med tilsagn Hentes fra tabellen ”Markplan for tilsagn”. 

 

For de marker, som du har ansøgt om nyt 

tilsagn med virkning fra 1. september 2014, 

skal du anmelde et tilsagn, som ikke er 

registreret som et tilsagn. Du skal anmelde 

marken med det samme tilsagnsareal, som 

du har anført på siden Ansøgning om nye 

tilsagn. 

 

Hvis du har overtaget et tilsagn ved 

producentskifte, skal du også anmelde et 

tilsagn, som ikke er registreret endnu. 

 

Hvis du har et OM-tilsagn, der udløber 31. 

august 2018 eller senere, skal du anføre et 

tilsagnsareal, der er større end dit 

registrerede tilsagnsareal. Du skal anføre et 

tilsagnsareal, der er lig med hele den 

indtegnede mark, det vil sige et areal inklusiv 

randzonearealet.  

Kolonne 5 – Difference Difference mellem anmeldt tilsagn og 

registreret areal. 

 

Læs mere i afsnit 11.13 om, hvad du gør, 

hvis der er forskel på det registrerede og det 

anmeldte tilsagnsareal. 
Kolonne 6- Accept af underanmeldt tilsagn 

og evt. krav om tilbagebetaling 

Du markerer, hvis du accepterer en forskel.  

Kolonne 7 – omfattet af igangværende 

producentskifte 

Du markerer, hvis der er ny ejer/forpagter 

af arealet. Hvis ikke du allerede har indsendt 

producentskifteerklæring, skal du vedhæfte 

den til fællesskemaet samt skrive en 

bemærkning om det. 
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11.10 Hvad indeholder tabellen ”Markplan for miljø- og økologitilsagn” 

 

Kolonne 1 til 8: Afgrøder og arealer 

 

Kolonne 1 – Marknummer Hentes fra siden” Markplan og grundbetaling” 

Kolonne 2 – Markbloknummer Hentes fra siden” Markplan og grundbetaling” 

Kolonne 3 – Afgrøde Hentes fra Markplanen på siden” Markplan og 

grundbetaling” 

 

Gå til lister over tilsagnskoder og 

afgrødekoder for tilsagn 

Kolonne 4 – Areal fra markkort Hentes fra siden” Markplan og grundbetaling” 

Kolonne 5 – Grundbetaling – støtteberettiget 

andel 

Hentes fra siden” Markplan og grundbetaling” 

Kolonne 6 – Randzoneareal fra markkort Hentes fra siden ”Randzoner og MFO-

efterafgrøder” 

Kolonne 7 – Anmeldt areal med tilsagn I visse tilfælde vil tilsagnsarealet være 

forskelligt fra det areal, der er indtegnet på 

markkort. 

 

Anfører du et mindre tilsagnsareal i kolonne 7 

end dit registrerede tilsagnsareal, vil det ofte 

medføre bortfald af tilsagnet med krav om 

tilbagebetaling. 

 

For marker med permanent græs, der ligger i 

markblokke med støtteprocent, gælder 

følgende: 

 

Markblokkens støtteprocent bliver kun 

anvendt for Økologisk Arealtilskud. For 

Økologisk Arealtilskud er det anmeldte areal 

med tilsagn det samme som det 

støtteberettigede under grundbetaling.  

 

Markblokkens støtteprocent bliver ikke 

anvendt for øvrige tilsagn. For de øvrige 

tilsagn er det anmeldte areal med tilsagn lig 

det areal, der opfylder betingelserne for 

tilsagn. 

 

Det betyder f.eks. for marker med 

eksisterende tilsagn om tilskud til Pleje af 

græs- og naturarealer, som du samtidig 

ansøger grundbetaling til marken:  

 

Du skal indtegne alle de områder, der ikke er 

berettigede til grundbetaling, som separate 

marker. Derudover kan der være spredte 

områder, som ikke er støtteberettigede under 

grundbetaling, og som medfører, at 

tilsagnsarealet skal reduceres yderligere.  

 

http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004
http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004
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Læs mere om Markblokkens støtteprocent i 

Vejledning om direkte betalinger 2015 

Kolonne 8 – Anmeldt areal med randzone Ændres kun for: 

- tilsagn til omlægning til økologi 

- Miljøbetinget tilsagn eller  

- Tilsagn til braklagte randzoner. 

 

Læs mere i afsnit 11.12, ”Marker med 

randzone” 

 

Kolonne 9 til 17 – Indberetning af tilsagn 

Er der flere tilsagn på samme mark, oplyser du dette på samme linje ud for marken. 

 

Kolonne 9 til 12 - økologitilsagn Du vælger tilsagnstypen i rullelisten og 

oplyser det år, hvor tilsagnet udløber 

Kolonne 13 til 14 – miljøtilsagn 1 Du vælger tilsagnstypen i rullelisten og 

oplyser det år, hvor tilsagnet udløber 

Kolonne 15 – Metode for pleje af græs og 

naturarealer 

Du skal vælge den metode til pleje, som du 

vil benytte i 2015, hvis du har tilsagn om:  

 Pleje af græs- og naturarealer indgået i 

2010 eller senere (tilsagnstype 52, 56, 

57, 66 og 67)  

 Pleje af vådområder (tilsagnstype 51) 

 

Læs reglerne i vejledningen for den 

pågældende ordning. 

 
Gå til vejledninger om miljø- og 

økologitilsagn 

Kolonne 16 til 17 Hvis der er to miljøtilsagn på samme mark, 

vælger du det andet tilsagn i rullelisten og 

oplyser det år, hvor tilsagnet udløber. 

 

 

11.11 Marker med randzoner 

For følgende tilsagn kan du hverken få tilskud for arealet i randzone eller 2 meter-bræmmen: 

- Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype: 36 og 37) 

- Tilskud til Fastholdelse af vådområder (tilsagnstype 55), hvis tilsagnet er påbegyndt 1. 

september 2013 eller senere 

- Tilskud til Opretholdelse ændret afvanding ((tilsagnstype 54) hvis tilsagnet er 

påbegyndt 1. september 2013 eller senere 

 

Det gælder også de randzoner, som eventuelt er kommet til efter ændringen af randzoneloven 

i 2014. 

 

Du skal være opmærksom på, at hvis du efter den 1. februar 2015 har modtaget dispensation 

jf. randzoneloven til at reducere randzonearealet, vil det reducerede randzoneareal ikke 

fremgå af kortet i IMK.  

 

 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353


 
 
 

87 

 

11.11.1 Kolonne 6 og 8 i tabellen ”Markplan for tilsagn” 

De 9 meter randzoneareal inklusiv 2-meter bræmme fremgår af korttemaet ”MFO 

randzone/bræmmekortet” i Fødevareministeriets Internet Markkort (IMK), og arealet er 

overført til kolonne 6. Arealet i kolonne 8 udfyldes automatisk med samme værdi som kolonne 

6. 

 

Hvis du skal have udbetaling for 2 meter-bræmmen, ændrer du arealet i kolonne 8 ”Anmeldte 

areal med randzone”. Det drejer sig om: 

- Miljøbetinget tilskud (MB) (tilsagnstype: 26) 

- Tilskud til Omlægning til økologisk jordbrug (OM) (tilsagnstype: 35) 

- Tilskud til Braklagte randzoner langs vandløb og søer (tilsagnstype: 41)  

 

Du reducerer arealet i kolonne 8 til 0 ha, hvis du for følgende miljøtilsagn har opnået 

dispensation, så randzonearealet er reduceret til 0 meter, og du derved får udbetalt tilskud for 

hele marken inklusiv bræmmen. Det drejer sig om følgende tilsagn: 

- tilskud til Fastholdelse af vådområder (tilsagnstype 55)  

- tilskud til Opretholdelse ændret afvanding (tilsagnstype 54). 

 

For Økologisk Arealtilskud kan du ikke rette randzonens areal. Hvis der er fejl i det indlæste 

randzoneareal, vil dit udbetalte tilskud alligevel blive beregnet efter det.  

 

Du kan læse mere om, for hvilke tilsagnsordninger, som du kan få udbetalt tilskud for 

randzonearealet, og for hvilke du ikke kan få udbetalt tilskuddet. Se "Vejledning om randzoner 

og kompensation". 

 

Gå til Vejledning om randzoner og kompensation 

 

 

11.12 Ansøgning om nedsat græsningstryk 

Du kan søge om nedsat græsningstryk, hvis du: 

 har et tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer eller Pleje af vådområder med forpligtelse 

til afgræsning, og  

 ansøger om afgræsning med fast græsningstryk. 

 

Med en tilladelse til nedsat græsningstryk har du mulighed for at pleje marken i perioden fra 1. 

juni til 31. august med færre storkreaturer end de 1,2 eller 1,5 storkreaturer pr. ha, som er 

fastsat i tilsagnet. 

 

Du kan ansøge om nedsat græsningstryk enten i fællesskemaet, eller du kan gøre det med en 

ansøgning pr. mail eller med post til os. Hvis du allerede har en tilladelse til nedsat 

græsningstryk, skal du ikke ansøge i fællesskemaet igen. 

 

Når vi har godkendt et lavere græsningstryk for en mark, gælder det i resten af 

tilsagnsperioden. 

 

Hvis du vælger at ansøge om nedsat græsningstryk i Fællesskema gør du således: 

 Du sætter hak i felt D.   

 Du vedhæfter udtalelse fra kommunen eller fra Naturstyrelsen. 

o Hvis du ansøger til private arealer eller til arealer ejet af kommunen, skal du 

vedlægge en udtalelse fra kommunen  

http://naturerhverv.dk/landbrug/natur-og-miljoe/randzoner/vejledninger/
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o Hvis du ansøger til arealer ejet af staten, skal du vedlægge en udtalelse fra 

Naturstyrelsen. 

 

Ansøgning og udtalelse fra kommunen eller Naturstyrelsen om nedsat græsningstryk skal være 

modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest ved fristen for indsendelse af Fællesskema i 2015. 

Hvis du ikke har modtaget udtalelsen endnu, vedhæfter du den ansøgning eller forespørgsel, 

som du har sendt til kommunen eller Naturstyrelsen. 

 

Du vil få en blokerende fejl i Fællesskema, hvis du har sat kryds i felt D, og du ikke samtidig 

har vedhæftet en udtalelse på siden ”Udbetaling af tilskud – miljø- og økologitilsagn”. 

 

Hvis du ønsker at gøre brug af godkendelsen til nedsat græsningstryk, skal du vælge: Fast 

græsningstryk på siden ”Udbetaling af tilskud – Miljø- og økologitilsagn” i kolonnen ”Metode for 

Pleje af græs- og naturarealer”. 

 

 

 
 

Læs mere om nedsættelse af græsningstrykket i vejledningen for den ordning, som du har 

tilsagn under. 

 

Gå til vejledninger om miljø- og økologitilsagn 

 

 

11.13 Hvis der er forskel på registreret og anmeldt tilsagnsareal 

Tabellen ”Forskel på anmeldt og registeret areal” viser, om det samlede areal, du har anmeldt 

med en tilsagnstype, svarer til det areal, vi har registreret. Bemærk at det registrerede areal 

kan ændre sig i forbindelse med løbende sagsbehandling. 

 

I tabellen ser du en eventuel forskal mellem anmeldt og registreret areal. Det kan fx være, 

hvis du har indberettet et mindre areal, eller hvis marken indgår i et producentskifte, det vil 

sige ved salg eller bortforpagtning.  

 

 

11.13.1 Hvis du indberetter et areal, der er mindre end tilsagnet 

Hvis du har indberettet mindre areal end registreret, skal du forholde dig til 

differencen, ved enten at markere i kolonne 6 eller markere i kolonne 7 i tabellen 

”Forskel på anmeldt og registreret areal”:  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
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 Kolonne 6: Du markerer i feltet ”Accept af underanmeldt tilsagn og evt. krav om 

tilbagebetaling”.  

 

Ved at markere i kolonne 6 oplyser du, at du er indforstået med, at du har anmeldt et 

mindre areal, end du har tilsagn til. Du er endvidere indforstået med, at denne 

arealdifference eventuelt medfører et krav om tilbagebetaling af tilskud.  

 
Vi retter arealet for dine Miljø- og økologitilsagn så det passer med din indberetning på 

siden ”Udbetaling af tilskud - Miljø- og økologitilsagn”. Hvis du samlet indberetter et 

mindre areal, end du har tilsagn til, bortfalder den overskydende del af tilsagnet, og 

du skal  betale eventuelt tidligere udbetalt tilskud til arealet tilbage.  

 
 Kolonne 7: Du markerer i feltet ”Omfattet af igangværende producentskifte”, hvis du i 

perioden fra sidste års frist for ansøgning den 16. april 2014 og til ansøgningsfristen i 

2015 enten har erhvervet nye tilsagnsarealer eller overdraget tilsagnsarealer til ny 

ejer/forpagter. 

 

Hvis du ikke har rådighed over arealet længere, skal du huske at indsende en 

producentskifteerklæring og overdrage tilsagnet til den nye ejer eller forpagter. Du vil 

ikke få et tilbagebetalingskrav, hvis dine arealer er fragået ved godkendt 

producentskifte.  

 
Hvis ikke du allerede har indsendt producentskifteerklæring, skal du vedhæfte den til 

fællesskemaet, og skrive en bemærkning i bemærkningsfeltet. 

 
Hvis du ikke længere har rådighed over arealet med tilsagn, kan du læse mere i 

Vejledning om producentskifte. 

 

Gå til Vejledning om producentskifte 

 
 
11.13.2 Hvis du indberetter et areal, der er større end tilsagnet 

Hvis din mark er opmålt større end arealet i dit tilsagn, er det ikke nødvendigt at dele marken. 

Det forudsætter dog:  

 At marken er geografisk identisk med den oprindelige mark med tilsagn, og  

 At hele den opmålte mark overholder støttebetingelserne i tilsagnet.  

 

Hvis du har arealer i randzonen op til marker med tilsagn til Omlægning til økologi med 

udløbsdato i 2018 eller 2019, skal du indberette et tilsagnsareal, der er større end det 

registrerede tilsagnsareal. I kolonne 7 skal du anføre et tilsagnsareal inklusiv randzonearealet.  

 

I denne situation kan du indtegne den som én mark og anmelde det opmålte areal. Du vil kun 

få udbetalt Omlægningstilskud til arealet med tilsagn. 

 

Du anmelder dit tilsagnsareal i kolonne 7. 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/producentskifte/
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11.14 Hvis du ikke overholder betingelserne for en eller flere marker 

Du skal anmelde alle tilsagnsarealer, også selvom et areal ikke dyrkes eller er overgået til 

anden anvendelse, så der ikke kan udbetales tilskud i 2015.  

 
Som udgangspunkt søger du om udbetaling for alle de marker, som du har indberettet på 

siden ”Udbetaling af tilskud – Miljø og økologitilsagn”.  

 

Hvis du har en mark, hvor du ikke kan overholde betingelserne for tilsagn, gør du sådan:  

 Indberet marken på siden ”Udbetaling af tilskud – Miljø- og økologitilsagn”  

 Markér i ”Nej” i felt C på siden  

 Skriv din forklaring i bemærkningsfeltet nederst på siden. Du oplyser desuden:  

o Marknummer  

o Hvilken type tilsagn, der er tale om  

o Hvad årsagen er til, at du ikke kan overholde betingelserne for tilsagn.  

 

For visse miljøordninger er der mulighed for at opnå dispensation for betingelserne i tilsagnet.  

 

Er du i tvivl, om du kan overholde betingelserne i dit tilsagn, er det vigtigt, at du oplyser om 

forholdene til os, Center for Landbrug, og eventuelt søger om dispensation.  

 

En ansøgning om dispensation skal være begrundet og hurtigst muligt sendes til 

NaturErhvervstyrelsen, Center for Landbrug.  

 

Læs mere i ”Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige 

jordbrugsforanstaltninger”, Vejledning om Pleje af græs og naturarealer, 2015” og 

”Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2015”. 

 
Gå til vejledninger om miljø- og økologitilsagn 

 

 

11.15 Opdeling eller sammenlægning af marker med tilsagn  

Hvis et tilsagn kun gælder for en del af marken, opdeler du marken som beskrevet herunder.  

 

Eksempel 1 

Mark med flere forskellige tilsagn  

 

Mark 1 har følgende tilsagn:  

 Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 52) på 4,00 ha  

 Omlægning til økologi (tilsagnstype 35) på samme mark på 4,50 ha  

 

Marken opdeles i mark 1-0 og mark 1-1 i dit markkort. På siden ”Udbetaling af tilskud – Miljø- 

og økologitilsagn” oplyser du tilsagnstypen. 

 
Tilsagnstyperne skal angives for mark 1-0 og delmarken 1-1, som vist nedenfor: 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353


 
 
 

91 

 

Mark nr. 

(overført fra 

Markplanen) 

Areal (ha) 

(overført fra 

Markplanen) 

Tilsagnstype Tilsagnstype Støttetyper på 

marken 

1-0 4,00 35 52 Grundbetaling/ 

Omlægningstilskud/ 

Pleje af græs- og 

naturarealer 

1-1 0,50 35  Grundbetaling/ 

Omlægningstilskud 

 

 

11.15.1 Del af tilsagnsmark udenfor markblok  

Er tilsagnet fordelt over flere markblokke, skal du oprette en mark i hver blok. Ligger et 

areal uden for markblok, og opfylder arealet betingelserne for tilsagn, skal det oprettes som 

en ny mark i markblok 999999-99.  

 

Du skal desuden indsende et forslag til ændring af markblokken, så delmarken uden for 

markblok kan lægges ind i markblokken.  

 
Læs mere om forslag til ændring af markblokke i "Samlet brugerguide til Internet Markkort 

2015" 

  

Eksempel 2 

Tilsagn, hvor en del af arealet ligger uden for markblok og ikke er støtteberettiget under 

grundbetalingen. 

 
Marken med tilsagn er på 10,00 ha. Heraf ligger 0,10 ha uden for markblok og er ikke 

støtteberettiget under ordningen grundbetaling.  

 
Du indberetter nedenstående marker på siden ”Markplan og grundbetaling”. På siden 

”Udbetaling af tilskud – Miljø- og økologitilsagn” oplyser du tilsagnstypen. Du skal desuden 

indsende et forslag til ændring af markblokken, så arealet med markbloknummer 999999-99 

kan blive lagt i blok.  

 

Mark nr. Bloknr. Afgrødekode Areal 

(ha) 

Tilsagnstype Grundbetaling 

1-0 123456-78 254 9,90 52 – Pleje af 

græs- og 

naturarealer 

Ja 

1-1 999999-99 245 0,10 52 – Pleje af 

græs- og 

naturarealer 

Nej 

 

 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c13340
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c13340
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11.15.2 Delarealer, der ikke er berettiget til grundbetaling  

På arealer med tilsagn under miljøordninger kan der være lyng og andre vedplanter, 

der ikke er støtteberettigede under grundbetalingsordningen. Disse områder kan 

være tilskudsberettigede under miljøordningerne.  

 
Hvis en del af marken ikke er berettiget til grundbetaling, indtegner du marken i 

flere delmarker. De delmarker, hvor du søger grundbetaling, og andre delmarker, 

hvor du ikke søger grundbetaling, svarende til eksempel 2 herover. 

 

I korttemaer ”Fradrag, grundbetaling” kan du se de områder, vi vurderer ikke er 

støtteberettigede under grundbetalingen. Er der andre områder end disse, skal du 

også tegne dem som delmarker. 

 
  
11.15.3 Sammenlægning af marker med tilsagn  

Hvis du vil lægge to marker sammen, skal støttebetingelserne på de to marker 

være fuldstændig ens med hensyn til alle disse forhold:  

 Tilsagnstype  

 Plejeforpligtelse  

 Tilskudssats  

 Evt. tillægssats 

 Tilsagnsperiode  

 

Markerne skal ligge i samme markblok.  

 

Kan markerne ikke lægges sammen, fastholder du den opdeling, der fremgår på siden 

”Registrerede tilsagn”.  

 

Du er velkommen til at kontakte Center for Landbrug, hvis du er i tvivl, om dine marker kan 

sammenlægges.  

 
 
11.16 Indberetning af producentskiftede marker  

Gælder for eksisterende tilsagn, der er ansøgt i 2014 eller tidligere 

 

Du skal altid indsende en producentskifteerklæring, hvis arealer med tilsagn overgår til 

en ny ejer eller forpagter. Producentskifteerklæringen skal senest være modtaget i 

NaturErhvervstyrelsen ved fristen for indsendelse af ansøgning i Fællesskema i 2015. 

 
Hvis du indsender en producentskifteerklæring rettidigt, indtræder den nye ejer eller 

forpagter automatisk i tilsagnets forpligtelser fra datoen for overdragelsen. Den nye ejer 

eller forpagter vil få udbetalt tilskuddet.  

 
Det er den ejer/forpagter, der har rådighed over arealerne på datoen for fristen for 

indsendelse af ansøgning i Fællesskema i 2015, som skal indberette markerne på siden 

”Udbetaling af tilskud – Miljø- og økologitilsagn” i fællesskemaet. 

 



 
 
 

93 

 

Gå til Vejledning om producentskifte 

 
  

11.17 Marker, som du ikke ønsker udbetaling til  

Hvis der er en mark, som du ikke ønsker udbetaling til, men hvor du overholder 

betingelserne for tilsagnet, har du to valgmuligheder. Dette kan du kun gøre for marker med 

Miljøbetinget tilskud, Omlægning til økologi eller Økologisk Arealtilskud. 

 

Mulighed 1 

Du kan vælge en afgrødekode på siden ”Markplan og grundbetaling”, der ikke giver udbetaling 

af tilsagnet. Du kan se, hvilke afgrødekoder du kan vælge i Vejledning om tilsagn til 5-årige 

miljø- og økologiordninger eller Vejledning til Økologisk Arealtilskud.  

 

Mulighed 2 

Du kan også gøre følgende: 

 Indberet marken på siden ”Udbetaling af tilskud – Miljø- og økologitilsagn”  

 Markér i ”Nej” i felt C øverst på siden  

 Skriv din forklaring i bemærkningsfeltet nederst på siden. Du oplyser desuden:  

o Marknummer  

o Hvilken type tilsagn, der er på arealet  

o Hvad årsagen er til, at du ikke ønsker udbetaling. 

Baggrunden for, at du ikke søger om udbetaling kan fx være: 

 Et areal med tilsagn om Omlægningstilskud (OM-tilsagn), som er overgået til at være et 

naturareal 

 Et græsareal med tilsagn om Økologisk Arealtilskud, hvor du alene overholder 

aktivitetskravet, men som du ikke driver med slæt eller afgræsning 

 

Læs mere vejledningerne om miljø- og økologitilsagn 

 

 

11.18 GLM-landskabselementer og tilsagn 

GLM-landskabselementer omfatter GLM-fortidsminder og GLM-søer og –vandhuller. Disse 

arealer er for visse tilsagn berettigede til udbetaling af tilskud. 

 

Hvis de ikke er berettigede til udbetaling af tilsagnet, fordi de ikke er omfattet af eksisterende 

tilsagn, skal du opdele marken i 2 delmarker, og fjerne tilsagnsoplysningerne for delmarken 

med GLM-elementet. Du skal for GLM-elementet bruge den samme afgrødekode som den 

omkringliggende mark. 
 

Hvis den omkringliggende mark er omfattet af et miljøtilsagn (type 4, 5, 7, 8, 13, 16, 50, 51, 

52, 54, 55, 56 og 57) skal du anmelde GLM-elementet med: 

 afgrødekode 265 ”Græs og kløvergræs uden norm”, hvis den omkringliggende 

tilsagnsmark anmeldt med samme afgrødekode  

 

 afgrødekode 276 ” Permanent græs og kløver uden norm”, hvis den omkringliggende 

tilsagnsmark er anmeldt med en afgrødekode for permanent græs eller naturareal, som 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/producentskifte/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
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fx afgrødekode 253 ” Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N)”, 254 ”Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N)” 

eller 318 ” MVJ ej udtagning, ej landbrugsjord”  

 
Læs mere i guiden ”Sådan søger du støtte for GLM-landskabselement”  
 

  

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/GLMelement.pdf
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12. Sådan udfylder du siden ”Ansøgning 

om nye miljø- og økologitilsagn” 
 
På denne side i fællesskemaet kan du søge om nye 5-årige tilsagn om tilskud under miljø- og 

økologiordninger. De marker, du ønsker at søge nyt tilsagn til, skal du overføre fra siden 

”Markplan og grundbetaling”. 

 

Du kan kun søge nyt tilsagn for marker, hvis du opfylder betingelserne for tilsagnet ved 

tilsagnsperiodens begyndelse den 1. september.  

 

 

12.1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet 

Du indtegner alle de marker på markkort, hvor du søger om nyt tilsagn. Det gælder også hvis 

du ikke har rådighed over dem på datoen for ansøgningsfristen, og du derfor ikke har dem 

med på siden ”Markplan og grundbetaling”. 

 

I IMK kan du give markerne afgrødekode 888, hvis du ikke har rådighed over dem på datoen 

for ansøgningsfristen. Så er de nemmere at finde, når du skal slette dem fra din markplan. 

 

Gå til guiden ”Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn” 

 

Når markerne er indtegnet på markkort, henter du dem ind i fællesskemaet som beskrevet i 

guiden ”Hent marker fra markkort”. 

 

 

12.2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn 
 

Sådan gør du: 

 

 

 

 

 

  

1. 

Gå ind på siden ”Markplan og grundbetaling” og sæt hak ud 

for markerne i kolonnen ”Overfør til nye 5-årige tilsagn”. 
 

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/IndtegnTilsagn.pdf
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Gør følgende for at overføre markerne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.  

Find ”Vælg funktion” i 

rullelisten i øverste venstre 
hjørne af skemaet. 

4. 

Når funktionen er valgt trykkes 
på ”Udfør”. 

3.  

Find funktionen ”Overfør 

marker til ansøgning om nye 

tilsagn” i rullelisten i øverste 

venstre hjørne af skemaet. 

 

Når du holder musen hen over 

funktionen vises en kort 

information om, hvad du skal 

være opmærksom på, når du 

anvender funktionen. 
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På siden ”Markplan og grundbetaling” sletter du til sidst de marker, som du ikke har rådighed 

over på datoen for ansøgningsfristen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

12.3 Tilsagn og betingelser for tilskud  

Du kan i Fællesskema 2015 ansøge om følgende nye 5-årige tilsagn 

- Pleje af græs- og naturarealer 

- Økologisk Arealtilskud  

 

Læs mere om betingelser for tilsagn for de to ordninger i: 

 "Vejledning om Økologisk Arealtilskud, 5-årige tilsagn, 2015”   

 ”Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, 5-årige tilsagn, 2015”.  

 

Gå til vejledninger om miljø- og økologitilsagn 

 

 

12.3.1 Hvornår begynder tilsagnsperioden? 

Tilsagnene er 5-årige. Tilsagnet begynder den 1. september og slutter den 31. august fem år 

senere. 

 

I 2015 har du mulighed for at vælge om tilsagnet skal begynde:  

- den 1. september 2014 og slutte den 31. august 2019, eller  

- den 1. september 2015 og slutte den 31. august 2020 

 

Hvis du ansøger om tilsagn, der begynder den 1. september 2014, skal du også have opfyldt 

betingelserne for tilsagn allerede fra denne dato.  

 

Du skal huske at ansøge om udbetaling af tilskuddet til det første tilsagnsår på siden 

”Udbetaling af tilskud – Miljø og økologitilsagn”. 

 

Tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer kan kun begynde den 1. september 2014, 

hvis du i 2014 havde ansøgt særligt miljøstøtte under ordningerne Ekstensiv Landbrug eller 

5. 

Stil cursoren ud for marken. Så kommer en lille pil frem. 

 

Klik på pilen, så får du mulighed for at slette marken. 
 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
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Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer til marken og samtidig ligger inden for de 

prioriterede områder. 

 

 

12.3.2 Hvis du ikke havde råderet over arealet den 1. september 2014 

Du kan kun søge nyt tilsagn for marker, hvis du opfylder betingelserne for tilsagnet ved 

tilsagnsperiodens begyndelse den 1. september 2014. Du skulle derfor have rådighed over 

arealet den 1. september 2014. 

 

Du har dog mulighed for at søge om nyt tilsagn fra 1. september 2014, også selvom du først 

har fået rådighed over arealet efter 1. september 2014, men før 21. april 2015. Du skal 

indsende en særlig producentskifteerklæring, ”Producentskifte med tilbagevirkende kraft”, om 

overdragelse af tilsagnsarealet fra den tidligere ejer eller forpagter til dig. 

 

Til fællesskemaet vedhæfter du den særlige producentskifteerklæring ”Producentskifte med 

tilbagevirkende kraft”, som du finder på vores hjemmeside. Du skriver også en bemærkning 

om det. 

 

Gå til den særlige producentskifteerklæring og Vejledning om producentskifte 

 

 

12.3.3 Anfør web-adresse på din erhvervsmæssige hjemmeside i Fællesskema 

Du skal i visse tilfælde oplyse web-adressen på bedriftens erhvervsmæssige hjemmeside på 

siden ”Ansøger”. Det skal du, hvis:  

 Du ansøger om nyt tilsagn om Økologisk Arealtilskud eller du ansøger om Pleje af græs- 

og naturarealer,   

 du har en erhvervsmæssig hjemmeside, og formålet med hjemmesiden har en 

sammenhæng til tilskuddet, og  

 den erhvervsmæssig hjemmeside har et kommercielt formål i tilknytning til din bedrift. 

 

Der kan fx være en sammenhæng mellem tilsagnet og din erhvervsmæssige hjemmeside i 

følgende tilfælde: 

 Hvis du ansøger om nyt tilsagn om pleje af græs og naturarealer, og din 

erhvervsmæssige hjemmeside reklamerer for salg af kød fra kvæg, der har afgræsset 

naturarealer, hvortil du har modtaget tilskud om pleje af græs og naturarealer. 

 Hvis du ansøger om nyt tilsagn om Økologisk Arealtilskud, din erhvervsmæssige 

hjemmeside reklamerer for salg af kød fra kvæg, salg af æg fra egen økologiske avl 

eller for pluk-selv bær på en af dine økologiske marker.  

På den erhvervsmæssige hjemmeside skal du  

 Beskrive tilskuddets formål og resultatet af tilskuddet.  

 Indsætte EU’s logo 

 Indsætte teksten: »Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: 

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne« 

 

Gå til vejledninger om miljø- og økologitilsagn 

 

Hent EU’s logo på naturerhverv.dk 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/producentskifte/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/producentskifte/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
http://naturerhverv.dk/index.php?id=2565#c29115
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12.4 Hvad indeholder felt A til D 

 

Felt A til B – Andre forpligtelser på arealet Sæt hak, hvis du er i tvivl, om en mark ikke er 

berettiget til tilsagn, fordi den i forvejen er 

omfattet af forpligtelse til afgræsning eller slæt 

(felt A) eller til ikke at bruge sprøjtemidler eller 

gødning (felt B).  

 

Vedhæft et bilag, der indeholder den 

eksisterende forpligtelse. Vi vil vurdere det 

fremsendte for om marken er berettiget til 

tilsagn. 

 

Læs mere i afsnit 12.5 ”Andre forpligtelser på 

arealet”. 

Felt C – Ejerforhold Markér om ansøger er en offentlig institution, 

myndighed eller kommunalt fællesskab. 

Felt D – Ansøgning om nedsat 

græsningstryk 

Markér i feltet og vedhæft en udtalelse fra 

kommunen eller Naturstyrelsen. 

 

Hvis du endnu ikke har modtaget en udtalelse, 

vedhæfter du i stedet den ansøgning eller 

forespørgsel, som du har sendt til kommunen 

eller Naturstyrelsen. 

 

Læs mere i afsnit 12.14.3 ”Ansøgning om 

nedsat græsningstryk” 

 

 

 

 

 

 

 

  

Når du sætter hak i ”Ja”, åbner muligheden for at 

vedhæfte dokumentation. 

 

Du klikker på ”Indsæt række” og udfylder felterne, 

der kommer frem. 
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12.5 Andre forpligtelser på arealet 

Du skal sætte hak i felt A eller B, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en eller flere af dine marker er 

berettiget til tilsagn, fordi der i forvejen er omfattet af forpligtelse til:  

A. Afgræsning eller slæt  

B. Ikke at bruge sprøjtemidler eller kunstgødning, eller krav om at dyrke et areal 

økologisk 

 

Du vedhæfter et dokument, hvor vi kan læse mere om den pågældende forpligtelse. Det kan fx 

være fredningskendelse, aftale, servitut eller lignende. 

 

Så vurderer vi, om en aftale eller fredning gør, at du ikke kan få tilsagn. Fx er følgende 

forpligtelser ikke forenelige med tilsagnet: 

 En aftale eller en fredning, der siger, at arealet ikke må sprøjtes, eller at der ikke må 

anvendes kunstgødning på arealet.  

 En aftale med en kommune eller staten om, at du får betaling til at pleje arealet med 

afgræsning eller slæt.  

 En aftale med en kommune, der betyder, at du modtager betaling til at dyrke et areal 

økologisk, eller at du driver arealet uden pesticider eller uden brug af kunstgødning. 

 

 

12.6 Marker og arealer - kolonne 1 til 5 og kolonne 18 

 

 
 

 

Kolonne 1 – Marknummer Hentes fra siden ”Markplan og grundbetaling” 

eller indtastes. Skal være det samme som på 

siden ”Markplan og grundbetaling”, hvis du råder 

over marken på datoen for ansøgningsfristen. 
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Kolonne 2 – Markbloknummer Hentes fra siden ”Markplan og grundbetaling” 

eller indtastes. Skal være det samme som på 

siden ”Markplan og grundbetaling”, hvis du råder 

over marken på datoen for ansøgningsfristen. 

Kolonne 3 – Tilsagnsareal For tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer 

indtaster du det areal, der er berettiget til 

tilsagn. Tilsagnsarealet må aldrig være større 

end det indtegnede areal fra markkort. 

 

For tilsagn om Økologisk Arealtilskud skal 

tilsagnsarealet være lig med det indtegnede 

areal fra markkortet. Du må ikke indtaste et 

andet areal end det, som står i kolonne 4. 

 

Læs mere i afsnit 12.7 ”Markens tilsagnsareal”. 

Kolonne 4 – Areal fra markkort Hentes fra siden ”Markplan og grundbetaling” 

Kolonne 5 – Randzoneareal fra markkort Hentes fra siden ”Randzoner og MFO-

efterafgrøder” 

Kolonne 18 – Tilsagn ønskes påbegyndt Her markerer du, hvornår tilsagnet skal træde i 

kraft. 

 

Hvis du markerer i ”1. sept. 2014”, skal du 

huske at søge om udbetaling på siden ”Miljø- og 

økologitilsagn – udbetaling af tilskud”. 

 

 

12.7 Markens tilsagnsareal - kolonne 3 

Du skal oplyse, hvor stort et tilsagnsareal, du søger om tilsagn for. Det areal, du søger til, skal 

være det areal, som du forventer at kunne opfylde betingelserne for de næste 5 år. 

 

 

12.7.1 Økologisk Arealtilskud 

For nye tilsagn om Økologisk Arealtilskud vil tilsagnsarealet altid være lig det støtteberettigede 

areal under grundbetalingen. 

 

For arealer i omdrift er tilsagnsarealet lig med ”Areal fra markkort”. For permanente 

græsarealer er tilsagnsarealet lig det støtteberettigede areal under grundbetalingen. Hvis 

markblokken har en støtteprocent, er støtteberettigede areal lig det indtegnede gange med 

støtteprocenten. 

 

 

12.7.2 Pleje af græs- og naturarealer 

Tilsagnsarealet for Pleje af græs- og naturarealer er lig med det indtegnede areal fra markkort 

eller eventuelt et mindre areal. Markblokkens støtteprocent bruges ikke på tilsagn til Pleje af 

græs- og naturarealer. 

 

Du anfører et areal i kolonnen ”Tilsagnsareal”, hvis du ønsker et tilsagnsareal, der er mindre 

end det indtegnede. Det kan være, at der er områder i marken, der ikke er støtteberettiget 
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under tilsagnet. Du kan eventuelt se på markblokkens støtteprocent, hvis du er i tvivl om, hvor 

stort arealer, der er støtteberettiget under tilsagnet. 

 

Når du indtegner marker, hvor du søger både grundbetaling og tilsagn om Pleje af græs- og 

naturarealer, opdeler du marken i flere delmarker. De arealer, der ikke er støtteberettigede 

under grundbetaling indtegner du som en selvstændig mark, som du ikke søger grundbetaling 

til. Husk sætte hak for ”Ønsker fremadrettet at kunne søge grundbetaling” til disse separate 

marker, kun derved kan de anses for sammenhængende med den øvrige mark. 

 

Når du indtegner marker, hvor du kun søger om tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer og 

ikke søger grundbetaling, behøver du ikke at indtegne fradragsarealerne under 

grundbetalingen som selvstændige marker.  

 

Nyt tilsagn Hvilket tilsagnsareal oplyser du i kolonne 3, 

”Tilsagnsareal” 

Pleje af græs- og naturarealer, 

som du samtidig søger 

grundbetaling til 

Areal fra markkort, hvor fradragsarealer under 

grundbetalingen er tegnet ud. Tilsagnsarealet kan aldrig 

være større end det indtegnede areal, fra markkortet.  

Pleje af græs- og naturarealer, 

som du ikke søger 

grundbetaling til 

Tilsagnsarealet kan aldrig være større end det indtegnede 

areal, fra markkortet. Arealet kan godt være mindre end 

det indtegnede areal. 

Økologisk Arealtilskud – 

omdriftsarealer 

Tilsagnsarealet er lig med det indtegnede areal, fra 

markkortet.  

Økologisk Arealtilskud – 

permanente græsarealer 

Tilsagnsareal er lig med det støtteberettigede areal, der 

fremgår af kolonnen ”Grundbetaling – støtteberettiget 

areal”, på siden ”Markplan og grundbetaling”. Det betyder, 

at det indtegnede arealer er ganget med støtteprocenten 

for markblokken. 

 

Læs mere om, hvilke arealer der er berettiget til tilsagn i vejledningen for den pågældende 

ordning. 

 

Gå til vejledninger om miljø- og økologitilsagn 

 

 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
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12.8 Pleje af græs- og naturarealer - kolonne 6 til 12 

 

 

Kolonne 6 – Afgræsning Sæt hak, hvis du søger tilsagn om tilskud til 

Pleje af græs- og naturarealer med forpligtelse til 

at pleje marken med afgræsning 

Kolonne 7 – Slæt Sæt hak, hvis du søger tilsagn om tilskud til 

Pleje af græs- og naturarealer med forpligtelse til 

at pleje marken med slæt, eventuelt kombineret 

med afgræsning 

Kolonne 8 – Ønsker fremadrettet at kunne 

søge grundbetaling 

Hvis tilsagn skal kunne kombineres med 

grundbetaling, markerer du i ”Ja”. Derved 

ansøger du om tilsagn med lav sats. 

 

Hvis ikke, markerer du i ”Nej” og du ansøger i 

stedet om tilsagn med høj sats. 

Kolonne 9 – HNV-værdi fra markkort  Markens HNV-værdi er den højeste HNV-værdi, 

der er tildelt på minimum 0,10 ha af marken. 

Kolonne 10 – Ændret HNV-værdi Indtast en værdi, hvis marken er 

sammenhængende med en anden mark i en 

anden markblok, hvor HNV-værdien er større. 

Kolonne 11 – Indgår i vådområdeprojekt Sæt hak, hvis arealet er omfattet af et 

vådområdeprojekt under landdistrikts-

programmet. 

Kolonne 12 – Omdannelse fra MB til pleje Sæt hak, hvis arealet er omfattet af tilsagn til 

Miljøbetinget tilskud – juletræer/pyntegrønt (MB-

tilsagn), og du ønsker at omdanne MB-tilsagnet 

til et tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer. 

 

Læs om tilskudssatser i afsnit 12.14.2. 
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Læs om støttebetingelser og satser i Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 

 

 

12.9 Økologisk Arealtilskud - kolonne 13 til 17 

 

 

Du kan søge om tilsagn til Økologisk Arealtilskud fra enten 1. september 2014 eller 1. 

september 2015. Du skal opfylde betingelserne fra tilsagnets start. 

 

Kolonne 13 – Basistilskud Ansøgning om tilsagn om Økologisk Arealtilskud 

– basistilskud. 

Kolonne 14 – Tillæg: Omlægning til økologi  Ansøgning om tillæg til omlægning til økologisk 

produktion de første 2 år efter omlægning er 

påbegyndt. 

Kolonne 15 – Tillæg: Frugt og bær 

 

Ansøgning om frugt/bærtillæg. Tilsagn om tillæg 

kan enten begynde 1. september 2014 eller 1. 

september 2015. Dog ikke tidligere end 

basistilskuddet. 

Kolonne 16 – Tillæg: reduceret kvælstof  Ansøgning om tillæg til reduceret 

kvælstoftilførsel. Ansøges på enkeltmarker, men 

kravet om reduceret kvælstof (maks. 60 kg 

udnyttet N pr. ha) skal opfyldes på alle 

bedriftens harmoniarealer. Også når du kun 

søger tillæg til en enkelt mark.  

 

Tillægget kan kun søges, hvis du er tilmeldt 

Register for Gødningsregnskab. 

Kolonne 17 – Omlægningstidspunkt Dato, hvor du er påbegyndt omlægning til 

økologisk produktion.  

 

Læs om støttebetingelser og satser og betingelser for tillæg i Vejledning om Økologisk 

Arealtilskud 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
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12.10 GLM-elementer og tilsagnsarealet 

GLM-fortidsminder, GLM-søer og –vandhuller kan indgå i et nyt tilsagn om tilskud til Pleje af 

græs- og naturarealer eller Økologisk Arealtilskud, ligesom de er støtteberettiget under 

grundbetalingen.  

 
Læs mere i guiden ”Sådan søger du støtte til GLM-landskabselementer” 

 

 

12.11 Marker under 0,30 ha  

Du kan kun søge tilsagn til en mark under 0,30 ha, hvis: 

 Marken er sammenhængende med en anden mark, hvor du også søger om nyt tilsagn 

under samme ordning og til samme tilskudssats,  

 de to marker tilsammen udgør 0,30 ha eller derover, og  

 markerne ligger i samme markblok. For tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer og 

Pleje af vådområder behøver markerne ikke at ligge i samme markblok.  

 

For at en mark mindre end 0,30 ha kan siges at være sammenhængende med en anden mark, 

skal der være en tilskudsberettiget passage mellem markerne, fx i et læhegn. Passagen skal 

være mindst 4 m bred. 

For tilsagn om Økologisk Arealtilskud gælder, at et tilsagn om basistilskud alene på én mark 

ikke er samme tilskudssats som et tilsagn, der både omfatter basistilskud og 

omlægningstillæg, på en anden mark. De to marker kan derfor ikke lægges sammen 

 

For et tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer, hvor du søger om tilsagn med lav sats, 

markerer du for ”Ønsker fremadrettet at kunne søge grundbetaling”. Hvis du har opdelt den 

oprindelige mark i flere delmarker, fordi områder i marken ikke er støtteberettigede under 

grundbetalingen, skal du alligevel for delmarkerne under 0,30 ha markere i ”Ønsker 

fremadrettet at kunne søge grundbetaling”. Kun derved vil delmarkerne kunne anses for 

sammenhængende med den oprindelige mark. 

 

12.12 Marker med randzoner  

Her er en oversigt over, hvilke nye tilsagn der kan søges på arealer i randzone. 

  

Tilsagnstype Tilsagnet omfatter 

randzonearealet 

Tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Ja 

Økologisk Arealtilskud Ja* 

*Du indtegner randzonen som en del af marken. Når du søger om udbetaling af Økologisk Arealtilskud 

modtager du 0 kr. i tilskud til randzonearealet og 2-meter bræmmen. 

 

12.13 Har du eksisterende tilsagn til marken?  

På siden ”Registrerede tilsagn” kan du se, om du i forvejen har tilsagn om tilskud til en eller 

flere andre miljø- og økologiordninger. På denne side er det muligt at se, hvornår tilsagnet på 

den enkelte mark udløber. I dit oprindelige tilsagnsbrev fremgår udløbsdatoen også.  

 

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/GLMelement.pdf
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Du kan ikke ansøge om nyt tilsagn, hvis der på marken i forvejen er et tilsagn, som ikke kan 

kombineres med det nye tilsagn. I Forenelighedstabellen, som du finder bagerst i 

vejledningerne til de enkelte ordninger, kan du se hvilke miljø- og økologitilsagn, der kan 

kombineres. 

 

Gå til tabellen over, hvilke tilsagnstyper der kan kombineres på samme mark 

 

 

12.14 Søger du Pleje af græs- og naturarealer? 

 

12.14.1 Hvilke arealer kan du søge til? 

Du kan søge tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, hvis dine arealer opfylder ét 

af nedenstående kriterier  

 
Mindst 50 % af marken skal ligge: 

 I den særlige Natura 2000-udpegning til pleje. Korttemaet kan ses i Internet Markkort 

 Udenfor Natura 2000, og hvor der findes en HNV-score på 5 eller derover 

 Indenfor Natura 2000, og hvor mindst 90 % af arealet er en gentegning af et 

græstilsagn eller 

 Indenfor et vådområdeprojekt i medfør af landistriktsloven eller lov om 

landdistriktsfondsloven. 

Klik på det blå spørgsmålstegn 

for at se, hvordan du henter 
dine registrerede tilsagn. 

http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004
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Når du udfører skemakontrol i fællesskemaet, vil du få en advarsel, hvis arealet ikke ligger 

inden for disse udpegninger.  

 

Desuden tages der hensyn til arealets HNV-værdi, der anvendes til prioritering af de indkomne 

ansøgninger. 

 

I Internet Markkort (IMK) kan du se, om dine marker er omfattet af disse udpegninger, og du 

kan se arealets HNV-værdi. Markens HNV-værdi vil også fremgå af kolonnen ”HNV-værdi fra 

markkort”. 

 

Du kan også se udpegningerne på Danmarks Miljøportal. 

 

Gå til guiden ”Sådan indtegner du dine tilsagnsarealer i IMK” 

 

Gå til Danmarks Miljøportal 

 

 

12.14.2 Hvad er tilskudssatsen? 

I kolonne 8 ”Ønsker fremadrettet at kunne søge grundbetaling” skal du vælge for hvilke 

marker, du fremadrettet de følgende 4 år, ønsker at kunne søge grundbetaling. Du kan i begge 

tilfælde søge om grundbetaling det år, hvor tilsagnet starter:  

 

Forpligtigelse Tilskud der ikke 

kombineres med 

grundbetaling (kr./ha/år) 

Tilskud der kombineres 

med grundbetaling 

(kr./ha/år) 

 

Afgræsning 

 

2.600 

 

1.650 

 

 

Slæt 

 

1.050 

 

850 

 

 

Læs mere om støttesatser og betingelser for støtte i Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og 

naturarealer 

 

 

12.14.3 Ansøgning om nedsat græsningstryk 

Når vi har godkendt et lavere græsningstryk for en mark, gælder det i resten af 

tilsagnsperioden. 

 

Hvis du vælger at ansøge om nedsat græsningstryk i Fællesskema gør du således: 

 Du sætter hak i felt D.   

 Du vedhæfter udtalelse fra kommunen eller fra Naturstyrelsen. 

o Hvis du ansøger til private arealer eller til arealer ejet af kommunen, skal du 

vedlægge en udtalelse fra kommunen  

o Hvis du ansøger til arealer ejet af staten, skal du vedlægge en udtalelse fra 

Naturstyrelsen. 

 

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/Indtegn_tilsagn.pdf
http://www.miljoeportal.dk/Sider/Forside.aspx
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
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Du vil få en blokerende fejl i Fællesskema, hvis du har sat kryds i felt D, og du ikke samtidig 

har vedhæftet en udtalelse. Hvis du endnu ikke har modtaget en udtalelse, vedhæfter du i 

stedet den ansøgning eller forespørgsel, som du har sendt til kommunen eller Naturstyrelsen. 

 

Ansøgning og udtalelse om nedsat græsningstryk skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen 

senest ved fristen for indsendelse af ansøgning i Fællesskema i 2015.  

 

 

12.15 Søger du Økologisk Arealtilskud? 

 

12.15.1 Hvilke arealer kan du søge til? 

Ved tilsagn om Økologisk Arealtilskud skal du opretholde autorisation til økologisk 

jordbrugsproduktion og drive dine tilsagnsarealer økologisk i hele tilsagnsperioden.  

 

Omlægningstidspunktet for de ansøgte arealer skal senest være 1. september i det år, hvor 

tilsagnsperioden begynder. 

 

 

12.15.2 Hvad er tilskudssatsen? 

Udover tilsagn til Økologisk Arealtilskud - basistilskud har du mulighed for at ansøge om 

tilsagn om et eller flere tillæg. 

 

Ordning Støttesats 

Økologisk Arealtilskud – basistilskud 870 kr. pr. ha pr. år 

Tillæg til omlægning til økologi 1.200 kr. pr. ha pr år (max. 2 år) 

Tillæg til frugt/bær 4.000 kr. pr. ha pr. år 

Tillæg for nedsat kvælstoftilførsel 500 kr. pr. ha pr. år 

 

Læs mere om betingelser, tillæg og støttesatser i Vejledning om Økologisk Arealtilskud 

 

Gå til vejledninger om miljø- og økologitilsagn 

 

 

12.15.4 Tillæg til omlægning til økologisk jordbrugsproduktion  

Du kan søge nyt tilsagn om omlægningstillæg til arealer, der er under omlægning fra 

konventionel til økologisk drift, når tilsagnsperioden begynder. 

 

Du kan kun opnå omlægningstillæg de første to år efter omlægningsdatoen. 

  

Tilsagn om omlægningstillæg skal begynde samtidig med Økologisk Arealtilskud – basistilskud.  

 

Tillæg til omlægning til økologi kan ikke kombineres med et eksisterende tilsagn til Omlægning 

til økologisk jordbrugsproduktion (OM-tilsagn). 

 

 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
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12.15.5 Tillæg til arealer med økologisk frugt eller bær 

Du kan ansøge om tilsagn til frugt eller bær-tillæg samtidig med, at du ansøger om Økologisk 

Arealtilskud - basistilskud, eller du kan søge om det senere i løbet i den 5-årige periode. Alle 

tilsagn om frugt- og bærtillæg udløber senest samtidig med basistilsagnet. 

Det første tilsagnsår efter du har ansøgt om tilsagn om Frugt/bærtillæg, skal du anmelde 

marken med en af de godkendte frugt- eller bær-afgrødekoder for Frugt og bærtillæg. 

Afgrøden skal være etableret senest ved ansøgningsfristen for fællesskemaet det første 

tilsagnsår. Hvis ikke du anmelder marken med en godkendt frugt- eller -/bær-afgrødekode 

bortfalder tilsagn om Frugt/bær-tillæg. 

 

Søger du om nyt tilsagn med virkning fra den 1. september 2014, skal du huske, at du også 

skal ansøge om udbetaling af både basis-tilskuddet og Frugt eller bærtillæg i Fællesskema 

2015 på siden ”Ansøgning om udbetaling af tilskud – Miljø- og økologitilsagn”. 

  

Læs mere om godkendte frugt-/bær-afgrødekoder i Vejledning om Økologisk Arealtilskud, 

2015. 

 

Gå til vejledninger om miljø- og økologitilsagn 

 

Gå til lister over tilsagnskoder og afgrødekoder for tilsagn 

 

 

12.15.6 Nye økologiske marker erhvervet efter ansøgningsfristen 
Hvis du planlægger at få rådighed over nye arealer i perioden efter ansøgningsfristen frem til 

den 1. september 2015, og hvis du vil søge tilsagn om Økologisk Arealtilskud for disse arealer, 

kan du anføre dem på siden ”Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn”. Dette betragtes også 

som en indberetning af nye arealer til den økologiske bedrift. 

 

 

12.15.7 Ny økolog  

For at ansøge om nye tilsagn skal du have autorisation til økologisk produktion, eller du skal 

senest ved tilsagnsperiodens begyndelse den 1. september have ansøgt om autorisation. 

 

Du ansøger om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion hos os.  

 

Ansøger du om nyt tilsagn med virkning fra 1. september 2014, skal du senest den 1. 

september 2014 have ansøgt om autorisation. Du kan kun ansøge om tilsagn til de marker, 

hvor du er påbegyndt omlægning den 1. september 2014. 

 

Du kan ikke søge om nyt tilsagn i Fællesskema efter 21. april 2015.  

 

Læs hvordan du ansøger om autorisation på vores hjemmeside.  

 

Gå til vejledninger og blanketter for økologisk jordbrugsproduktion 

 

  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/


 

110 

13. Sådan udfylder du “Økologisk 

jordbrugsproduktion - marker” 
 

 

Hvis du driver hele eller dele af din bedrift økologisk, udfylder du siden ”Økologisk 

jordbrugsproduktion – marker”.  

 

Du kan hente oplysninger fra sidste år på to måder: 

 du kan bruge funktionen ”Hent økologi – marker”, som kun henter økologioplysninger 

du kan også brug funktionen ”Hent supplerende oplysninger fra sidste år”, som henter 

oplysninger fra sidste år til hele fællesskemaet. Læs mere i afsnit 13.1.1. 

 

 

13.1 Sådan henter du økologioplysninger 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.  

Find funktionen ”Hent økologi 

marker” i rullelisten i øverste 

venstre hjørne af skemaet. 

 

Når du holder musen hen over 

funktionen vises en kort 

information om, hvad du skal 

være opmærksom på, når du 

anvender funktionen.  

1.  

Find ”Vælg funktion” i 

rullelisten i øverste venstre 

hjørne af skemaet. 
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Funktionen ”Hent økologi - marker”: 

 henter registreringer om omlægningstidspunkt fra sidste års markplan  

 indsætter oplysninger på siden ”Økologisk jordbrugsproduktion – marker” 

 overskriver allerede indlæste oplysninger 

 sletter eventuelt tilføjede oplysninger 

 

Bemærk, at marker, som er indberettet for bedriften efter den 11. maj 2015, ikke kan 

indlæses automatisk. Du skal derfor indtaste det omlægningstidspunkt, som er blevet 

godkendt af os.  

 

 

13.1.1 Hvis du vil hente supplerende oplysninger fra sidste år 

Du udfører funktionen ”Hent supplerende oplysninger fra sidste år”. Bemærk, at funktionen 

sletter eventuelle oplysninger, som du selv har indtastet. 

 

I guiden ”Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling” kan du læse, hvordan du gør 

 

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”, sletter systemet de afgrøder, du har tastet ind. 

 

Funktionen henter og overskriver dine indtastede oplysninger om: 

 afgrødekode  

 miljø- og økologitilsagn og skovtilsagn med det senest accepterede areal  

 økologisk jordbrugsproduktion herunder omlægningsår 

 lavskovsarealer herunder tilplantnings- eller stævningsår 

 

Når du overfører oplysningerne fra sidste års markplan, overføres oplysningerne på baggrund 

af sidste års marknumre. Det er derfor en god idé at bevare de samme marknumre fra år til 

år. 

  

Hvis du siden sidste år har ændret marknumre eller opdelt en tilsagnsmark i to marker, skal 

du selv indsætte oplysninger om din økologiske drift. 

 

 

  

3. 

Når funktionen er valgt trykkes 

på ”Udfør”. 

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/MarkplanGrundbetaling.pdf
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13.2 Anvendes der sprøjtemidler på bedriften?  

Du anfører med et hak, om du bruger sprøjtemidler på bedriften. Hvis du svarer nej på 

spørgsmålet, har du samtidig opfyldt forpligtelsen til indberetning af sprøjtejournaler. Hvis du 

svarer ja, skal du lave en indberetning af sprøjtejournal. Læs mere om sprøjtejournaler på 

vores hjemmeside.  

 

Gå til sprøjtejournaler på naturerhverv.dk 

 

 

 

13.3 Hvad indeholder kolonne 1 til 7? 

 

Kolonne 1 – Ejendomsnummer I kolonne 1 anfører du ejendomsnummeret 

fra siden "Bedriftens ejendomme". Det er kun 

et krav, at ejendomsnummeret anføres, hvis 

ansøger er en offentlig institution med flere 

autorisationer til økologi under det samme 

CVR-nummer. 

Kolonne 2 til 3– Marknummer, 

markbloknummer 

Hentes fra siden ”Markplan og grundbetaling” 

Kolonne 4 - Omlægningstidspunkt 

 

Her skal du for hver enkelt mark oplyse 

omlægningstidspunktet.  

 

Læs mere i afsnit 13.4, 

”Omlægningstidspunkt” 

Kolonne 5 - Mark under den ikke-økologiske 

enhed 

 

Du skal udfylde kolonne 5, hvis du har 

tilladelse til samtidig drift og driver en 

økologisk og en ikke-økologisk enhed. Du skal 

sætte kryds ud for de marker, der er omfattet 

af den ikke-økologiske enhed. Du skal ikke 

angive omlægningstidspunkt i kolonne 4 for 

disse marker.  

Kolonne 6 - Ny mark i den økologiske bedrift 

 

Du skal sætte kryds i kolonne 6, hvis der er 

tale om en ny mark, du ikke tidligere har 

indberettet til os. 

 

Læs mere om nye marker i afsnit 13.4.3, 

”Nye marker” 

http://naturerhverv.dk/landbrug/planteavl/pesticider/sproejtejournal/
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Kolonne 7 – Har en anden producent 

græsningsret på arealet 

 

Du skal sætte hak i kolonne 7, hvis du har 

udlejet græsningsretten på arealet. Støtten 

udbetales til ejeren eller forpagteren af 

arealet, selv om der er givet græsningsret til 

en anden jordbruger. 

 
 

13.4 Omlægningstidspunkt 

Hvis du overfører oplysninger fra sidste års Fællesskema, vil også dine oplysninger om 

omlægningsdatoen blive overført. Det er dit ansvar at kontrollere, at omlægningsdatoen er 

korrekt. 

 

Du finder omlægningstidspunktet for dine marker i den årlige Statusrapport for økologisk 

jordbrugsproduktion, som du kan se i Tast selv-service. 

 

Marker, som du indberetter efter den 11. maj 2015, kan ikke indlæses automatisk på siden 

”Økologisk jordbrugsproduktion”. Du skal derfor på siden ”Økologisk jordbrugsproduktion - 

marker” indtaste det omlægningstidspunkt, som er blevet godkendt af os.  

 

Med mindre du har tilladelse til samtidig drift, skal alle marker have et omlægningstidspunkt - 

også brakmarker og marker, hvor du har udlejet græsningsret.  

 

Du kan tidligst begynde omlægning den dato, hvor du indberetter omlægning til os. 

 

Gå til i "Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion"  

 

 

13.4.1 Ændring af omlægningstidspunkt 

Du kan ikke ændre et omlægningstidspunkt, der allerede er passeret. Du kan ikke vælge et nyt 

omlægningstidspunkt, der ligger før den dato, hvor vi modtager dit Fællesskema. Læs mere i 

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, kapitel 3.1. 

 

 

13.4.2 Nedsat omlægningstid 

Har du ansøgt os om nedsat omlægningstid, skal du angive det godkendte 

omlægningstidspunkt for marken. Hvis du ikke har modtaget svar på ansøgningen om nedsat 

omlægningstid, skal du angive det omlægningstidspunkt, som du har søgt om.  

 

Vi vil efter sagsbehandlingen give dig besked om det godkendte omlægningstidspunkt og rette 

dine indberettede oplysninger. Læs mere i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, 

kapitel 6.3. 

 

 

13.4.3 Ny mark i den økologiske bedrift 

Du skal sætte kryds i kolonne 6, hvis der er tale om en ny mark, du ikke tidligere har 

indberettet til os. 

 

Nye arealer skal indberettes før du begynder omlægningen. Hvis du indberetter arealerne 

første gang i Fællesskema 2015, kan omlægningstidspunktet tidligst være den dag du 

indsender fællesskemaet til os.  

 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
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Husk, at hvis det er mere end fire kalenderår siden, at din bedrift begyndte omlægning til 

økologi, skal du omlægge alle nye arealer straks ved overtagelsen. Læs mere i "Vejledning om 

økologisk jordbrugsproduktion", kapitel 6.  

 

Du kan indberette en ny mark på fællesskemaet i perioden 1. februar og indtil fristen for 

ændringer. På andre tidspunkter bruger du en særskilt blanket ”indberetning af nye marker”, 

som du sender til NaturErhvervstyrelsen, Miljø- & Økologikontrol.  

 

Hvis din nye mark allerede er økologisk eller under omlægning, når du overtager den, skal du 

indsende det fælles producentskifteskema. Hvis ikke vi modtager producentskifteskemaet, kan 

marken ikke beholde sin omlægningsdato, men skal omlægges igen.  

 

Du kan læse mere om producentskifte og om frister for at indsende fællesskemaet i Vejledning 

om producentskifte. 

 

Gå til i blanketter og Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion  

 

 

13.5 Hvilke marker skal indberettes? 

Du skal kun anføre marker, som du har rådighed over på datoen for ansøgningsfristen, og som 

fremgår af siden ”Markplan og grundbetaling”. 

 

Hvis du planlægger at få rådighed over nye arealer i perioden fra ansøgningsfristen til den 1. 

september 2015 og vil søge tilsagn om Økologisk Arealtilskud for dem, kan du anføre dem på 

siden ”Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn”.   

 

Marken skal ikke fremgå af siden ”Markplan og grundbetaling” eller ”Økologisk 

jordbrugsproduktion - marker, men kun af siden ”Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn”. 

Dette betragtes også som en indberetning af nye arealer til den økologiske bedrift, så du 

behøver ikke at indberette de nye marker særskilt. 

 

 

13.6 Ny økolog  

Hvis du planlægger at søge om autorisation til økologi i 2015, sender du skemaet ”Ansøgning 

om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion” til os. 

 

Du kan springe punkt 5.2 og 5.3 i ansøgningen om autorisation over, hvis du vedlægger en 

kopi af dit indsendte Fællesskema, hvor du har indberettet på siderne:  

 Økologisk jordbrugsproduktion – marker  

 Eventuelt Økologisk jordbrugsproduktion – dyr  

 Eventuelt Økologisk jordbrugsproduktion - græsningsret  

 

 

Gå til skema til ansøgning om autorisation og Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion   

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/hvordan-bliver-du-oekolog/
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14. Sådan udfylder du siden ”Økologisk 

jordbrugsproduktion – husdyr” 
 

 

14.1 Registrerede oplysninger hos CHR 

 

Som noget nyt indlæses oplysninger fra Det centrale husdyrregister (CHR-registret) i 

fællesskemaet. Både de registrerede oplysninger fra CHR og din anmeldelse af økologiske 

husdyr er udfyldt, når du åbner skemaet første gang. 

 

Oplysningerne fra CHR er vist, for at du husker at registrere alle dine dyregrupper. Selv hvis 

der er tale om få dyr til eget brug, skal du indberette dem. 

 

Du har mulighed for at registrere husdyrtype under forskellige CHR-numre og 

besætningsnumre. Dette kan være relevant for dig, hvis du har flere besætninger. CHR-

numrene vil derefter fremgå af din statusrapport. 

 

 

14.2 Anmeldelse af økologiske husdyr 

 

 
 

Kolonnerne 1 til 9 indeholder følgende: 

 

Kolonne 1 - Ejendomsnummer I kolonne 1 anfører du ejendomsnummeret 

fra siden ”bedriftens ejendomme”. Det er kun 

et krav, at ejendomsnummeret anføres, hvis 

du er en offentlig institution med flere 

autorisationer til økologi under det samme 

CVR-nummer. 

Kolonne 2 - Husdyrtype 

 

Du skal anføre en kode for alle de 

husdyrtyper, der er registreret under din 

økologiske bedrift.  
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Kolonne 3 - Husdyrhold til eget brug 

 

Du markerer her, hvis du ikke ønsker at 

omlægge dine husdyr.  

Kolonne 4 - Heste under hesteordningen 

 

Du skal markere i kolonne 4, hvis du har 

heste under Hesteordningen. Du skal 

ikke markere i kolonne 3 eller anføre en 

omlægningsdato i kolonne 5, hvis du har 

heste under hesteordningen. 

 

Læs mere i Vejledning om økologisk 

jordbrugsproduktion, kapitel 20.4. 

Kolonne 5 - Omlægningsdato 

 

For hver husdyrtype skal du skrive, hvornår 

omlægningen til økologi startede eller 

planlægges påbegyndt. 

 

Læs mere i afsnit 14.2.4, ”Nye husdyrtyper 

på din bedrift” 

Kolonne 6 - Gennemsnitligt antal dyr i 2015 

 

Du skal angive det forventede gennemsnitlige 

antal dyr. 

Kolonne 7 - Afhorning af kvæg 

 

Hvis du ønsker at anmelde afhorning af kvæg 

for 2015, skal du markere i kolonne 7. 

Markeringen erstatter den anmeldelse, som 

du ellers skulle sende til os. Du skal opfylde 

betingelserne for afhorning af kalve. 

 

Læs mere i ”Vejledning om økologisk 

jordbrugsproduktion”, kapitel 15.10. 

Kolonne 8 - CHR nummer for hver husdyrtype 

 

I denne kolonne skal du angive dit CHR-

nummer for hver besætning. I de fleste 

tilfælde vil CHR-nummeret være det samme 

for alle besætninger, medmindre dine dyr er 

fordelt på flere adresser.   

Kolonne 9 - Besætningsnummer for hver 

husdyrtype 

Du skal anføre besætningsnummer for hver 

besætning. Hvis du kun har én besætning, er 

besætningsnummeret det samme som dit 

CHR-nummer. Besætningsnummer er 6-cifret, 

men vises ofte med 4 cifre. Så taster du de 

foranstillede nuller så du har 6 cifre i 

nummeret. 

 

Gå til listen over koder til økologisk drift, husdyr 

 

Læs mere i ”Vejledning om Økologisk Arealtilskud” 

 

 

14.2.1 Hvilke dyr skal indberettes? 

Du skal anføre en kode i kolonne 2 for alle de husdyrtyper, der er registreret under din 

økologiske bedrift. Du skal indberette alle dine husdyr, også selvom de er til eget brug. Du skal 

ikke indberette kæledyr og pelsdyr. 

 

 

  

http://help.naturerhverv.dk/index.php?id=7004
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353


 
 
 

117 

 

14.2.2 Husdyrhold til eget brug 

Du skal sikre, at betingelserne for husdyrhold til eget brug er opfyldt. Betingelserne for 

husdyrhold til eget brug, herunder grænserne for antal dyr, fremgår af ”Vejledning om 

økologisk jordbrugsproduktion” kapitel 12.10. 

Hvis du ønsker at bruge muligheden for dyr, der allerede er registrerede som økologiske, kan 

du ændre status ved at fjerne omlægningsdatoen og sætte kryds i denne kolonne.  

 

 

14.2.3 Antal dyr 

Hvis den forventede husdyrproduktion i 2015 adskiller sig fra antallet oplyst sidste år, skal du 

rette oplysningerne. Du oplyser antallet af dyr i enten årsdyr eller stk. produceret, som det 

fremgår af ”Liste over koder” til økologisk drift, husdyr. 

 

Du skal være opmærksom på, at antal dyr, som fremgår af CHR, er et øjebliksbillede af 

produktionen på din bedrift den dag du henter oplysninger ind. Antallet kan derfor være 

forskellig fra det antal, du skal oplyse i skemaet. 

 

Hvis du har flere besætninger kan du oprette de tilsvarende husdyrtyper under deres 

respektive CHR-numre. Du kan bruge tabellen ”registrerede oplysninger i CHR” til at få 

overblik. 

 

 

14.2.4 Nye husdyrtyper på din bedrift 

Du kan ikke begynde omlægning af nye husdyrtyper, før du har indberettet dem. 

Omlægningstidspunktet kan derfor tidligst være den dag du indsender dit Fællesskema. Du 

kan ikke ændre et omlægningstidspunkt, der allerede er passeret. Læs mere i Vejledning om 

økologisk jordbrugsproduktion, kapitel 12.3. 

 

Hvis du opstarter din økologiske produktion med indkøbte dyr, som allerede er økologiske, skal 

du som omlægningsdato angive den dato, hvor du opstarter den økologiske produktion på din 

bedrift. 

 

Husk, hvis det er mere end 4 kalenderår siden, at din bedrift begyndte omlægning til økologi, 

skal du omlægge alle nye husdyrtyper straks ved indsættelsen, med mindre de er til eget 

brug.  

 

Læs mere i ”Vejledning om Økologisk Arealtilskud” 

 

 

 

14.3 CHR-nummer for hver husdyrtype 

I denne kolonne skal du angive dit CHR-nummer for hver besætning. I de fleste tilfælde vil 

CHR-nummeret være det samme for alle besætninger, medmindre dine dyr er fordelt på flere 

adresser. 

   

CHR-nummeret er unikt, og hører til den fysiske adresse, hvor dyrene er opstaldet. Ejer du 

mere end én ejendom, har du også mere end ét CHR-nummer.  

Når du indberetter, skal du også bruge en linje for hvert CHR-nummer inden for samme 

husdyrtype. Nummeret består af 6 cifre. 

  

Du kan finde oplysninger om dit CHR- og besætningsnummer i tabellen ”Registrerede 

oplysninger hos CHR”  

 

Gå til Centralt Husdyrbrugsregisters hjemmeside  

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/stoetteordninger-i-faellesskemaet/#c12353
https://chr.fvst.dk/chri/faces/frontpage?Adf-Window-Id=w0&_afrLoop=4315298502972000&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=hq5vowil8_3&_afrRedirect=4315298675154000
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14.4 Opdeling i flere besætninger  

Hvis du har flere besætninger, der i fællesskemaet hidtil har været registreret under samme 

CHR-nummer, har du nu mulighed for at fordele dyrene. Dermed kan du indtaste, hvor mange 

dyr der hører under de forskellige CHR-numre og besætningsnumre. Hvis du opretter flere 

husdyrtyper/besætninger, skal du bruge det oprindelige omlægningstidspunkt.  

 

 

14.5 Besætningsnummer for hver husdyrtype 

Du skal anføre besætningsnummer for hver besætning. Hvis du kun har én besætning, er 

besætningsnummeret det samme som dit CHR-nummer. Hvis du inden for samme dyreart har 

mere end én besætning, har du også mere end ét besætningsnummer. Hvis du har mere end 

ét besætningsnummer, skal disse anføres på hver sin linje i skemaet.  

 

Besætningsnummer er sekscifret, men vises ofte med færre cifre og foranstillede nuller. 

 

Eksempel på besætningsnumre 

CHR-nr. 048053 

Besætninger Besætnings.nr. 

Kødkvæg 005136  

Svin, produktionsbesætning 048053 
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15. Sådan udfylder du siden ”Økologisk 

jordbrugsproduktion – Græsningsret” 
 

På denne side oplyser du om de arealer, hvor du har lejet græsningsret.  

 

Dine godkendte aftaler om græsningsret fra tidligere år fremgår af siden, første gang du åbner 

skemaet. Du kan også indlæse oplysningerne ved at bruge funktionen ”Indlæs økologi 

græsningsret”.  

 

 

15.1 Sådan henter du dine registrerede oplysninger om græsningsret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.  

Find ”Vælg funktion” i 

rullelisten i øverste venstre 
hjørne af skemaet. 

2.  

Find funktionen ”Hent økologi 

græsningsret” i rullelisten i 

øverste venstre hjørne af 

skemaet. 

 

Når du holder musen hen over 

funktionen vises en kort 

information om, hvad du skal 

være opmærksom på, når du 

anvender funktionen. 
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Funktionen ”Hent økologi græsningsret”: 

 indsætter oplysninger på siden ”Økologisk jordbrugsproduktion – græsningsret” 

 overskriver allerede indlæste oplysninger 

 sletter eventuelt tilføjede oplysninger 

 

 

Hvad indeholder kolonne 1 til 8: 

 

 
 
  

3. 

Når funktionen er valgt trykkes 
på ”Udfør”. 

1.  

Klik på ”Indsæt mark” for at 
få en ny linje i skemaet. 
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Kolonne 1 til 4 – marker, afgrøder og areal Kolonnerne indeholder: 

marknummer 

markbloknummer 

afgrøde 

areal 

Kolonne 5 – omlægningstidspunkt Hvis oplysningerne er indlæst, vil marken 

have det omlægningstidspunkt, der er 

godkendt af os. 

 

Hvis du ikke kan indlæse en 

omlægningsdato, oplyser du den dato, som 

du ønsker godkendt af os. 

Kolonne 6 - ejer/forpagter af arealet 

 

I denne kolonne skal du anføre 

kontaktoplysninger på ejer/forpagter af 

arealet. Det er meget vigtigt, at du oplyser 

om ejer/forpagter er økolog og indtaster 

dennes autorisationsnummer.  

Kolonne 7 - godkendt til og med 

 

I denne kolonne har vi anført, hvor længe 

godkendelsen løber for de marker, der er 

fortrykte.  

Kolonne 8 - græsningsretten videreføres 

uændret i 2015 

 

I denne kolonne skal du ved fortrykte 

marker oplyse, om aftalen om græsningsret 

fortsætter uændret i 2015. Du skal altid 

udfylde kolonne 8 med enten ”ja” eller ”nej”. 

 

Læs mere i afsnit 15.2, ”Videreførelse af 

græsningsret” 

 

 

 

15.2 Videreførelse af græsningsret på økologisk bedrift 

Hvis du har samme græsningsret på en økologisk bedrift i 2015 som i 2014, markerer du ”ja” i 

kolonne 8. 

 

Ønsker du ikke at bruge græsningsretten mere, markerer du ”Nej” i kolonne 8. Du udfylder 

altid kolonne 8 med enten ”Ja” eller ”Nej”.  

 

 

15.3 Videreførelse af græsningsret på ikke-økologisk bedrift  

Hvis du havde en aftale om græsningsret på en ikke-økologisk bedrift i 2014, og aftalen var 

godkendt af os, vil arealet fremgå af denne side. 

 

De godkendte etårige aftaler om græsningsret er anført med en udløbsdato, i formatet dd-

mm-åååå. Hvis du har fået en flerårig godkendelse, vil dette være anført med en udløbsdato, i 

formatet dd-mm-åååå.  

 

Hvis du stadig har græsningsret på den ikke-økologiske bedrift, markerer du ”Ja” i kolonne 8. 

Du skal sikre dig, at oplysningerne om arealerne er korrekte. 

 

Hvis arealstørrelsen er væsentligt ændret, eller arealet har skiftet ejer eller forpagter, 

markerer du ”Nej” i kolonne 8 for denne mark. Du tilføjer derefter marken med de nye 

oplysninger ved at klikke på ”Indsæt mark”.  
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15.4 Nye aftaler om græsningsret på økologiske arealer 

Hvis du har indgået nye aftaler om græsningsret på økologiske eller på ikke-økologiske 

arealer, indberetter du markerne på siden ”Økologisk jordbrugsproduktion – græsningsret”. 

Dette gør du ved at klikke på ”Indsæt mark” og ved at udfylde oplysningerne om marken.  

 

 

15.5 Anmeldelse om nedsat omlægningstid 

Når du lejer græsningsretten på et ikke-økologisk areal, skal du indsende anmeldelse af nedsat 

omlægningstid til Center for Kontrol, Miljø- & Økologikontrol hvis: 

- Du indgår en ny aftale om græsningsret på et ikke-økologisk areal  

- Du sidste år kun har fået en etårig godkendelse af græsningsretten, og du ønsker at 

anvende arealet igen  

- Forudsætningerne for en flerårig godkendelse er ændret, fx hvis arealet har skiftet ejer, 

eller arealstørrelsen er væsentligt ændret. 

 

Du sender anmeldelsen på en særskilt blanket. 

 

Du må først bruge arealet til afgræsning med økologiske dyr 21 dage efter, du har sendt 

anmeldelsen til Center for Kontrol, Miljø- & Økologikontrol, forudsat at du ikke har modtaget 

afslag eller yderligere krav om oplysninger.  

 

Hvis du kun har ændringer til mark- eller markbloknummer, behøver du ikke at indsende en ny 

anmeldelse. Du kan notere ændringerne på siden "Bemærk og vedhæft".  

 

Læs mere om græsningsret og nedsat omlægningstid i "Vejledning om økologisk 

jordbrugsproduktion".  

 

Gå til blanketter og Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 

  

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/hvordan-bliver-du-oekolog/
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16. Sådan søger du støtte til unge 

nyetablerede landbrugere 
 

16.1 Kort om ordningen 

Støtte til unge nyetablerede landbrugere kan søges af enkeltmandsvirksomheder eller gennem 

et selskab, hvis du fx er medejer af et I/S, A/S eller ApS. Det er en betingelse, at du eller 

selskabet er berettiget til grundbetaling i 2015. 

 

Du kan kun være med til at opfylde støttebetingelserne i ét selskab pr. år enten i form af en 

enkeltmandsvirksomhed eller gennem et selskab. 

  

 

16.2 Hvem skal du indtaste oplysninger for? 

I ansøgningen oplyser du kun den eller de unge landbrugere, der skal være med til at opfylde 

støttebetingelsen for ansøgervirksomheden. 

 

Læs de detaljerede betingelser for støtte i Vejledning om direkte arealstøtte 2015, afsnit 8.4 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2015 

 

 

16.3 Hvad indeholder feltet ”Ansøgervirksomheden”? 

 

 

Felt A – virksomhedsform 

 

Vælg virksomhedsform fra listen, hvis 

virksomhedsformen ikke er forudfyldt. Hvis 

du ikke kan finde den korrekte 

virksomhedsform på listen, så skal du anføre 

dette i bemærkningsfeltet. 

 

Felt B - etableringsdato 

 

Indtast den dato, hvor ansøgervirksomheden 

er etableret. 

 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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Felt C – landbrugsvirksomhed påbegyndt dato 

 

Indtast den dato, hvor du har påbegyndt din 

landbrugsvirksomhed. Det er den dato, hvor 

du etablerede dig som driftsleder på 

landbrugsbedriften (som ejer, medejer eller 

forpagter). Det kan være: 

 

 samme dato som i felt B, eller 

 en senere dato, hvis 

ansøgervirksomheden ændrer sig fra 

at være en anden type virksomhed til 

en egentlig landbrugsbedrift, 

eksempelvis fra en maskinstation til en 

landbrugsbedrift. 

Felt D – antal unge nyetablerede landbrugere 

under 41 år 

 

Hvis der er flere unge i virksomheden, som 

skal indgå i ansøgningen, skriver du her, hvor 

mange der er under 41 år i 2015. Hvis der er 

flere end 3 unge landbrugere i selskabet, 

vedhæftes ”Oplysningsskema for yderligere 

unge landbrugere.” 

 

I ansøgningen skal du kun oplyse om de 

landbrugere, der skal være med til at opfylde 

støttebetingelsen for ansøgervirksomheden. 

 

 

16.4 Sådan vedhæfter du dokumentation 

Enkeltmandsvirksomheder skal ikke vedhæfte dokumentation. 

 

Hvis du søger gennem et interessentskab I/S eller et kommanditselskab K/S, vedhæfter du: 

 
 ”Erklæring for I/S og K/S” 

Hvis du søger gennem et kapitalselskab, vedhæfter du:  

 

 Ejererklæringen 

 Underskrevet ejerbog. 

Følgende selskabsformer er et kapitalselskab: Aktieselskab (A/S), anpartsselskab (ApS), 

iværksætterselskab (IVS), partnerselskab (P/S, kommanditaktieselskab), andelsselskab, 

a.m.b.a og s.m.b.a.  

 

Hvis I er flere end 3 unge landbrugere i et selskab, vedhæfter du oplysningsskema for 

yderligere unge landbrugere. 
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Sådan gør du: 

 

 

 

 

 

 

Når du har udfyldt og underskrevet et skema, skanner du skemaet og gemmer det på din 

computer. Så kan du vedhæfte filen til din ansøgning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. 

Ved at klikke på de blå spørgsmålstegn øverst på siden, kan du printe og 

udfylde en række skemaer og erklæringer.  

2. 
Klik på ”Indsæt element”. 

3. 
Vælg i rullelisten og vedhæft fil. 
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16.5 Hvad indeholder tabellen ”Oplysninger om ejerskab”? 

Du udfylder kolonne 1-3 og 7, hvis du er en enkeltmandsvirksomhed. Hvis du er et I/S eller et 

kapitalselskab skal du også udfylde kolonne 4-6. Du udfylder en linje for hver ansøger under 

41 år, som opfylder støttebetingelserne, dvs. er: 

 medejer 

 varetager daglig ledelse  

 er tegningsberettiget og  

 driftsleder. 

 

 
 

Kolonne 1 – Landbruger nummer 

 

Du skal udfylde en række for hver ung 

landbruger, som indgår i 

ansøgervirksomheden, og som er angivet 

under felt D.  

Kolonne 2 til 3 – CPR-nummer, navn 

 

Her indtaster du CPR-nummer (uden 

bindestreg) og navn på de unge landbrugere i 

virksomheden, som opfylder 

støttebetingelserne. 

 

I ansøgningen skal du kun oplyse om de 

landbrugere, der skal være med til at opfylde 

støttebetingelsen for ansøgervirksomheden. 

Kolonne 4 – Er du tegningsberettiget I dette felt oplyser du ved at sætte hak i ”ja” 

eller ”nej”, om du er tegningsberettiget i 

selskabet.  

Kolonne 5 og 6 – Ejerskab Her indtaster du, den procentdel af 

virksomheden, som hver ung landbruger ejer. 

Du indtaster i følgende kolonner: 

 kolonne 5: I/S og K/S 

 kolonne 6: Kapitalselskaber (A/S, ApS, 

IVS, P/S, andelsselskab, a.m.b.a og 

s.m.b.a.) 

Kolonne 7 – Har du ejet, været medejer af 

eller drevet anden erhvervsmæssig 

landbrugsvirksomhed end etablering af 

ansøgervirksomheden 

 

I dette felt oplyser du ved at sætte hak i ”ja” 

eller ”nej”, om du foruden 

ansøgervirksomheden har ejet, været 

medejer af eller har drevet anden 

erhvervsmæssig landbrugsvirksomhed. Dette 

gælder både enkeltmandsvirksomheder og 

selskaber. Hvis ja, åbnes feltet ”Oplysninger 

om anden etablering”, som du udfylder for de 

unge landbrugere, som opfylder 

støttebetingelserne. 
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16.6 Sådan udfylder du ”Oplysninger om anden etablering” 

Du udfylder denne del, hvis du i tabellen ”Oplysninger om ejerskab” har sat hak i ”ja” i kolonne 

7. 

 

Hvis du forud for ansøgervirksomheden har ejet eller drevet en anden landbrugsbedrift, anses 

du for at være førstegangsetableret fra den dato, hvor du: 

 første gang påbegyndte den landbrugsmæssige drift af en virksomhed og 

 samtidig var ansvarlig for den landbrugsmæssige drift af denne virksomhed.   

 

Du anses også for at være førstegangsetableret fra den dato, hvor du tidligere har været 

driftsleder i et selskab med landbrugsmæssig drift.  

 

 

 

16.7 Hvad indeholder tabellen ”Oplysninger om anden etablering”? 

 

Kolonne 1 – Landbruger nummer Du vælger det nummer, som står ud for den 

unge landbruger, som du udfylder rækken for 

Kolonne 2 – Virksomhed nummer Du udfylder en række for hver virksomhed, 

som den pågældende unge landbruger har 

været etableret i forud for 

ansøgervirksomheden. Du indtaster alle de 

virksomheder (enkeltmandsvirksomheder og 

selskaber i form af eksempelvis I/S eller A/S), 

som den pågældende landbruger har 

etableret før ansøgervirksomheden. 

 

Du indtaster derfor 1 for den første 

virksomhed, som du giver oplysninger om for 

den unge landbruger. Hvis der er flere 

virksomheder for den samme landbruger, 

indtaster du nr. 2 i næste række, så nr. 3 og 

så videre. 

  

Du starter med at klikke på ”Indsæt anden 
etablering”.  
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Kolonne 3 - CVR-/CPR-nummer Her indtaster du CVR-nummeret på 

virksomheden. Hvis virksomheden ikke er/var 

CVR-registreret, indtaster du dit CPR-nummer 

(uden bindestreg). 

Kolonne 4 - Virksomhedsform Vælg virksomhedsform i rullelisten. Hvis du 

ikke kan finde den korrekte virksomhedsform 

på listen, så skal du anføre dette i 

bemærkningsfeltet. 

Kolonne 5 - Etableringsdato Den dato, hvor virksomheden blev etableret. 

Det er den dato, hvor du etablerede dig på 

bedriften (som ejer, medejer eller forpagter).  

Kolonne 6 – Ejerandel Du indtaster din ejerandel i procent 

Kolonne 7 – Oplys om du er eller har været 

tegningsberettiget 

Du oplyser ved at sætte hak i ”ja” eller ”nej”, 

om du er tegningsberettiget i selskabet. 

Du indtaster også den dato, hvor du blev 

tegningsberettiget i virksomheden. 

Kolonne 8 – Er eller var du alene eller 

sammen med andre unge landbrugere 

ansvarlig for landbrugsdriften? 

Du markerer ved at sætte hak i ”ja” eller 

”nej”, om du var ansvarlig for 

landbrugsdriften på virksomheden, alene eller 

sammen med andre unge landbrugere under 

41 år.  Du anses for at være den ansvarlige 

for landbrugsdriften, når du varetager den 

daglige ledelse af landbrugsbedriften, og kan 

træffe beslutninger om den 

landbrugsmæssige drift.  
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Søg grundbetaling under artikel 32 
 

Hvis du søger grundbetaling til dine arealer med skovrejsning, skal du huske at sætte hak i 

kolonnen ”Under artikel 32” på siden ”Markplan og grundbetaling”. 

 

Hvis du glemmer at sætte hak, vil dine arealer blive vurderet efter de normale 

støttebetingelser for grundbetaling. 

 

Gå til brugerguiden ”Sådan søger du grundbetaling under artikel 32”. 

 

17. Sådan udfylder du “Tilsagn under 

skovordningerne” 
 

Denne side er bygget op i fire skemaer, som gennemgås i rækkefølge nedenfor.  

 Forskel på registreret og anmeldt areal  

 Registrerede tilsagn hos Naturstyrelsen  

 Markplan for tilsagn  

 Oversigt over tilsagnshavere  

 

 

17.1 Hvornår skal du udfylde siden?  

Du udfylder siden, hvis du har følgende tilsagn fra Naturstyrelsen (tidligere Skov- og 

Naturstyrelsen): 

 Tilskud for pleje på areal med tilskud til privat skovrejsning  

 Tilskud for pleje på areal med tilskud til offentlig skovrejsning  

 Tilskud for særlig pleje eller drift af skov under tilskudsordningerne til bæredygtig 

skovdrift (herunder Natura 2000) 

 10- eller 20-årig indkomstkompensation til privat skovrejsning 

 10- eller 20-årig indkomstkompensation til etablering af naturlige vandstandsforhold  

 

Du skal indtegne arealerne med tilsagn på markkort i Internet markkort (IMK) og anmelde 

dem som marker på siden ”Markplan og grundbetaling”. 

 

Tilsagn under Bæredygtig skovdrift, som vedrører bevaring af gamle træer, hegning mv., 

indberetter du på siden ”Træer og hegn”. Da de ikke i sig selv har en ”arealmæssig” 

udstrækning, indgår de ikke som en del af markplanen. 

 

Læs mere om, hvornår arealer med skovrejsning er støtteberettigede under grundbetaling i 

afsnit 4.8.3 ”Støttebetingelser for arealer med tilsagn til skovrejsning” i Vejledning om direkte 

arealstøtte 2015. Husk at lysåbne arealer generelt ikke er støtteberettigede under 

grundbetalingen, også selvom de bliver afgræsset. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 

  

 

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/Identisk_markplan.pdf/GrundbetalingArt32.pdf
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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17.2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn 

Arealer med skovtilsagn indtegner du som selvstændige marker. 

 

Indtegningen skal følge de enkelte etaper og ydre grænser, der fremgår af det projektkort, 

som er godkendt af Naturstyrelsen. Arealer, der er omfattet af et skovrejsningsprojekt, er lagt 

i en eller flere separate markblokke. Arealer, der ikke er omfattet af et projekt, kan ikke 

anmeldes. 

 

Hvis du mener, at et tilplantet område alligevel skal være omfattet af tilsagn om skovrejsning 

fra Naturstyrelsen, skal du kontakte Naturstyrelsen.  

 

Du indsender et forslag om oprettelse eller ændring af markblok, hvis du mangler markblokke 

når du etablerer ny skov i forbindelse med et nyt tilsagn om skovrejsning. Du sender også et 

forslag, hvis markblokken ikke passer til projektet eller etapeopdelingen. 

 

Når markblokken er oprettet, kan du indtegne de tilplantede etaper, lysåbne arealer mv. som 

selvstændige marker i den. Husk at lysåbne arealer generelt ikke er støtteberettigede under 

grundbetalingen. 

 

Hvis markblokken omfatter arealer, som ikke er en del af skovrejsningsprojektet, kan du sende 

et forslag til ændring af markblokken, så arealer bliver taget ud af skovmarkblokken og lagt 

ind i en anden markblok.  

 

 

17.3 Sådan udfylder du siden 

Du kan vælge mellem to måder at udfylde siden på: 

 Hente de oplysninger, som Naturstyrelsen har registreret om dine tilsagn 

 Hente oplysningerne fra sidste års markplan. Læs mere i afsnit 17.3.2. 

 

17.3.1 Hent dine registrerede tilsagn 

Du henter oplysninger om dine tilsagn ved at udføre funktionen ”Vis forskel på skovtilsagn”. 

Sådan udfører du funktionen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1. 

Find ” Vælg funktion” i 

rullelisten i øverste venstre 

hjørne af skemaet.  
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2. 

Klik på ”Udfør”. 

 

2. 

Find funktionen ” Vis forskel på 

skovtilsagn” i rullelisten i 

øverste venstre hjørne af 

skemaet.  

 

Funktionen opdaterer oplys-

ninger på siden og beregner 

forskel mellem registrerede og 

indtastede og indlæste tilsagn. 

 

Når du starter med denne 

funktion, ser du en liste over 

alle dine registrerede tilsagn. 

 

Søger du et nyt CVR-nummer? 
Skovtilsagn og Fællesskema skal være registreret på det samme CVR- eller CPR-

nummer. Hvis du søger i et nyt CVR-nummer, kan du ikke hente tilsagnsoplysninger. 

 

Hvis du søger i et nyt CVR-nummer, gør du følgende: 

- Indtast som udgangspunkt de oplysninger, der blev godkendt i fællesskemaet 

for 2014 
- Send ejerskifteerklæring til Naturstyrelsen 
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3. 

Du kan nu se, at skemaerne ”Forskel på registreret og anmeldt 

tilsagnsareal” samt Registrerede tilsagn hos Naturstyrelsen” er blevet 

opdateret.  

 

Bevar samme marknumre 
Når du henter oplysninger om tilsagn ind på siden ”Tilsagn under skovordningerne”, kan 

systemet kun genkende dine marker, hvis de har samme marknumre som sidste år. 

 

For tilsagnsmarker skal du så vidt muligt bevare de samme fra år til år. 
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4.  

Find funktionen ”Hent 

skovtilsagn” i rullelisten i 

øverste venstre hjørne af 

skemaet. 

  

Tryk på ”Udfør”. 

 

5.  

Du kan nu se, at skemaet ”Markplan for tilsagn” er blevet 

udfyldt med de marker, som systemet kan genfinde med 

samme marknummer i din markplan for 2014 og 2015.  
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Hvis indlæsningen ikke henter alle dine tilsagnsoplysninger, kan du indtaste dem i tabellen og 

bagefter anvende funktionen ”Vis forskel på skovtilsagn” (se trin 1 til 2), som genberegner 

forskellen på anmeldt og registreret areal. 

 

 

17.3.2 Hvis du vil hente supplerende oplysninger fra sidste år 

Du udfører funktionen ”Hent supplerende oplysninger fra sidste år”. I guiden ”Sådan udfylder 

du siden Markplan og grundbetaling” kan du læse, hvordan du gør. 

 

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”, sletter systemet de afgrøder, du har tastet ind. 

 

Funktionen henter: 

 afgrødekode  

 miljø- og økologitilsagn og skovtilsagn med det senest accepterede areal  

 økologisk jordbrugsproduktion herunder omlægningsår 

 lavskovsarealer herunder tilplantnings- eller stævningsår 

 

Bemærk, at funktionen overskriver eventuelle oplysninger om tilsagn, som du selv har 

indtastet. 

 

Når du har hentet oplysningerne, udfører du funktionen ”Vis forskel på skovtilsagn”. Derved får 

du opdateret tabellen ”Forskel på anmeldt og registreret tilsagnsareal”. 

  

Læs mere i næste afsnit om, hvad du gør, hvis der er forskel på det registrerede og det 

anmeldte areal. 

 

 

17.4 Tabellen “Forskel på registreret og anmeldt areal“ 

Du opdaterer tabellen ved at udføre funktionen ”Vis forskel på skovtilsagn”. 

 

I tabellen ”Forskel på registreret og anmeldt areal” kan du se eventuelle forskelle mellem det 

anmeldte areal og det tilsagn, du har registreret hos Naturstyrelsen på etapeniveau. 

 

Hvis der er forskel mellem det anmeldte og det registrerede areal, markerer du i feltet 

”Bemærkninger”. Herefter åbnes et felt, hvor du kan skrive dine bemærkninger til forskellen 

på arealerne. Du kan også vedhæfte mere omfattende dokumentation på siden ”Bemærk og 

vedhæft”.  

 

 

  

Husk at opdatere siden 
Bemærk, at du altid skal opdatere skemaet ”Forskel på registreret og anmeldt 

areal”, hver gang du ændrer i dine indtastninger for marker med skovtilsagn.  

 

Du vil få en blokerende fejl i skemakontrollen, hvis du glemmer at opdatere 
oversigten. 
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17.4.1 Hvad indeholder tabellen “Forskel på registreret og anmeldt areal“? 

 

 

 

Kolonne 1 – Journalnummer Hentes fra de registrerede tilsagn  

Kolonne 2 – Tilsagnstype Hentes fra de registrerede tilsagn 

Kolonne 3 – Etapenummer Hentes fra de registrerede tilsagn 

Kolonne 4 – Registreret tilsagnsareal Senest registrerede tilsagnsareal godkendt 

af Naturstyrelsen for hvert journalnummer 

og etape. 

Kolonne 5 – Anmeldt areal Hentes fra kolonne 7 i tabellen ”Markplan for 

tilsagn”. 
Kolonne 6 – Forskel Forskel mellem anmeldt og registreret areal 

Kolonne 7 – Hele eller dele af tilplantningen 

påbegyndes i efteråret 2015 

Hvis du har nye tilsagnsarealer (etaper), som 

først tilplantes med skov i efteråret i 

ansøgningsåret, kan du markere det her og 

dermed give en forklaring på forskellen.  

 

 

17.5 Tabellen ”Registrerede tilsagn hos Naturstyrelsen” 

Du opdaterer tabellen ved at udføre funktionen ”Vis forskel på skovtilsagn”. 

 

Opdelingen i marknumre og markbloknumre tager udgangspunkt i de tilsagnsarealer med 

skov, som Naturstyrelsen har registreret for dig.  

 

Er der fejl i de registrerede tilsagn, på den måde, som markerne er inddelt på enten i forhold 

til etaperne i tilsagnet eller i forhold til markblokkene, retter du markerne på dit markkort og 

henter markerne til siden ”Markplan og grundbetaling”. Oplysningerne i markplanen skal 

stemme overens med de faktiske forhold. 

 

Er der fejl i andre kolonner, bedes du kontakte den lokale enhed i Naturstyrelsen, som har 

givet dig dit tilsagn. 
 

17.6 Tabellen ”Markplan for tilsagn” 

I tabellen ”Markplan for tilsagn” anmelder du arealer med skovtilsagn. 

 

Bemærk, at din indkomstkompensation bortfalder, hvis du søger grundbetaling for alle eller en 

del af de arealer, hvor der er knyttet indkomstkompensation til dit tilsagn. 
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17.6.1 Hvad indeholder tabellen ”Markplan for tilsagn”? 

 

 

Kolonne 1 til 4 – Marknummer, 

markbloknummer, afgrøde, areal fra 

markkort 

Hentes fra siden ”Markplan og grundbetaling”  

Kolonne 5 – Areal godkendt af Naturstyrelsen 

pr. etape 

Hentes fra de registrerede tilsagn 

Kolonne 6 – Godkendt areal fra 

fællesskemaet sidste år 

Hentes fra Fællesskema 2014 

Kolonne 7 – Anmeldt areal med tilsagn Du kan anføre et tilsagnsareal, der er mindre 

end dit registrerede tilsagnsareal. 

 

I visse tilfælde vil tilsagnsarealet være 

forskelligt fra det areal, der er indtegnet på 

markkort. Det kan være at tilsagnsarealet i dit 

registrerede tilsagn er mindre end markens 

areal. 

Kolonne 8 – Naturstyrelsens journalnummer Indtastes eller vælges på rullelisten, som 

indeholder dine registrerede tilsagn 
 

Dine arealer skal passe på etapeniveau 
 

For hver etape i dine tilsagn, skal du sørge for at anmelde etapens samlede 

areal. Det gør ikke noget, at det er fordelt på marker på en anden måde 

end sidste år. 

 

Hvis du er i tvivl, så indtast de tilsagnsarealer i kolonne 7, der blev 

godkendt i 2014. 
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Kolonne 9 – Tilsagnstype for skovordning  Vælges på rullelisten 

Kolonne 10 – Forpagtet eller hos tidligere ejer Du markerer her, hvis tilsagnet er registreret 

hos: 

- En anden landbruger, som du 

forpagter arealet af 

- En tidligere ejer 

 

Hvis du søger grundbetaling for arealet, 

udfylder du også tabellen ”Oversigt over 

tilsagnshavere”. 

Kolonne 11 til 13 Indtast dato for udbetaling af de to 

anlægsrater. Du kan finde datoerne i tabellen 

”Registrerede tilsagn hos Naturstyrelsen”. 

 

Hvis du ikke kan se datoerne i tabellen med 

de registrerede tilsagn, kan du kontakte os. 

Kolonne 14 til 15 – Etapenummer, 

ratenummer 

Du indtaster Naturstyrelsens etapenummer 

og ratenummer for udbetaling af bæredygtig 

skovdrift eller plejetilskud. 

 

Der er fem rater for udbetaling af bæredygtig 

skovdrift og tre rater for plejetilskud. 

 

Du kan finde ratenumrene i kolonne 13 i 

tabellen med de registrerede tilsagn. 

Kolonne 16 – Udbetaling af pleje- eller 

grundtilskud 

Hvis der er kryds i ”ja” i denne kolonne, får 

du udbetalt den rate, der er indtastet i 

kolonne 15. 

Kolonne 17 – Udbetaling af 

indkomstkompensation ved etablering af 

naturlige vandstandsforhold 

Hvis du markerer i ”ja” i denne kolonne, får 

du udbetalt indkomstkompensation ved 

etablering af naturlige vandstandsforhold (ny 

ordning). 
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17.7 Oversigt over tilsagnshavere  

Det sidste skema ”Oversigt over tilsagnshavere” skal kun anvendes, hvis du har forpagtet eller 

købt et tilsagnsareal, men hvor du ikke selv er registreret hos Naturstyrelsen som 

tilsagnshaver. 

  

Hvis du søger grundbetaling for tilsagnsarealet, skal du oplyse, hvem der er registreret som 

tilsagnshaver hos Naturstyrelsen. 

 

 

 

 

17.8 Hvis en etape strækker sig over flere markblokke  

Alle tilsagnsarealer skal anføres med korrekt etapenummer. Hvis en etape strækker sig over 

flere markblokke, opretter du en mark i hver markblok.  

 

 

Eksempel på en etape, der strækker sig over flere markblokke 

Marken med tilsagn er på 10,00 ha.  

Du indtegner følgende på markkort og anmelder det på siden ”Markplan og grundbetaling”.  

 

Mark nr. Bloknr. Afgrødekode Areal (ha) Grundbetaling 

under artikel 32 

1-0 123456-78 587 7,25 Ja 

1-1  123456-79 587 2,75 Ja 

 

På siden ”Tilsagn under skovordningerne” anfører du følgende tilsagnsoplysninger. 

 

Mark 

nr. 

Markbloknr. Afgrødekode Aeral 

(ha) 

Journalnr. Tilsagnstype Etapenr. 

1-0 123456-78 587 7,25 NST-335-

xxxxx 

Privat 

skovrejsning 

1 

1-1 123456-79 587 2,75 NST-335-

xxxxx 

Privat 

skovrejsning 

1 

 
 
  

Indsæt en linje ved at klikke på ”Indsæt tilsagnshaver”. 
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17.9 Har du delarealer, der ikke er omfattet af tilsagn?  

Det sker en gang i mellem, at man tilplanter et areal, der er større end det areal, der er givet 

tilsagn for, uden at man oplyser det til Naturstyrelsen bagefter. Disse arealer er ikke 

tilskudsberettigede under tilsagnet, og du kan derfor ikke søge om grundbetaling for dem. 

 

Der er to måder, som du kan anmelde arealet på: 

1. Indtegn hele det tilplantede areal som én mark. I kolonne 7 indtaster du arealet med 

tilsagn. Det er på den måde arealet i kolonne 7, som du søger grundbetaling for, også 

selvom der står et andet areal ud for marken på siden ”Markplan og grundbetaling”. 

 

2. Du opdeler marken i én del, der svarer til etapen på tilsagnet, og en anden del uden 

tilsagn. Hvis det ekstra tilplantede areal ligger inden for projektområdet til 

skovrejsning, bruger du afgrødekode 585 på det ekstra areal, og du udfylder ikke 

oplysninger for det ekstra areal på siden "Tilsagn under skovordningerne".  
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