Husk at få opdateret din markblok
Januar
2018

Vil du minimere risikoen for fejl og nedsættelse af
støtte og dermed også få færre breve fra os? Så
send os dine ændringsforslag til markblokke og tilhørende korttemaer hurtigst muligt.
Det er en fordel for dig at indsende ændringsforslag
Derfor skal du sende ændringsforslag hurtigst muligt:






Du mindsker risikoen for fejl og nedsættelse af støtten betydeligt.
Du undgår breve fra os, som følge af fejl i markblokke, tilhørende korttemaer og ansøgning.
Du har opdaterede markblokke og tilhørende korttemaer i Internet Markkort (IMK) og kan lettere indtegne dine marker, når du søger om grundbetaling.
Du kan tydeligt se, om dine markblokke passer til
landskabet på det nye luftfoto.

Det er ekstra vigtigt, at markblokkene og ”Fradrag
grundbetaling” er korrekte, da du kan tegne din mark
hen over korttemaet ”Fradrag grundbetaling” uden at
opdele marken. Arealet med ”Fradrag grundbetaling”
bliver automatisk fratrukket det areal, du søger grundbetaling til.

Send os ændringsforslag til dine
markblokke og korttemaer med fejl
Er der ændringer i det støtteberettigede areal i de
markblokke i Internet Markkort (IMK), hvor du har arealer?
Du kan sende ændringsforslag året rundt. Vi anbefaler,
at du gør det sidst på efteråret, hvor det nye luftfoto ligger klart.
Du kan indberette alle typer ændringer i de markblokke,
du har anmeldte marker i:
 markblokgrænser
 markblokkens støtteberettigede areal, dvs. taraareal
eller markblokkens støtteprocent
 Fradrag grundbetaling
 GLM søer
 GLM fortidsminder.
Du kan desuden få lagt arealer i markblok, hvis du har
støtteberettigede arealer, som er uden for markblok.
Dette gælder også de ændringer, som ikke ses på nyeste luftfoto i IMK.
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Lav ændringsforslag, der går igennem
uden problemer
Når du sender et forslag til ændring af en markblok eller
et korttema, er det vigtigt, at du:




tegner ændringsforslaget så præcist som muligt og
kun tegner den del, der skal rettes
skriver en god, beskrivende kommentar
oplyser dato og årstal for, hvornår ændringen i landskabet er sket.

Eksempler på gode, beskrivende kommentarer:



”Træer fældet og areal opdyrket nov. 2015”.
”Plantedækket er genetableret og dyrkes sept.
2015”.

Der er ingen mulighed for at indsende ændringsforslag
til ”2 m-bræmmer” kortet.
Her tjekker du dine markblokke og korttemaer for
fejl









Gå ind på lbst.dk og log på Tast selv-service.
Klik på fanen "Markkort".
Find dine marker ved at åbne ”Markliste” under fanen ”Rediger marker”, og klik på en mark.
Følg markblokgrænserne rundt. Kig efter steder,
som har betydning for, om arealet er støtteberettiget, fx bygninger, veje, natur.
Kig også efter fejl i relevante korttemaer, fx: ”Fradrag grundbetaling”, ”GLM søer” og ”GLM fortidsminder”.
Finder du fejl, skal du sende et ændringsforslag.

Sådan indsender du ændringsforslag











Zoom til et passende niveau (fx 1:1.000). Så tegner
du mere præcist.
Klik på menuen ”Ændringsforslag”.
Under ”Markblok” vælger du ”Opret ændringsforslag”. Dette gælder også ændringer til ”Markblokkens støtteprocent”, ”Fradrag, grundbetaling”, ”GLM
søer” og ”GLM fortidsminder”.
Tegn præcist det, du vil have ændret.
Dobbeltklik for at afslutte din indtegning.
Skriv, hvorfor du vil ændre markblokken eller korttemaet, og i hvilken måned og hvilket år ændringen er
sket på arealet.
Klik på knappen ”Indsend” – når du har klikket, kan
du ikke ændre ændringsforslaget.
Du kan finde dine ændringsforslag under menuen
”Korttemaer”, ”Marker” og ”Egne ændringsforslag”.

Nederst ser du et godt tegnet og beskrevet ændringsforslag i IMK.
Du sender ændringsforslag via Tast selv-service på
lbst.dk.
Find en brugervejledning til ændringsforslag med billeder på lbst.dk.
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