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Brugerprofiler – automatisk valg af korttemaer
Til 2018 har vi indført brugerprofiler i IMK. Det betyder,
at korttemaerne i fanen ”Korttemaer” er sorteret på en
anden måde, end du er vant til. Det gælder, når du
kommer ind i IMK fra Fællesskema 2018.

Nyt buffer-redskab kan hjælpe dig med at tegne
dine marker
”Opret mark ud fra buffer” er et tegneredskab, du kan
bruge, når du vil danne en mark med en bestemt
bredde ud fra en linje. Det kan fx være et kørespor i
marken.

Vi har udvalgt de temaer, vi mener, de fleste har brug
for under arbejdet med fælleskema-ansøgningen. Dette
har vi gjort for at gøre korttemaerne mere overskuelige
og lettere at finde.

Med redskabet kan du danne en mark på den ene, den
anden, eller begge sider af den linje, du tegner, og i
den bredde, du vælger.

Hvis du har brug for andre korttemaer end de valgte,
skifter du tilbage til ”Default” i toppen af listen. Du kan
altid skifte mellem brugerprofilerne i rullegardinet, men
vi anbefaler, at du har ”Fælleskema 2018” slået til, når
du udfylder din fællesskemaansøgning.

Du kan flytte marklisten
Marklisten åbner i bunden af kortudsnittet. Som noget
nyt kan du nu flytte den til et andet sted i IMK.
Klik på tegnestiften i øverste, højre hjørne af marklisten
for at frigøre listen. Nu kan du trække listen til der, hvor
du ønsker den.
Du kan udvide og indskrænke listen ved at trække i
kanterne på listen.

Redskabet har en udførlig guide, der fortæller dig, hvordan du skal bruge det.

MFO-bræmmer erstatter de frivillige MFO-randzoner
Fra ansøgningssæsonen 2018 erstatter vi de frivillige
MFO-randzoner med MFO-bræmmer. Det betyder, at
du fra 2018 kan bruge markbræmmer som MFO.
Du skal indtegne MFO-bræmmer som en mark på
samme måde som enhver anden mark. Kravet er dog,
at MFO-bræmmen skal være mellem 1 og 20 meter
bred. Når du har indtegnet marken, skal du give den en
bestemt afgrødekode for MFO-bræmmer.
Læs mere i faktaarket om markbræmmer.

Hvis du vil have listen tilbage i bunden af IMK, skal du
klikke på tegnestiften.
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Du får besked i ansøgningsperioden, hvis vi godkender din ændring til markblokken
Som noget nyt, får du nu i ansøgningsperioden besked
i Tast selv-service, hvis vi godkender dit forslag om ændring af markblokken, ”Fradrag grundbetaling”, GLM sø
eller GLM fortidsminde.

Er arealet i markblokken vurderet som støtteberettiget eller ej?
Markblokke, hvor du ikke kan søge grundbetaling eller
økologisk arealtilskud, vil vi fremadrettet give én af
disse informationer:


Markblokke, hvor du ikke kan søge grundbetaling
eller økologisk arealtilskud, bliver vist i kortet
Markblokke, hvor du ikke kan søge grundbetaling eller
økologisk arealtilskud, viser vi nu i kortemaet ”Markblokke (gældende) ingen GB”. Det vises hen over
markblokken med teksten ”Ingen GB”.
På den måde bliver det lettere for dig at se, hvor du
ikke kan søge grundbetaling og økologisk arealtilskud.
Du skal sende et forslag om ændring af markblokken,
hvis du vil søge støtte.






Større end 0,30 ha. Fremstår ikke som støtteberettiget til GB.
Større end 0,30 ha. Fremstår støtteberettiget –
intet ansøgt/anmeldt til GB.
Mindre end 0,30 ha. Fremstår ikke som støtteberettiget til GB.
Mindre end 0,30 ha. Fremstår støtteberettiget –
intet ansøgt/anmeldt til GB
Mindre end 0,30 ha. Fremstår støtteberettiget –
ansøgt til GB”

Du finder oplysningen ved at:





klikke på info-knappen
vælge det markbloktema i listen, som du ønsker at
se oplysningen på, fx ”Markblok (gældende)”
klikke på markblokken, du ønsker at få oplysninger
om
se, hvad der står under ”Årsag til ingen grundbetaling (GB)”.

Er der ingen oplysninger under ”Årsag til ingen grundbetaling (GB)”, er det fordi, vi ikke har rettet markblokken siden, vi har fået denne nye funktion.
Har du behov for flere oplysninger?
Du kan læse mere i Brugerguide til Internet Markkort
2018 og i Vejledning om grundbetaling 2018, og du kan
se flere faktaark på vores hjemmeside:
lbst.dk/grundbetaling
Vil du søge grundbetaling eller økologisk arealtilskud til
denne type arealer, skal du sende et forslag til ændring
af markblokken. Du kan først søge til marken, når vi har
godkendt dit ændringsforslag.
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