
  

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
NaturErhvervstyrelsen 

Nyropsgade 30 
Postboks 2456 
1780 København V 

Tlf.nr.    
Fax nr.  

3395 8000 
3395 8080 

 

           

Fællesskema 2014 

Arealstøtte og husdyrpræmier 
Jordbrug - Husdyr - Miljø - Økologi - Skov 

  

Indsendt den  1.0.0.144 

  

Adresseoplysninger for ansøger Kontaktoplysninger for konsulent 

Navn og adresse 

  

CVR-nummer

Navn 

Virksomhed 

Telefonnr. 

E-mail: 

  

Enkeltbetalingsordningen 

A   gfedc Landbrugsareal til rådighed  B   gfedc Ingen landbrugsarealer til rådighed 

Handyrordningen 

C   gfedc Råder over landbrugsarealer  D   gfedc Råder ikke over landbrugsarealer 

Ejerforhold 

E 
Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? 

Ja                        Nej gfedc gfedc

Tilførsel af kvælstof (N) 

F 

Kun obligatorisk at udfylde for bedrifter med tilsagn om Miljøbetinget tilskud eller støtte til Ekstensivt landbrug. 
Oplys den betingelse for tilførsel af kvælstof (N), du overholder i gødningsperioden (01.08.2013 - 31.07.2014): 

  

 gfedc 75 % af kvælstofkvoten for marker under én af de 
to ordninger 

 gfedc 140 kg total kvælstof (N) i gennemsnit pr. ha på 
hele bedriftens harmoniareal 

Supplerende oplysninger 

G 
Vandindvinding 
Har bedriften tilladelse til vandindvinding fra kommunen?            Ja             Nej gfedc gfedc

H 
Natura 2000-områder 
Har bedriften marker eller andre arealer beliggende i Natura 2000-område?  Ja             Nej gfedc gfedc

I 
Spildevandsslam 
Modtager bedriften slam fra spildevand i 2014?  Ja             Nej gfedc gfedc

J 
Erklæring  
Jeg accepterer erklæringen i Fællesskema i 2014:  Ja gfedc

CVR / CPR: , side 1 af 17



  

  

  

Bedriftens ejendomme    

Det samlede areal 
 

 

 

A  Det samlede areal, du har til rådighed på din bedrift  +  Sum af ejendomme herunder 

B  Summen af arealerne fra siden "Markplan og Enkeltbetaling"  -  Sum af marker i markplanen 

C  Øvrige arealer som bygninger, gårdsplads, veje, vådområder, skov m.v. 
(Bortset fra arealer med støtte fra Landdistriktsprogrammet eller 
Naturstyrelsen) 

-  Indtast areal 

D  Den beregnede forskel (maks 1 ha)  =  Difference 

E  Antal ejendomme:           

Ejendomme 

1  2  3 / 4  5  6  7  8 

Kommune  Ejendoms-
nummer 

Ejendommens adresse 
Postnummer og by 

Areal  Ejet  For- 
pagtet 

Autorisationsnummer 
 - kun økologer ha 

 
 gfedc  gfedc

 
 gfedc  gfedc

 
 gfedc  gfedc

 
 gfedc  gfedc

 
 gfedc  gfedc
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Markplan og Enkeltbetaling      

Markplan 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Mark- 
num- 
mer 

Markblok-
nummer  

Afgrøde  Areal  Der søges 
Enkeltbetaling 

Lavskov 

  

Sort af 
afgrøde 
med GMO 
oprindelse 

Randzoneareal 
fra markkort 

Kompensation 
for randzone 

Ingen 
kompen- 
sation 
for rand- 
zone 

Overfør 
til nye 5-
årige 
tilsagn 

Plantet  Stævnet 

kode 
beskrivelse 

  
ha    

Under 
artikel 

34 
  

år  år 
  

sort 
høj 

sats, ha 
lav sats, 

ha 
høj 

sats, ha 
lav sats, 

ha 
  

ha 

Ja 

Nej 

gfedc

gfedc

 gfedc  gfedc

Ja 

Nej 

gfedc

gfedc

 gfedc  gfedc

Ja 

Nej 

gfedc

gfedc

 gfedc  gfedc

Ja 

Nej 

gfedc

gfedc

 gfedc  gfedc

Ja 

Nej 

gfedc

gfedc

 gfedc  gfedc

Ja 

Nej 

gfedc

gfedc

 gfedc  gfedc

Ja 

Nej 

gfedc

gfedc

 gfedc  gfedc

Ja 

Nej 

gfedc

gfedc

 gfedc  gfedc

Ja 

Nej 

gfedc

gfedc

 gfedc  gfedc

Ja 

Nej 

gfedc

gfedc

 gfedc  gfedc

Ja 

Nej 

gfedc

gfedc

 gfedc  gfedc

Ja 

Nej 

gfedc

gfedc

 gfedc  gfedc

Ja 

Nej 

gfedc

gfedc

 gfedc  gfedc

Ja 

Nej 

gfedc

gfedc

 gfedc  gfedc

  
Anmeldt areal, i alt: 

   0,00

Samlet anmeldt areal  Anmeldt areal, ha 

Arealer, hvortil du søger Enkeltbetaling 

Arealer, hvortil du ikke søger Enkeltbetaling 

Samlet anmeldt areal 

Anmeldt randzone areal 

Antal marker   

 

CVR / CPR: , side 3 af 17



  

  

Etårige ordninger      

1  2  3  4  5  6  7  8 

Fra siden "Markplan og Enkeltbetaling"  Ø-støtte  Ekstensivt 
landbrug 

Pleje af EB-græsarealer  Støtte til 
Etablering af 

flerårige energi- 
afgrøder (lavskov)  

Produktion af 
flerårige energi- 

afgrøder 
Mark- 
nummer 

Afgrøde 

Kode  Afgræsning  Afgræsning eller 
slæt 

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc 0,00
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Anfør betalingsrettigheder, som skal udnyttes først i 2014 

  

Betalingsrettigheder 2014    

Rettighedsnummer
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Særlige oplysninger 

  

Tilsagn 

  

Udbetaling af tilskud, Miljø- og økologitilsagn    

A 

Opfyldes betingelserne for tilskud for alle tilsagnsmarker, der er anmeldt i kolonne 
6, 8, 10 og 13? 
Hvis nogle af dine arealer ikke opfylder betingelserne for tilskud, oplyser du i 
bemærkningsfeltet, hvilke marker, det drejer sig om og hvorfor. Bemærkningsfeltet åbner 
nederst på siden, når du markerer i "Nej". 

 Ja gfedc Nej gfedc

1  3  4  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Mark- 
nummer 

Afgrøde  Areal på mark Tilsagn til OM  Tilsagn til MB  Tilsagn til andre 
miljøordninger 1 

Metode græs og 
naturarealer 

Tilsagn til andre 
miljøordninger 2 

kode  ha  kode  udløber 31/8 år  kode  udløber 31/8 år  kode  udløber 31/8 år  Tæt lavt 
plante 
dække 

1,5 stor- 
kreatur pr. 

ha 

kode  udløber 31/8  
år 

 gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc

Bemærkninger til miljø- og økologitilsagn: 
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Forskel på registreret og anmeldt areal 

  

1  2  3  4  5  6 

Tilsagnstype  Udløbsår  Registreret areal  Anmeldt areal  Difference  Accept af underanmeldt 
tilsagn og evt. krav om 
tilbagebetaling år  ha  ha  ha 

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc
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Særlige oplysninger 

  

Ansøgning om nye tilsagn 

  

Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn    

A 
Findes der på de arealer, hvor der er søgt om tilsagn til Pleje af græs- og 
naturarealer i kolonne 4 eller 5, en anden regulering (aftaler, servitutter eller andet), som 
indeholder betingelser om forpligtelse til afgræsning eller slæt? 

 Ja gfedc

B 
Findes der på de arealer, hvor der er søgt om tilskud til omlægning til økologi (OM) 8, en 
anden regulering (aftaler, servitutter, fredning, § 3 områder eller andet), som indeholder 
forpligtelse til ikke at bruge sprøjtemidler?

 Ja gfedc

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Marknummer  Markblok-
nummer 

Areal  Pleje af græs- og naturarealer  Kun økologisk produktion 

Afgræsning  Afgræsning 
eller slæt 

Fugletillæg  Omdannelse 
fra MB til pleje 

Omlægning til 
økologi (OM) 

Omlægningstidspunkt 

ha  år  måned 

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc  gfedc  gfedc

Bemærkninger til nye miljø- og økologitilsagn: 
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Markplan med økologisk jordbrugsproduktion 

  

Økologisk jordbrugsproduktion - marker    

Anvendes der sprøjtemidler på bedriften? 
Hvis du svarer nej på spørgsmålet, har du samtidig opfyldt forpligtelsen til indberetning af 
sprøjtejournal. 
Hvis du svarer ja, skal du foretage indberetning af sprøjtejournal. 

   Ja    Nej gfedc gfedc

1  2  4  5  6  7 

Ejendomsnummer Marknummer Omlægningstidspunkt  Mark under den ikke-
økologiske enhed

Ny mark i den økologiske 
bedrift

Har en anden producent 
græsningsret på arealet?

år  måned 

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

  

  

Økologisk jordbrugsproduktion - husdyr 
1  2  3  4  5  6  7  8 

Husdyrtype 

  

  

Husdyr-
hold til 
eget 
brug 

Heste 
under 
heste-
ordning 

Omlægnings- 
dato 

  

  

Gennemsnit- 
ligt antal dyr i 
2014 
(forventet) 

Af- 
horning 
af kvæg 

  

CHR nummer for 
hver husdyrtype 

  

Besætningsnummer 
for hver husdyrtype 

  

kode  beskrivelse  dd-mm-åååå 

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc

 gfedc  gfedc  gfedc
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Markplan for græsningsret 
  

  

Økologisk jordbrugsproduktion - græsningsret    

1 2 3 4 5 6  7 8

Mark- 
nummer 

Markblok-
nummer 

Afgrøde  Areal  Omlægnings-
tidspunkt 

Ejer/forpagter af arealet  Godkendt til 
og med 

Græsnings-
retten 
videreføres 
uændret i 
2014 

kode  ha  år / måned  år / måned 

/  CVR-nummer                 Økolog 

  Ja Nej 
Autorisationsnummer   

 
Navn og adresse

gfedc gfedc

 

/ 
Ja

Nej

gfedc

gfedc

/  CVR-nummer                 Økolog 

  Ja Nej 
Autorisationsnummer   

 
Navn og adresse

gfedc gfedc

 

/ 
Ja

Nej

gfedc

gfedc

/  CVR-nummer                 Økolog 

  Ja Nej 
Autorisationsnummer   

 
Navn og adresse

gfedc gfedc

 

/ 
Ja

Nej

gfedc

gfedc

/  CVR-nummer                 Økolog 

  Ja Nej 
Autorisationsnummer   

 
Navn og adresse

gfedc gfedc

 

/ 
Ja

Nej

gfedc

gfedc

/  CVR-nummer                 Økolog 

  Ja Nej 
Autorisationsnummer   

 
Navn og adresse

gfedc gfedc

 

/ 
Ja

Nej

gfedc

gfedc
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Interessenter 

Ø-støtte    

A  Øens navn og nummer   

1  2  3   4  5  6 

Anpart Interessent 
bor på 
bedriften

Navn Adresse Postnummer 

  

Stednavn

Procent 

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

  

Bemærkninger til ø-støtte: 
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Markplan for tilsagn  

Tilsagn under skovordningerne    

1-4  5-6  7  8  9  10-12  13-14  15-16 

Fra siden "Markplan og 
Enkeltbetaling"

Areal  Natur- 
styrelsen 
journal- 
nummer 

Tilsagnstype for 
skovordning 

Forpag- 
tet eller 
hos 
tidligere 
ejer 

Datoer:  Etapenummer og 
ratenummer 

Udbetaling af 

ha  dd-mm-åååå 

Marknummer:

Markbloknummer:

Afgrøde:

Areal:

Godkendt af 
Naturstyrelsen pr. 
etape:

Godkendt fra 
Fællesskemaet 
2011

 gfedc
Ansøgningsdato:

Udbetalingsdato for 
anlægsrate 
1. rate: 

2. rate:

Etape:

Rate:

Plejetilskud 

Ja  Nej 

  
Udbetaling af 

indkomstkompen-
sation ved etablering 

af naturlige 
vandstandsforhold 

Ja Nej 

gfedc gfedc

gfedc gfedc
Marknummer:

Markbloknummer:

Afgrøde:

Areal:

Godkendt af 
Naturstyrelsen pr. 
etape:

Godkendt fra 
Fællesskemaet 
2011

 gfedc
Ansøgningsdato:

Udbetalingsdato for 
anlægsrate 
1. rate: 

2. rate:

Etape:

Rate:

Plejetilskud 

Ja  Nej 

  
Udbetaling af 

indkomstkompen-
sation ved etablering 

af naturlige 
vandstandsforhold 

Ja Nej 

gfedc gfedc

gfedc gfedc
Marknummer:

Markbloknummer:

Afgrøde:

Areal:

Godkendt af 
Naturstyrelsen pr. 
etape:

Godkendt fra 
Fællesskemaet 
2011

 gfedc
Ansøgningsdato:

Udbetalingsdato for 
anlægsrate 
1. rate: 

2. rate:

Etape:

Rate:

Plejetilskud 

Ja  Nej 

  
Udbetaling af 

indkomstkompen-
sation ved etablering 

af naturlige 
vandstandsforhold 

Ja Nej 

gfedc gfedc

gfedc gfedc
Marknummer:

Markbloknummer:

Afgrøde:

Areal:

Godkendt af 
Naturstyrelsen pr. 
etape:

Godkendt fra 
Fællesskemaet 
2011

 gfedc
Ansøgningsdato:

Udbetalingsdato for 
anlægsrate 
1. rate: 

2. rate:

Etape:

Rate:

Plejetilskud 

Ja  Nej 

  
Udbetaling af 

indkomstkompen-
sation ved etablering 

af naturlige 
vandstandsforhold 

Ja Nej 

gfedc gfedc

gfedc gfedc
Marknummer:

Markbloknummer:

Afgrøde:

Areal:

Godkendt af 
Naturstyrelsen pr. 
etape:

Godkendt fra 
Fællesskemaet 
2011

 gfedc
Ansøgningsdato:

Udbetalingsdato for 
anlægsrate 
1. rate: 

2. rate:

Etape:

Rate:

Plejetilskud 

Ja  Nej 

  
Udbetaling af 

indkomstkompen-
sation ved etablering 

af naturlige 
vandstandsforhold 

Ja Nej 

gfedc gfedc

gfedc gfedc
Marknummer:

Markbloknummer:

Afgrøde:

Areal:

Godkendt af 
Naturstyrelsen pr. 
etape:

Godkendt fra 
Fællesskemaet 
2011

 gfedc
Ansøgningsdato:

Udbetalingsdato for 
anlægsrate 
1. rate: 

2. rate:

Etape:

Rate:

Plejetilskud 

Ja  Nej 

  
Udbetaling af 

indkomstkompen-
sation ved etablering 

af naturlige 
vandstandsforhold 

Ja Nej 

gfedc gfedc

gfedc gfedc
Marknummer:

Markbloknummer:

Godkendt af 
Naturstyrelsen pr. 
etape:

 gfedc
Ansøgningsdato:

Udbetalingsdato for 

Etape:

Rate:

Plejetilskud 

Ja  Nej gfedc gfedc
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Afgrøde:

Areal:

Godkendt fra 
Fællesskemaet 
2011

anlægsrate 
1. rate: 

2. rate:

  
Udbetaling af 

indkomstkompen-
sation ved etablering 

af naturlige 
vandstandsforhold 

Ja Nej gfedc gfedc
Marknummer:

Markbloknummer:

Afgrøde:

Areal:

Godkendt af 
Naturstyrelsen pr. 
etape:

Godkendt fra 
Fællesskemaet 
2011

 gfedc
Ansøgningsdato:

Udbetalingsdato for 
anlægsrate 
1. rate: 

2. rate:

Etape:

Rate:

Plejetilskud 

Ja  Nej 

  
Udbetaling af 

indkomstkompen-
sation ved etablering 

af naturlige 
vandstandsforhold 

Ja Nej 

gfedc gfedc

gfedc gfedc
Marknummer:

Markbloknummer:

Afgrøde:

Areal:

Godkendt af 
Naturstyrelsen pr. 
etape:

Godkendt fra 
Fællesskemaet 
2011

 gfedc
Ansøgningsdato:

Udbetalingsdato for 
anlægsrate 
1. rate: 

2. rate:

Etape:

Rate:

Plejetilskud 

Ja  Nej 

  
Udbetaling af 

indkomstkompen-
sation ved etablering 

af naturlige 
vandstandsforhold 

Ja Nej 

gfedc gfedc

gfedc gfedc
Marknummer:

Markbloknummer:

Afgrøde:

Areal:

Godkendt af 
Naturstyrelsen pr. 
etape:

Godkendt fra 
Fællesskemaet 
2011

 gfedc
Ansøgningsdato:

Udbetalingsdato for 
anlægsrate 
1. rate: 

2. rate:

Etape:

Rate:

Plejetilskud 

Ja  Nej 

  
Udbetaling af 

indkomstkompen-
sation ved etablering 

af naturlige 
vandstandsforhold 

Ja Nej 

gfedc gfedc

gfedc gfedc
Marknummer:

Markbloknummer:

Afgrøde:

Areal:

Godkendt af 
Naturstyrelsen pr. 
etape:

Godkendt fra 
Fællesskemaet 
2011

 gfedc
Ansøgningsdato:

Udbetalingsdato for 
anlægsrate 
1. rate: 

2. rate:

Etape:

Rate:

Plejetilskud 

Ja  Nej 

  
Udbetaling af 

indkomstkompen-
sation ved etablering 

af naturlige 
vandstandsforhold 

Ja Nej 

gfedc gfedc

gfedc gfedc
Marknummer:

Markbloknummer:

Afgrøde:

Areal:

Godkendt af 
Naturstyrelsen pr. 
etape:

Godkendt fra 
Fællesskemaet 
2011

 gfedc
Ansøgningsdato:

Udbetalingsdato for 
anlægsrate 
1. rate: 

2. rate:

Etape:

Rate:

Plejetilskud 

Ja  Nej 

  
Udbetaling af 

indkomstkompen-
sation ved etablering 

af naturlige 
vandstandsforhold 

Ja Nej 

gfedc gfedc

gfedc gfedc
Marknummer:

Markbloknummer:

Afgrøde:

Areal:

Godkendt af 
Naturstyrelsen pr. 
etape:

Godkendt fra 
Fællesskemaet 
2011

 gfedc
Ansøgningsdato:

Udbetalingsdato for 
anlægsrate 
1. rate: 

2. rate:

Etape:

Rate:
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Forskel på registreret og anmeldt areal 

  

Tilsagn under skovordningerne    

1  2  3  4  5  6  7 

Journal- 
nummer 

Tilsagnstype  Etapenummer  Registreret 
tilsagnsareal 

Anmeldt areal  Forskel  Hele eller dele af 
tilplantningen 
påbegyndes efter 
15. september 2013 ha  ha  ha 

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

 gfedc

  

Oversigt over tilsagnshavere 

  

Tilsagn under skovordningerne    

1  2  3  4  5  6-9 

Marknummer  Markblok- 
nummer 

Naturstyrelsens 
journalnummer 

Anmeldt areal i år  CVR-nummer  Navn og adresse 

ha 
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Tilsagn til enkeltstående træer og hegn under skovordningerne 

  

1  2  3  4  5  6 

Naturstyrelsens 
journalnummer

Markblok-
nummer

Tilsagnstype for skovordning Enkeltstående træer Hegn omfattet af ordning Udbetaling af 
tilskudantal  m 

Ja  Nej gfedc gfedc

Ja  Nej gfedc gfedc

Ja  Nej gfedc gfedc

Ja  Nej gfedc gfedc

Ja  Nej gfedc gfedc

Ja  Nej gfedc gfedc

Ja  Nej gfedc gfedc

Ja  Nej gfedc gfedc

Ja  Nej gfedc gfedc

Ja  Nej gfedc gfedc

Bemærkninger til skov, hegn og træer: 
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Bemærkninger til skemaet: 
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Erklæring 

Jeg erklærer at: 

� jeg er bekendt med reglerne for de relevante ordninger.  

� jeg overholder regler og betingelser for de ordninger, som jeg søger støtte, tilsagn eller udbetaling af tilskud under.  

� oplysningerne og indberetningerne er korrekte, herunder evt. om min økologiske produktion.  

� de afgivne erklæringer stemmer overens med de faktiske forhold.  

� jeg overholder de gældende regler og betingelser for anvendelse af gødning, for etablering og opretholdelse af 
plantedække samt reglerne om efterafgrøder  

� jeg overholder kravene om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM-krav) anført i den til enhver tid gældende 
bekendtgørelse om GLM, og reglerne for krydsoverensstemmelse, jf. bilag 1 i til den til hver tid gældende 
bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. Jeg er indforstået med, at de respektive kontrolmyndigheder 
videregiver oplysninger vedrørende kontrol af reglerne om krydsoverensstemmelse til NaturErhvervstyrelsen. Jeg 
er samtidig indforstået med, at oplysningerne i ansøgningsskemaet benyttes af de myndigheder, der varetager 
kontrollen af reglerne om krydsoverensstemmelse.  

� de arealer, der i markplanen er anmeldt med afgrødekode 906 (afmelding af landbrugsarealer), ikke vil blive 
udnyttet landbrugsmæssigt i en periode på mindst 5 år fra afmeldingen 

  

Kontrol 
Jeg er indforstået med, at kontrolmyndighederne kan foretage uanmeldt kontrolbesøg på min bedrift. Jeg er indforstået 
med, at det påhviler mig at yde den nødvendige bistand ved kontrolbesøg, herunder ved kontrol af reglerne om 
krydsoverensstemmelse.  
  

Databehandling 
Jeg er bekendt med, at de afgivne oplysninger i Fællesskema 2014 vil blive brugt til sagsbehandling af 
NaturErhvervstyrelsen, som er dataansvarlig. Jeg er bekendt med, at jeg kan anmode om indsigt i, hvilke oplysninger der 
behandles i forbindelse med min ansøgning, og at jeg efter anmodning har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret 
oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen. 
  

Offentliggørelse af oplysninger 
Jeg er bekendt med at nogle af oplysningerne fra skemaet, bl.a. CVR-nummer, firmanavn og den udbetalte støtte kan 
blive offentliggjort på internettet med hjemmel i lovgivningen. 
  

Læs mere i "Vejledning til Fællesskema" i afsnittet "Behandling og offentliggørelse af oplysninger". 

Dato  Underskrift 
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