
 

Miniguide til digitale ansøgninger til kommunale kvælstof- og fosforvådområder 

Fødevareministeriets Tast Selv-service 

Når I skal søge om tilsagn til tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområder, så skal I gå ind i 
Fødevareministeriets Tast Selv-service; 

https://tastselv.fvm.dk/Pages/Entrance/Entrance.aspx  

I skal logge på med medarbejdersignatur – se her hvordan man gør; http://help.naturerhverv.dk/kom-godt-
i-gang/hvordan-logger-du-paa/#c11061  

Har I spørgsmål til brug af Nemid og hvordan I logger på Fødevareministeriets Tast Selv-service kan I 
kontakte NaturErhvervstyrelsen på tlf.nr. 33 95 80 00 

Medarbejdersignatur kan bestilles her 
https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/  

Har i spørgsmål til udfyldelse af Fødevareministeriets Tast Selv-service kan I kontakte 
NaturErhvervstyrelsen på tlf.nr. 33 95 83 76 

 Indtegninger af projektarealet i IMK 

Projektarealet skal i forbindelse med indsendelse af ansøgningen indtegnes i Internet markkort (IMK). 
Internet markkort finder I når I åbner ansøgningen i Fødevareministeriets Tast Selv-service.  

Kommunerne har følgende muligheder i IMK: 

  
• At indtegne Projektområder manuelt 

 
• At uploade til IMK – filerne skal have det korrekte format, for oplysninger om format 

kontakt NaturErhvervstyrelsen på tlf.nr. 33 95 83 76 
 

• Hvis ovenstående ikke kan lade sig gøre, er det muligt, at vedhæfte Gis-filer i 
bilagsfanen under bemærkninger. Husk at henvise til, at det er gis-filer der 
vedhæftes. Der kan vedhæftes i alt 12 MB. 

• Hvis filerne er for store og ikke kan vedhæftes i CAP, kan gis-filerne indsendes i en 
mail til landbrug@naturerhverv.dk, med titlen kommunale vådområder. 

Når NaturErhvervstyrelsen har modtaget filerne indtegner vi en projektgrænse, som udstilles i IMK.  
I finder indtegningerne ved at søge på markbloknumre i IMK, markbloknumrene vil blive oplyst i 
tilsagnsbrevet.  
 
Hvis der opstår problemer med at vedhæfte alt det materiale, som I skal indsende i forbindelse med 
indsendelse af ansøgningen, er det muligt at indsende det resterende materiale i en mail, til 
landbrug@naturerhverv.dk med titlen på vådområdet. 
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Når du logger ind på CAPTAS, skal du bruge dit medarbejder NemId, hvis der er spørgsmål til dette skal du kontakte 
Kundevejledningen i KBH på tlf.: 33 95 80 00. 

Dette er oversigtslinjen øverst på forsiden, som du ser når du logger ind. 

Tryk på ”Skemaer” 

Tryk på ”Alle” 

Tryk ”Opret nyt skema” og så kommer du ind i nedenstående: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg ”Institution” – NaturErhvervstyrelsen og ”Område” – Landdistriktsprogram(LDP-2020) 

Find skemaet ”Kvælstof- og fosforvådområder” 

Tryk på + ud for ”Kvælstof- og fosforvådområder” og tryk på ”Opret” (Se nedenfor) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så kommer ovenstående billede frem, kontroller at oplysninger og ansøgningsskema er korrekt. 
Hvis det ikke er det, tryk ”Tilbage” og vælg et andet skema 
Tryk ellers på ”Opret” 

Så kommer dette felt frem.  

Husk journalnummeret, for så er det 
nemmere at finde ansøgningsskemaet på 
næste side. 

Tryk ”OK” 

Så skal der trykkes ”Hent” under 
”Skemaer”, (se nedenfor) og dette kan 
godt tage op til et minut, så kommunen 
skal måske trykket et par gange før 
ansøgningsskemaet kommer frem.  


