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1. Om dette dokument 

Dette dokument har til formål at beskrive, hvilke data 

 Landbrugsstyrelsen leverer til leverandøren for at løse opgaven med screening af 

markblokke 

 leverandøren skal returnere til Landbrugsstyrelsen. 

 

Frem til kontraktunderskrivelse kan der komme mindre ændringer til dette dokument. 

 

2. Arbejdsgange ved screening af markblokke 

Princippet i screeningen af markblokke er vist i figur 2 og figur 3 i Bilag 1. Kravspecifikation. 

Figurerne viser ikke dataudvekslingen.  

 

2.1. Batch og leverance 

Landbrugsstyrelsen vil hver måned udtrække markblokke til screening. Denne samling af 

markblokke udgør en batch. Leverandøren skal for hver batch foretage en leverance – i det 

efterfølgende kaldet delleverance (resultatmateriale). 

 

2.2. Leveringsmetode 

Leverandøren skal stille en sftp-server til rådighed. Denne server skal bruges til upload af le-

verancer fra både Landbrugsstyrelsen (batches) og leverandøren (resultatmaterialet i form af 

delleverancer). Begge parter skal derfor have både skrive og læse adgang til denne server. 

Derudover skal serveren bruges til screeningsinstruksen, som løbende bliver opdateret, når der 

sker ændringer, en liste over operatørerne og andre relevante data for screeningen. 

 

3. Data fra Landbrugsstyrelsen 

Landbrugsstyrelsen stiller følgende til rådighed:  

1. Markindtegninger og markplan 

2. Afgrødetabel 

3. Udvalgte markblokke til screening 

4. Alle markblokke  

5. Ortofoto for flere år  

6. GLM-søer og GLM-fortidsminder  

7. Vejtema  

 

3.1. Markindtegninger med attributter 

I denne sammenhæng forstås: 

 markplanen: samlingen af ansøgernes marker, som anført og indsendt i Fælleskemaet  
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 markindtegninger: samlingen af ansøgernes marker, som indtegnet i IMK (polygoner), 

og indsendt sammen med Fælleskemaet. 

 

Nedenstående tabel er en sammenfletning markplanen og markindtegningerne. Tabellen in-

klusiv afgrødetabel, leveres hver år omkring 1. juli og 1. januar, dog første gang ved projekt-

start, som én samlet fil for alle ansøgere.  

 

 Tabel 1 

MARK_GEOMETRI Markens geometri 

JOURNALNR 

(NUMBER (17)) 

Entydig kundeidentifikation 

Eksempel: 17-1490719 

MARKNR 

(Alfanumerisk (250)) 

Nummer på den enkelte mark 

Eksempel: 3-0 

AFGKODE 

(NUMBER(12,0)) 

Koden for afgrøden på marken  

Eksempel: 92 

IMK_AREAL 

(NUMBER(9,2)) 

Areal på anmeldt mark 

GB 

(Alfanumerisk (1)) 

Oplysning om der er søgt grundbetaling 

(GB).  

 

Vær opmærksom på, at MARKNR kan indeholde de danske bogstaver æ, ø og å og leveran-

dørens system skal derfor kunne håndtere dette. 

 

3.2. Afgrødetabel  

Afgrødetabel som Excel fil. Afgrødetabellen leveres to gange årligt samtidig med Tabel 1. 

 

Tabel 2 

AGRØDEKODE 

(NUMERISK (3,0)) 

Koden for afgrøden på marken 

 

AFGRØDETEKST 

(Alfanumerisk (50)) 

Navnet på afgrøden 

AFGRØDEGRUPPEKODE 

(NUMERISK (2,0)) 

Koden for afgrødegruppen 

 



 5  

Tabel 3 

Afgrødegrupperne leveres evt. i separat tabel 

GRUPPEKODE 

(NUMERISK (2,0)) 

Koden for afgrødegruppen 

GRUPPETEKST 

(Alfanumerisk (30)) 

Navnet på afgrødegruppe 

 

Eksempel: 

AGRØDEKODE AFGRØDETEKST AFGRØDEGRUPPE-

KODE 
AFGRØDE-

GRUPPETEKST 
407 Gulerod 1 Agerjord 

    

En afgrødetabel stilles til rådighed af Landbrugsstyrelsen én gang hvert år. 

 

3.3. Udvalgte markblokke til screening 

Et udtræk af de markblokke, som skal screenes i en given periode, stilles til rådighed for leve-

randøren på leverandørens sftp-server som Shape-filer.  

 

Attributdataene i dette udtræk danner grundlag for resultatmaterialet i afsnit 4, Resultatmate-

riale. Til markblokkene er tilknyttet følgende attributter: 

 

Tabel 4  

MB_GEOMETRI Markblokkens geometri 

MARKBLOKNU 

(Alfanumerisk (9)) 

Markbloknummer, 

format: 999999-99  

GEOMETRISK 

(NUMBER(10,2) 

Markblokkens geometriske areal, hektar. 

NETTOAREAL  

(NUMBER(10,2)) 

Markblokkens nettoareal.  

SENEST_GOD 

(Dato) 

Dato for seneste godkendelse af markblokken i 

Landbrugsstyrelsen 

UDTRÆKS_D 

(Dato) 

Datoen for markblokudtrækket 

MARKBLOKOK 

(Alfanumerisk (1)) 

Tomt. Udfyldes af leverandør  

 

SCREENET_D 

(Dato) 

Tomt. Udfyldes af leverandør  
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SCREENET_A  

(NUMBER(10)) 

Tomt. Udfyldes af leverandør  

 

GODKENDT_D  

(Dato) 

Tomt. Udfyldes af leverandør  

 

GODKENDT_A 

(NUMBER(10)) 

Tomt. Udfyldes af leverandør  

 

LEVERANCE_ 

(Dato) 

Tomt. Udfyldes af leverandør  

 

ORTOFOTO_A 

(NUMERISK (4)) 

Tomt. Udfyldes af leverandør  

 

MB_TYPE 

 

Information om markbloktype 

PRORATA_KA 

 

Information om markblokkens støtteprocent 

POS_LISTE 

 

Anvendes kun af Landbrugsstyrelsen 

De tomme felter udfyldes af leverandøren i forbindelse med screeningen, jf. afsnit 4. 

 

3.4. Alle markblokke 

Alle markblokke stilles til rådighed for leverandøren via downloadside: 

 

https://kortdata.fvm.dk/download/Markblokke_Marker?page=MarkblokkeGaeldende 

- MarkblokShape.zip 

 

Leverandøren skal downloade nye data hver 4 måned, med mindre leverandøren får anden be-

sked. 

Markblokdata kommer med en række ikke relevante attributter. Leverandøren skal ikke tage 

hensyn til disse attributter bortset fra markbloknummeret og markblokkens geometri. 

 

3.5. Ortofoto 

Ved projektstart stilles sommer- og forårsortofoto fra 2015, 2016 og 2017 til rådighed via 

WMS. Hvert år inden 1. november stilles nye ortofotos til rådighed med mindre, der er op-

stået forsinkelser i årets levering. 

 

Landbrugsstyrelsen forbeholder sig ret til at levere andre ortofoto på fysisk medie eller på 

sftp-serveren i stedet for WMS. 

https://kortdata.fvm.dk/download/Markblokke_Marker?page=MarkblokkeGaeldende
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Ortofotos færdiggøres ikke samtidigt i hele landet. Derfor skal leverandøren kunne håndtere 

screening af markblokke med to forskellige ortofotos fx sommerortofoto i en del af landet og 

forårsortofoto i den resterende del. Dette skal forstås således, at der for en given leverance 

skal registreres forskellige ortofotoår, jf. punkt 4, alt efter hvilke ortofoto markblokken er 

screenet på grundlag af. 

 

3.6. GLM-søer og GLM-fortidsminder 

GLM-søer og GLM-fortidsminder stilles til rådighed for leverandøren via downloadside: 

 

https://kortdata.fvm.dk/download/GroenneKrav   

- GLMFortidsminderShape.zip 

- GLMSoerShape.zip 

 

Leverandøren skal downloade nye data hver 4 måned, med mindre leverandøren får anden be-

sked. 

 

3.7. Vejtema 

Et vejtema til brug for screeningen stilles til rådighed for leverandøren på leverandørens sftp-

server som shape-filer. 

 

Et nyt vejtema stilles til rådighed af Landbrugsstyrelsen hvert eller hvert andet år. 

 

4. Resultatmateriale 

Resultatmaterialet skal afleveres på leverandørens sftp-server, hvorfra det skal være muligt 

for Landbrugsstyrelsen at hente det hjem til sit eget IT-miljø, delleverance for delleverance. 

Leverandøren skal lægge hver delleverance samlet på sftp-serveren med en navngivning, der 

tydeligt refererer til den specifikke delleverance og som har samme struktur for hver delleve-

rance.  

 

Resultatmaterialet består af: 

 en shape fil med attributter som vist i tabel 5 

 en csv-fil (semikolonsepareret) med samme indhold, som i tabel 5 

 en shape fil med fejlpunkter med attributten ERROR og værdierne A, B, C eller D, jf. li-

sten i note 1 nedenfor. Udføres der maskinel screening opfordres leverandøren til at levere 

fejlpunkter for dette. Det angives det med værdien M. 

 

Alle filer navngives således, at navnet indeholder måned og år på leverancen, fx 201810 for 

levering i oktober 2018. 

https://kortdata.fvm.dk/download/GroenneKrav
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Tabellen er dermed resultatmaterialet med den nødvendige udfyldelse fra leverandøren.  

 

Tabel 5 

MARKBLOKNU 

(Alfanumerisk (9)) 

Markbloknummer. 

Format: 999999-99 

Må ikke ændres af leverandøren. 

GEOMETRISK 

(NUMBER(10,2)) 

Markblokkens geometriske areal, hektar.  

Må ikke ændres af leverandøren. 

NETTOAREAL  

(NUMBER(10,2)) 

Markblokkens nettoareal.  

Må ikke ændres af leverandøren. 

SENEST_GOD 

(Dato) 

Dato for seneste godkendelse af markblokken.  

Må ikke ændres af leverandøren. 

UDTRÆKS_D 

(Dato) 

Datoen for markblokudtrækket. 

Må ikke ændres af leverandøren. 

MARKBLOKOK 

(Alfanumerisk, 1 karakterer) 

 

Angivelse af om markblokken er fejlbehæftet 

eller korrekt. Feltet er tomt (NULL) i den ta-

bel, som leveres til leverandøren. Gyldige 

værdier: Y, X, A, B, C, D, M 

Udfyldes af leverandøren. Se note 1 

SCREENET_D  

(Dato: DD-MM-YYYY) 

Dato for behandling af markblokken. 

Udfyldes af leverandøren. 

SCREENET_A  

(alfanumerisk(10)) 

Id for den medarbejder, der har behandlet 

markblokken. Se note 2. 

Udfyldes af leverandøren. 

GODKENDT_D 

(Dato: DD-MM-YYYY) 

Dato for leverandørens kvalitetssikring af be-

handlingen af markblokken. 

Udfyldes af leverandøren. 

GODKENDT_A  

(alfanumerisk(10)) 

Id for den medarbejder, der har foretaget 

leverandørens kvalitetssikring. 

Udfyldes af leverandøren. 

LEVERANCE_ 

(Dato: DD-MM-YYYY) 

Datoen for leveringen af den aktuelle delleve-

rance. 

Udfyldes af leverandøren. 

ORTOFOTO_A 

(NUMBER(4)) 

Nyste ortofoto som screeningen er foretaget 

på baggrund af.  

Udfyldes af leverandøren. 
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Note 1  

Feltet MARKBLOK_OK udfyldes af leverandøren således: 

Y: Der er ikke fundet fejl i markblokken ved maskinel eller manuel screening  

X: Der er ikke fundet fejl i markblokken ved maskinel screening 

 

A – D og M: der er fundet fejl i markblokken 

A: Ikke-støtteberettigede elementer inde i markblokken 

B: Støtteberettigede arealer uden for markblokken 

C: Markblokken skal sammenlægges eller opdeles 

D: Fejl i markblokkens ydre grænser 

M: Fejl fundet under maskinel screening 

 

Det skal bemærkes, at alle værdier forskellig fra A, a, B, b, C, c, D, d, M, m, X, x, Y og y vil 

blive fortolket som fejl i leverancen. 

 

Hvis leverandøren vælger, at screene markblokke, som findes uden fejl både maskinelt og ma-

nuelt, jf afsnit 4.2 i Bilag 1, skal disse markblokke markeres med Y i feltet MARK-

BLOK_OK. 

 

Note 2 

Leverandøren udfylder initialer (id) for medarbejderen i feltet SCREENET_A og GOD-

KENDT_A i form af en alfanumerisk kode. Ved maskinel screening anføres MASK under 

SCREENET_A. 

 

En opdateret liste over initialer (id) for samtlige operatører skal til enhver tid befinde sig på 

den sftp-server som leverandøren stiller til rådighed. Listen skal indeholde oplysninger om 

initialer og operatørens fulde navn. 

 

Ved tilgang af nye operatører tilføjes de til listen, mens der ved afgang ikke må slettes medar-

bejdere fra listen. 


