
Sådan tjekker du dit markkort 

1. Markkortet i Tast selv-service er blevet opdateret med et nyt kort

I forbindelse med kontrollen er der dannet et markkort (CAP- Markplan –dato) med årets kontrolresultater i dit markkort. I dette markkort kan du se 
optegningen af observationerne og fotos taget ved kontrolbesøget. 

Kontrolresultaterne er først tilgængelige i markkortet, når du har modtaget et orienteringsbrev via Tast selv-service. 

Det nye kort hedder Kontrol FS2017, det ser sådan her ud i versionsvælgeren: 
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2. Billeder fra kontrollen og kontrollag i markkortet

 Der er to lag tilgængelige for dig i kortet, du finder dem på fanen Korttemaer, i gruppen Kontrol 2016. Det ene hedder ”Georefererede billeder”, det
andet hedder ”Observationer”.

 Laget ”Georefererede billeder” viser ikoner af fotos placeret i kortet. Et fotoikon ledsager som udgangspunkt en observation i markkortet. Ikonet kan
have en retning, men det er ikke altid tilfældet.

 Vær opmærksom på, at et foto i markkortet ikke altid er knyttet til en observation.

 Laget ”Observationer” viser udpegningen af det areal, der påtænkes fratrukket udbetalingen i 2017 for en given ordning.

 Detaljer om de enkelte observationer og ordninger finder du i bilaget til orienteringsbrevet.
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 Når du har valgt kontrolkortet, får du disse knapper til rådighed på fanen Rediger:

 Knappen Billeder åbner et panel i højre side af skærmen. I panelet er listet de fotos, der er taget på din virksomhed i forbindelse med kontrolbesøget.

 I panelet er billederne små, men når du trykker på et, åbnes en større version af billede i et nyt browservindue, et pop-vindue, samt kortet zoomer til de
koordinater, hvor fotoet er taget. Fotoet vil give bedst mening når lagene ”Georefererede billeder” og ”Observationer” samtidig er tændt i kortet.
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 Knappen Observationer åbner en liste i bunden af skærmen med de observationer, der er konstateret under kontrollen.

 Når du klikker på en observation i listen, panorerer kortet til den valgte observation.

 Knappen Markliste åbner, på samme måde som knappen Observationer, en liste i bunden af skærmen med en oversigt over de marker der er indtegnet 
i forbindelse med din virksomheds ansøgningsskema 2017. Når du klikker på en linje, en mark, i marklisten, panorerer kortet til den valgte mark.


