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Her kan du læse en kort guide om, hvordan du udfylder Fællesskema og markkort 2017.
Selvom du har de samme marker og afgrøde som sidste år, skal du gennemgå dit Fællesskema
og markkort grundigt. Der kan nemlig stadig være sket ændringer siden sidste år.
Har du indsendt et Fællesskema i 2016, kan du kopiere dit markkort til 2017-ansøgningen, og
dermed slippe for at indtegne alle dine marker igen.
Se frister for ansøgning og ændring i vores fakta-ark

1. Vigtige ændringer i 2017
Vi har i år ændret udseendet på beregningerne i Fællesskemaet. På hver side kan du finde en
boks, hvor du kan foretage de beregninger, der passer til den enkelte side.
Mulighed for at tegne marker hen over områder registreret som ”Fradrag
grundbetaling”
I 2017 har du som noget nyt mulighed for at tegne ikkestøtteberettigede områder med som en del af din mark,
når du søger grundbetaling. Det gælder, hvis de ikkestøtteberettigede områder er registreret i korttemaet
”Fradrag Grundbetaling” i IMK. Det ansøgte areal vil
derefter blive beregnet i fællesskemaet uden de ikkestøtteberettigede arealer. Du skal derfor sende et forslag
til ændring af markblokken, hvis områder på kortemaet
”Fradrag grundbetaling” er registreret forkert, så du
søger på et korrekt grundlag.
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Hvis du søger andre ordninger end grundbetaling på samme mark, skal du være opmærksom
på, hvad der gælder for denne ordning.
Læs mere i guiden ”Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling”
Husk at opdatere dit Fællesskema, når ændringsforslag er godkendt i IMK
Du søger om grundbetaling og Økologisk Arealtilskud til det areal, som fremgår af kolonnerne
”Areal til grundbetaling” og ”Areal til Økologisk Arealtilskud” i det Fællesskema, som du har
sendt senest på ændringsfristen. Hvis du har sendt et ændringsforslag om at få et større
støtteberettiget areal i markblokken, skal du selv hente det nye areal fra IMK og ind i
fællesskemaet, når vi har godkendt dit ændringsforslag. Vi skal modtage dit rettede
Fællesskema senest på ændringsfristen.
Se fristen for ændringer i vores fakta-ark om frister
Indtegning af marker under 0,30 ha
I 2017 vil skemakontrollen blokere for, at du kan søge grundbetaling for marker under 0,30
ha, som ikke deler markgrænse med en anden mark i IMK, så de tilsammen udgør mindst 0,30
ha. Derfor skal du allerede i markkortet sørge for, at marker under 0,30 ha har en
sammenhængende grænse med andre marker, hvis du vil søge grundbetaling for dem.
Ny ordning med tilskud til målrettede efterafgrøder
I år kan du søge om støtte til en ny, målrettet efterafgrødeordning,
der gælder i 2017 og 2018. Ordningen har til formål at beskytte
kyst- og grundvand, fordi landbruget i forbindelse med Fødevare- og
landbrugspakken fik mulighed for at bruge mere kvælstofgødning.
Du kan søge tilskud, hvis du har marker i områder med
indsatsbehov (ID15-områder). Du kan ikke søge tilskud under
ordningen, hvis du er autoriseret som økolog eller har ansøgt om
autorisation pr. 1. februar 2017. Brugerguiden beskriver, hvordan
du søger ordningen.
Du kan kun ansøge om tilskud til målrettede efterafgrøder fra 1.
februar til og med 21. april 2017. De enkelte områder med
indsatsbehov kan lukke for ansøgning tidligere end 21. april 2017,
hvis indsatsbehovet bliver opfyldt i løbet af ansøgningsrunden.
Læs mere i guiden ”Sådan søger du tilskud til målrettede
efterafgrøder”
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Herunder kan du se, hvordan du indsender din støtteansøgning, og hvad du skal tjekke
undervejs.

2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema
A. Du skal være opmærksom på den nye regel om, at du skal opfylde definitionen af aktiv
landbruger.
o

Der skal stå ”Ja” i dette felt på forsiden af fællesskemaet:

o

Hvis der står ”Nej”, skal du dokumentere, at du er aktiv landbruger – læs guiden
om aktiv landbruger.

Gå til guiden ”Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger”

B. Du starter med at kopiere sidste års markkort og tjekke dine marker i IMK
Du skal være opmærksom på følgende:


Dine marker må ikke overlappe med andre landbrugeres marker.



Husk, at du skal anmelde alle dine landbrugsarealer som marker.

Læs mere i guiden ”Tilknyt markkort til fællesskemaet”
C. Når dit markkort er færdigt i Internet Markkort, henter du marknumre og arealer over i
fællesskemaet. Læs i afsnit 3, hvordan du gør.
D. Derefter henter du supplerende oplysninger fra sidste år ind i skemaet, bl.a.
afgrødekoder og tilsagn. Se hvordan du gør i afsnit 4.
E. Så beregner du, om du er omfattet af de grønne krav, og om du opfylder dem. Kravene
er:


Flere afgrødekategorier på din bedrift



5 procent miljøfokusområder (MFO)

Se hvordan du gør i afsnit 5.
F. Hvis du ikke opfylder kravene i første omgang, skal du justere dit fællesskema. Du kan
fx anmelde flere miljøfokusområder eller afgrødekategorier, se afsnit 6 og 7.
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G. Hvis du har miljø- og økologitilsagn, er økologisk landbruger eller har skovtilsagn, skal
du udfylde de relevante sider i skemaet, se afsnit 8.
H. Nu sender du dit Internet Markkort og Fællesskema 2017, se afsnit 9.

3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet
I 2017 kan du ikke indtaste marker i fællesskemaet. Alle marker skal enten uploades fra et
eksternt markprogram eller hentes fra Internet Markkort.
1.
Gå til siden ”markplan og
grundbetaling”

2.
Vælg funktionen ”Hent marker fra markkort”, klike på ”Hent”
Funktionen indlæser data på siderne ”Markplan og Enkeltbetaling” og
”Randzoner og MFO-efterafgrøder”.

4. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema
Funktionen ”Hente oplysninger fra sidste års ansøgning UDEN areal” henter oplysninger om:


Afgrøde



Lavskov



Miljø- og økologitilsagn



Økologioplysninger for marker



Skovtilsagn

Hvis du vælger at bruge denne funktion, skal du gøre det lige efter, at du har hentet dine
marker fra markkortet og ind på siden ”Markplan og grundbetaling”. Hvis du først retter i fx
afgrødekoder på markplanen og derefter bruger funktionen ”Hent supplerende oplysninger fra
sidste år”, overskriver systemet de afgrøder, du har tastet ind.
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Sådan gør du:
Vælg funktionen ”Hente oplysninger fra sidste års
ansøgning UDEN arealer”.
Klik på knappen ”Hent”.

5. Beregn om du opfylder de grønne krav
Har du mere end 10 ha i omdrift, skal du opfylde grønne krav for at få udbetalt den grønne
støtte. Sådan gør du:

1.
Gå til siden ”Opfyldelse af
grønne krav”

2.
Klik på “Beregn” i linjen “Beregn
opfyldelse af grønne krav”
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Når funktionen er færdig med at beregne, kan du se resultatet på siden ”Opfyldelse af grønne
krav”.

Hvis du planlægger at etablere MFO-græsudlæg eller MFO-efterafgrøde, sætter du hak på
siden ”Randzoner og MFO-efterafgrøder”. Læs mere i afsnit 6.
Derefter opdaterer du siden ”Opfyldelse af grønne krav” ved at udføre den beskrevne funktion
igen.
Læs mere i de tre guider om siden ”Opfyldelse af grønne krav”

5.1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne
Beregningen på siden ”Opfyldelse af grønne krav” bliver ikke opdateret automatisk.
Husk at opdatere beregningen, hver gang du retter på siderne ”Markplan og grundbetaling”
eller ”Randzoner og MFO-efterafgrøder”.
6. Anmeld eventuelt flere MFO-arealer
Hvis du er omfattet af kravet om 5 procent miljøfokusområder, og du ikke overholder kravet,
kan du gøre følgende i fællesskemaet:


På siden ”Randzoner og MFO-efterafgrøder” kan du vælge at udlægge MFO-græsudlæg
eller MFO-efterafgrøder på nogle marker



På denne side kan du også vælge at bruge dine frivillige randzone arealer til at opfylde
kravet om 5 procent miljøfokusområde.



På siden kan du også give nogle marker afgrødekoden for MFO-Slåningsbrak, kode 308,
eller MFO-blomsterbrak, kode 325.

Gå til guiden ”Sådan udfylder du siden Randzoner og MFO-efterafgrøder”
Læs mere om de forskellige MFO-typer i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.3. Du kan
også læse guiden ” Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)”
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Gå til guiden ”Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)”
Gå til Vejledning om direkte betalinger 2017
7. Justér evt. dine afgrødekategorier
Hvis du skal overholde kravet om flere afgrødekategorier på bedriften, og du ikke overholder
kravet, kan du gøre følgende i Internet Markkort:


Gennemgå siden ”Opfyldelse af grønne krav” for at se, hvor stort et areal med en
anden afgrødekategori, du har brug for. Tryk på knappen ”Vis beregning”.



Justér dine afgrøder på siden ”Markplan og grundbetaling”

Gå til guiden ” Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften”

8. Udfyld flere sider i fællesskemaet
Her kan du læse om, hvordan du udfylder de andre sider i fællesskemaet:


Udbetaling af tilskud – miljø- og økologitilsagn



Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn



Økologisk jordbrugsproduktion - marker



Økologisk jordbrugsproduktion – husdyr og græsningsret



Økologisk jordbrugsproduktion – græsningsret



Støtte til unge nyetablerede landbrugere



Tilsagn under skovordningerne

9. Indsend Fællesskema og markkort

1.
Klik på knappen ”Indsend”.
Systemet udfører automatisk en skemakontrol,
inden skemaet indsendes.
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2.
Resultat af skemakontrol
Øverst i billedet kan du få en fejlbesked om, at felter er tomme eller forkert
udfyldt.
Felter med rød ramme eller rød stjerne skal altid udfyldes.
Skemakontrollen viser kun én fejlmeddelelse af gangen i dette område.
Gennemgå derfor de udfyldte sider i skemaet og udfyld felter med rød ramme
eller rød stjerne.
Klik på knappen ”Indsend” igen.

3.
Hvis skemakontrollen fremhæver fejl eller tvivlsspørgsmål, vil de blive vist i
rubrikkerne



Fejl
Servicemeddelelser

Skemakontrollen viser kode, beskrivelse og om fejlen er blokerende for
indsendelse.
Du kan sortere de tre kolonner ved at klikke på overskriften.
De fejl, der blokerer for indsendelse vises med rødt og skal rettes, før du kan
indsende skemaet.
Servicemeddelelserne blokerer ikke for indsendelse, men kan indeholde
oplysninger, der er vigtige for, at din ansøgning bliver korrekt.
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4.
Når du har gennemgået skemakontrollen, har du følgende muligheder





Indsend skema
Åbn i vindue: Fejl og servicemeddelelser vises i et separat vindue, der kan
minimeres
Print
Luk

5.
Når du har rettet markkort og Fællesskema, klikker du på ”Indsend” igen.
Systemet udfører nu igen automatisk en skemakontrol. Gentag trin 2
indtil der ikke er flere blokerende fejl.
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6.
Når markkort og Fællesskema 2017 er indsendt, vil du efter nogle minutter
modtage et kvitteringsbrev og en kopi af dit Fællesskema.
Gå ind på fanen ”Oversigter og breve”.
Gå ind på fanen ”Breve.
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