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Ansøg om udbetaling af tilskud til privat skovrejsning på Tast selv 
 
Vejledningen nedenfor gælder for indberetning af gennemførte skovrejsningsprojekter, der er 
ansøgt via Tast selv, dvs. for projekter med tilsagn, ansøgt i 2017. 
 
1. Log på Tast selv 
 
Adressen er: https://tastselv.fvm.dk/ 
 
2. Vælg “Privat Skovrejsning 2017” på listen over skemaer, der ikke er indsendt 
 
Der skal vælges fra listen over skemaer, der ikke er indsendt, på fanen “Skemaer”.  
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3. Vælg fanen “Udbetalingsanmodning” i ansøgningsskemaet 
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4. Udfyld udbetalingsanmodningen og indsend ansøgningen 
 
Start med at sætte kryds i feltet ud for teksten “Sæt kryds her, hvis du har gennemført dit 
skovrejsningsprojekt og anmoder om udbetaling af tilskuddet hertil i henhold til dit tilsagn”. 
 

 
 
Skriv arealerne for de enkelte marker, der er anlagt i skovrejsningsprojektet, ind i kolonnen “Areal 
omfattet af udbetalingsanmodning” under “Tilplantede arealer” og “Åbne arealer”. 
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Har du ved anlæg af din nye skov ændret i arealerne, skal du opdatere din indtegning af arealerne i 
IMK og genimportere arealerne til ansøgningsskemaet. Det gøres ved at vælge “Vis/Tilknyt 
markkort”, ændre markerne i IMK-vinduet og derefter vælge “Vælg funktion”, “Hent arealer fra 
IMK” og afslutte med “Udfør”. Fremgangsmåden er den samme, som når der første gang 
udarbejdes en ansøgning om tilskud.  
 
Skriv længden af hegnet, der er opsat i skovrejsningsprojektet, ind i kolonnen “Hegnslængde 
omfattet af udbetalingsanmodning”. 
 
Der er mulighed for at skrive en kommentar under B. Kommentar.   
 
Acceptér erklæringen ved at sætte kryds i feltet nederst på siden under C. Erklæring. 
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Til sidst vælges “Indsend”. Data i ansøgningsskemaet valideres, hvorefter du skal vælge “Indsend” 
igen. Modtager du som følge af valideringen en eller flere fejlmeddelelser, skal du tilrette din 
ansøgning efter anvisningerne heri. 
 

 
 
 
Bemærk 
 
Sættes der ikke kryds i feltet ud for teksten “Sæt kryds her, hvis du har gennemført dit 
skovrejsningsprojekt og anmoder om udbetaling af tilskuddet hertil i henhold til dit tilsagn”, bliver 
ansøgningen som en ansøgning om ændring af dit skovrejsningsprojekt. 
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For de enkelte marker kan der angives arealer, som er lig med eller mindre end de markarealer, der 
er givet tilsagn til. Har du ændringer, som ikke opfylder dette, skal du indsende en ansøgning om 
projektændring. 
 
Du kan ændre i markarealerne i IMK, så længe arealerne reduceres, og så længe ændringerne 
holdes inden for de marker, der er givet tilsagn til. Der kan kun indberettes marker med ændringer, 
som ligger inden for tilsagnsarealet. Har du ændringer, som ikke opfylder dette, skal du indsende 
en ansøgning om projektændring. 
 
Marker kan slettes fra projektet, men der kan ikke oprettes nye. Ønsker du at oprette nye marker, 
skal du indsende en ansøgning om projektændring. 
 
Der kan angives en hegnslængde, som er lig med eller mindre end den hegnslængde, der er givet 
tilsagn til. 


