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1. Før du går i gang med markkortet for 

2017 
 

I denne guide kan du læse om, hvordan du bruger Internet Markkort (IMK).  

 

Her kan du blandt andet læse om: 

 [Mangler] 

 

 

Frister 2017 

 

 Ansøgningsfrist for Fællesskemaet 

 

Fristen gælder alle støtteordninger og indberetninger i 

fællesskemaet. 

 

 

21. april 2017 

 

 Frist for at sende ændringer til Fællesskemaet 

 

Der gælder forskellige regler for de enkelte ordninger. 

 

 

 

16. maj 2017 

 

 Frist for forsinket indsendt Fællesskema 

 

Der gælder forskellige regler for de enkelte ordninger. 

 

 

16. maj 2017 

 

 

 

1.1 Vigtige ændringer siden 2016 

1.1.1 Det er vigtigt, at du sender markblokændringer tidligt i ansøgningssæsonen 

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 sender 

senest 16. maj 2017. 

 

Hvis du har sendt et ændringsforslag om at få et større støtteberettiget areal i markblokken, 

skal du selv opdatere arealet i Fællesskemaet, når vi har godkendt dit ændringsforslag. 

 

Sådan gør du: 

1) Du sender et forslag om fx at fjerne et registreret ”Fradrag grundbetaling”, om at få en 

højere støtteprocent eller få fjernet et taraareal 

2) Du sender dit fællesskema 

3) Vi retter markblokkens støtteberettigede areal 

4) Du modtager et brev, der fortæller, at vi har rettet i kortgrundlaget for din ansøgning 

5) Du åbner dit fællesskema igen, henter markernes nye arealer fra kortet ind i skemaet 

6) Du sender skemaet igen 
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Hvis du ikke sender skemaet igen, er det de oprindelige arealer, som vi udbetaler grundbeta-

ling og Økologisk Arealtilskud til. 

 

Gå til en kort guide om, hvordan du gør [LINK] 

 

1.1.2 Du kan i de fleste tilfælde tegne arealer på korttemaet ”Fradrag, 

grundbetaling” som en del af din mark  

Korttemaet ”Fradrag grundbetaling” dækker arealer, som vi ikke vurderer ikke er støtteberetti-

gede under grundbetalingen, eller som der ikke var søgt grundbetaling sidste år.  

 

Fra 2017 vil arealet med ”Fradrag grundbetaling” automatisk blive trukket fra det areal du sø-

ger grundbetaling og Økologisk Arealtilskud til, når arealet overføres til Markplanen i Fælles-

skemaet. Du behøver derfor i de fleste tilfælde ikke klippe ”Fradrag grundbetaling” ud af din 

mark. 

 

Læs mere om "Fradrag grundbetaling” i afsnit 0. 

 

1.1.3 Indtegning af marker under 0,30 ha 

I 2017 vil skemakontrollen blokere for, at du kan søge grundbetaling samt nyt miljø- eller øko-

logitilsagn for marker under 0,30 ha, som ikke deler markgrænse med en anden af dine mar-

ker i samme markblok, så de tilsammen udgør mindst 0,30 ha.  

 

Derfor skal du allerede i markkortet sørge for, at de to marker har en sammenhængende 

markgrænse, hvis du vil søge grundbetaling. Derved undgår du, at din ansøgning skal sagsbe-

handles på dette punkt.  

 

Læs mere om det i afsnit 0. 

 

1.1.4 Du kan se markkort med kontrolresultaterne for 2016 i IMK 

Har du haft kontrolbesøg i 2016, ligger der et korttema med indeværende års kontrolresultater 

i IMK. Du kan desuden tilklippe dine marker til kontrolresultaterne.  

 

Læs mere om hvordan du ser kontrolresultaterne i IMK og hvordan du kan tilklippe dine mar-

ker til dette korttema i afsnit 0. 

 

1.1.5 Ændret markliste 

Marklisten indeholder nogenlunde samme data som i 2016, men har fået et nyt udseende.  

 

1.1.6 Du kan igen bruge Enterknappen 

Vi har genindført, at Enterknappen på dit tastatur kan bruges til alle afsluttende handlinger, 

dvs. når du trykker Gem, Næste osv. 

 

Derudover har vi genindført, at markøren automatisk stiller sig i felter, som skal udfyldes. 
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1.2 Korrekte oplysninger om arealer  

Det areal, du tegner i IMK og indsender sammen med din ansøgning, danner grundlag for vo-

res kontrol af markerne.  

 

Det er dit ansvar, at du tegner dine arealer korrekt. Hvis vi ved kontrol konstaterer, at en eller 

flere marker er mindre end det tegnede areal, nedsætter vi din støtte. Læs mere i vejledningen 

til den støtteordning, du ansøger til.  

 

Vi kontrollerer, at det samlede areal i en markblok, der søges støtte for, ikke er større end det 

støtteberettigede areal i markblokken.  

 

Arealer på marker, markblokke og landskabselementer vises i hektar med 2 decimaler i IMK og 

Fællesskemaet. Da vi ikke må udbetale støtte for et større areal, end der er i markblokken, 

runder vi altid ned på den 3. decimal på hver enkelt mark. 

 

1.3 Søger du med et andet CVR-nummer end sidste år? 

Når du skifter fra at søge med CPR-nummer til CVR-nummer, har du ikke længere adgang til 

dine gamle markkort i IMK.  

 

Du kan kontakte os, for at få tilsendt en XML-fil med dit senest indsendte markkort for 2016. 

Når du får filen tilsendt skal du gemme den på din computer, derefter skal du i IMK bruge Im-

porter og tilknyt kort. 

 

Du kan se hvordan her [LINK]. 

 

 

  

Nyttige links 

Læs om betingelser for støtte:  

 

Gå til fakta-ark om ordningerne i Fællesskemaet [LINK] 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2017 [LINK] 

Gå til vejledninger om miljø- og økologitilsagn [LINK] 

Gå til Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lav-

bundsområder [LINK] 

 

Kort introduktion 

 

Er du ofte i Tast selv-service? Er du sjældent i Tast selv-service? 

  

Gå til ”Bedste praksis for Fællesskema 

2017” [LINK] 

Gå til Trin for trin-guiden [LINK] 

 

Gå til en kort film om Fællesskema og 

markkort [LINK] 
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2. Generelle regler om indtegning og 
overlap af marker 

 

2.1 Tilknyt markkort til Fællesskemaet 

Før du kan udfylde markplanen i dit Fællesskema, skal dine marker være tegnet i Internet 

Markkort (IMK), og du skal tilknytte et markkort.  

 

Hvis du ønsker at tilknytte en kopi af sidste års markkort gør du sådan: 

 

  
 

 
 

1.  

Åbn IMK ved klik på knappen 

”Vis/Tilknyt markkort”.  

 

2. 

Klik på ”Vælg markkort” for at 

åbne listen over dine markkort 

(hvis listen ikke åbner automatisk) 

 

3. Vælg ”Tilknyt kopi af sidste års markkort”. 

Navngiv kortet og klik ”Næste”. Kortet åbner, og du kan redigere i dine marker. 
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 Hvis du ikke vil tilknytte en kopi af sidste års markkort, kan du: 

 kopiere et andet kort og tilknytte det 

 oprette et nyt blankt kort, tilknytte det og tegne dine marker 

 importere et kort fra dit eget kortprogram og tilknytte det 

 

Du finder en guide til at kopiere og importere markkort ved at klikke på spørgsmålstegnet  

i øverste højre hjørne af listen eller ved at klikke på linket herunder.  

 

Gå til guiden ”Knappen Vælg/Skift markkort” [LINK] 

 

Hvis du har mange markkort i listen, kan du sortere ved at klikke på kolonneoverskrifterne. Du 

kan også sortere ved at vælge i rullegardinet under Type eller År. Vælg fx ”2016” under ”År”, 

for kun at få markkort fra 2016 vist i listen. 

 

Hvis dine marker overlapper med andre landbrugeres marker, får du denne besked. Du får 

samme besked, hvis du importerer markkort fra andre systemer: 

 

 

Klik næste for at fortsætte eller klik på annuller  for at afbryde. 

 

 
 

Hvis du har marker, der overlapper med korttemaet ”Fradrag, grundbetaling”, ”Vandboringer” 

eller ”Kontrolresultater 2016”, får du denne besked. Samme besked vises ved import af 

markkort fra andre systemer: 

Tjek af overlap mellem dine og andre ansøgeres marker 

Du kan tjekke dit markkort for overlap mellem dine og andre ansøgeres indsendte marker 

ved at klikke på knappen ”Markkontrol”. 

 

Se hvordan du bruger knappen i afsnit 0.  

 

Læs mere i afsnit 0. 
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[Årstal på ”Grundbetaling 2016” skal opdateres og ”Kontrolresultater 2016” skal indsættes – 

endnu ikke klar i IMK] 

 

Hvis du sætter hak, opretter IMK delmarker efter korttemaet/ korttemaerne.  

 

Arealer med ”Fradrag grundbetaling” bliver automatisk fratrukket i Fællesskemaet. Vi anbefa-

ler i de fleste tilfælde, at du ikke sætter hak ved ”Grundbetaling 2017”.  

 

I afsnit 0, kan du læse mere om ”Fradrag grundbetaling” og om i hvilke få tilfælde, arealer 

med ”Fradrag grundbetaling” skal oprettes som delmarker. 

 

Hvis du søger med et andet CVR-nummer end sidste ansøgningsår, kan du ikke kopiere mark-

kort fra sidste år. Læs mere om, hvad du gør i afsnit 1.3. 

 

2.2 Tegn eller redigér dine marker i IMK 

Du skal tegne dine marker så præcis som muligt. Hvis din mark går helt ud til en 

markblokgrænse og den overholder støttebetingelserne, opnår du den største præcision ved at 

tegne marken, så den går uden for markblokgrænsen. Derefter klipper IMK marken til så den 

præcist følger markblokgrænsen.   
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Resultat: 
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Gå til guiden ”Redigér marker” for at læse om de forskellige tegneredskaber [LINK] 

 

2.2.1 Tjek dine marker 

Gennemgå omhyggeligt dine marker og sørg for, at de er tegnet korrekt. 

 

Når du kopierer markkort fra et år til et andet, tilpasser systemet automatisk dine marker til 

de gældende markblokgrænser, hvis din gamle markindtegning krydser markblokgrænsen. Det 

vil sige, at der kan være fjernet areal fra dine markindtegninger. 

 

Hvis markblokken er blevet større end sidste år, skal du selv rette marken. Her kan du ofte 

med fordel bruge redskabet ”Udvid mark”. 

 

Arealet for hver enkelt mark overføres direkte fra IMK til Markplanen i Fællesskemaet. Arealet 

kan blive reduceret af:  

 støtteprocent mindre end 100 

 taraarealer  

 overlap med korttemaet ”Fradrag grundbetaling”. Læs mere om disse oplysninger i af-

snit 3.1. 

 

Tegneredskaberne findes på fa-

nen ”Rediger”. 

Vælg et tegneredskab, og følg 

guiden. 

 

Du tegner ved at sætte punkter i 

kortet, dobbeltklik for at afslutte 

din indtegning. 

 

Du skal klikke på ”Næste” eller 

”Enter” for at komme videre, eller 

du kan afbryde guiden ved at 

klikke på knappen annuller:   

 

Du kan med fordel kopiere dine 

marker fra temaer der allerede 

findes i IMK, brug redskaberne 

Opret mark i en hel markblok 

eller Opret mark ud fra kort-

tema. 

 

Tegneredskaberne er først til-

gængelige når du har tilknyttet et 

markkort.  
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Sørg for at zoome så langt ind, at du kan se arealerne tydeligt, fx til 1:1.000. Tegn omhygge-

ligt, hvor landbrugsjord grænser op mod ikke-støtteberettigede arealer. 

 

 

 
 

2.2.2. Indtegning af marker under 0,30 ha 

I 2017 vil skemakontrollen blokere for, at du kan søge grundbetaling samt nyt miljø- eller øko-

logitilsagn for marker under 0,30 ha, som ikke deler markgrænse med en anden af dine mar-

ker i samme markblok, så de tilsammen udgør mindst 0,30 ha. Derfor skal du allerede i mark-

kortet sørge for, at de to marker har en sammenhængende markgrænse. Derved undgår du, 

at din ansøgning skal sagsbehandles på dette punkt. 

 

Det kan du gøre ved at tegne den ene marks side ind over den anden mark. IMK opretter der-

ved markerne, så de deler grænser. Se eksempel på forkert indtegning herunder. De to mar-

ker har ikke en sammenhængende markgrænse (røde stiplede streger). 

 

Du skal sende forslag til ændring af: 

 

 Grænser på markblokken 

 Det ikke-støtteberettigede areal på markblokken, også kaldet taraarealet 

 Støtteprocenten for markblokke med typen ”PGR” (permanent græs) 

 Korttemaet ”Fradrag grundbetaling” 

 Korttemaet ”GLM søer”  

 Korttemaet ”GLM fortidsminder” 

 

Læs mere i Kapitel 4. 

 

Her er marken (røde stiplede 

linjer) ikke tegnet korrekt i 

forhold til markgrænsen. 
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Nu redigerer vi marken. Vi tegner vi den ene marks grænse ind over den anden mark, se de 

sorte prikker på billedet herunder. 

 

 
 

IMK retter automatisk markgrænsen. Nu er markerne sammenhængende, fordi de har fælles 

markgrænse. Se herunder. 
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Har du miljø- eller økologitilsagn til en mark, som er mindre end 0,30 ha, skal du stadig indbe-

rette marken, så du får dit tilskud udbetalt. Også selvom du ikke søger grundbetaling til den. 

Hvis du glemmer at indberette den, bortfalder tilsagnet for marken. 

 

2.2.3 Brug knappen ”Markkontrol” 

Knappen ”Markkontrol” kan du bruge for at tjekke om markerne i et markkort du tidligere har 

arbejdet med:   

1) har overlap med andre ansøgeres marker 

2) krydser markblokgrænser  

3) har fået nyt markbloknummer 
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I alle tre situationer skal du tjekke den enkelte mark. Er der overlap med en anden ansøgers 

indsendte marker, skal I sammen løse overlappet.  

 

Punkt 2 og 3 dækker situationer, hvor du har marker, i en markblok som er blevet ændret. Her 

kan du som oftest nøjes med at opdatere marken ved at vælge ”Rediger mark”, og trykke 

”næste” og ”gem” i guiden. Din mark bliver nu klippet til markblokken og registreret med det 

korrekte markbloknummer. 

 

Hvis du mener, at der er fejl i et eller flere korttemaer, skal du indsende et ændringsforslag til 

markblok.  

 

1. Klik på knappen Markkontrol 

2. IMK kontrollerer markkortet og skriver resultatet i bunden af kortudsnittet. 

Ret markerne og gentag kontrollen, til der ikke er flere anmærkninger. 
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Læs hvilke ting du skal tjekke for fejl, i afsnit 4.1. 

 

Læs, hvordan du gør i afsnit 3. 

 

Du vil stadig få fejlbeskeder om andre typer overlap eller fejl i markkortet i skemakontrollen. 

2.2.4 Marker der overlapper med ”Fradrag grundbetaling” 

Korttemaet ”Fradrag grundbetaling” dækker arealer, som vi ikke vurderer ikke er støtteberetti-

gede under grundbetalingen, eller som der ikke var søgt grundbetaling sidste år.  

 

 
 

Fra 2017 vil arealet med ”Fradrag grundbetaling” automatisk blive trukket fra det areal du sø-

ger grundbetaling og Økologisk Arealtilskud til, når arealet overføres til Markplanen i Fælles-

skemaet. Du behøver derfor i de fleste tilfælde ikke klippe ”Fradrag grundbetaling” ud af din 

mark. 

 

I følgende tilfælde skal du dog stadig tegne ”Fradrag grundbetaling” som en delmark: 

 Hvis areal i ”Fradrag grundbetaling” er berettiget til Økologisk Arealtilskud, men ikke til 

grundbetaling, se:  

o Afsnit 0, hvis du søger om udbetaling af eksisterende tilsagn  

o Afsnit 0, hvis du søger om nyt tilsagn 

 Hvis du har skovtilsagn på arealet, se ”Artikel 32 og korttemaet ”Fradrag grundbeta-

ling” nedenfor i dette afsnit. 

 Hvis du har miljøtilsagn og arealet ikke har samme tilsagnstype, udløbsår og plejefor-

pligtelse, som den omkringliggende mark, se: 

o Afsnit 0, hvis du søger om udbetaling af eksisterende tilsagn 

o Afsnit 6.1, hvis du søger om nyt tilsagn 

 

Hvis du tegner din mark hen over korttemaet ”Fradrag grundbetaling”, er det dog vigtigt, at du 

tjekker, at fradragene er korrekte. Det skal du gøre, for at sikre at din ansøgning bliver kor-

rekt. Det vil du også blive gjort opmærksom på i skemakontrollen. 

 

Når du tegner nye marker, der overlapper med korttemaet ”Fradrag, grundbetaling”, vil du 

stadig få tilbudt, at IMK opdeler marken efter temaet. Når du skal oprette delmarker på alle-

rede eksisterende marker, hvor der er ”Fradrag grundbetaling”, kan du bruge tegneredskabet 

”Tilklip mark”, se hvordan i afsnit 5.5. 

 

Fradrag, grundbetaling er 

markeret med grønt. 
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Hvis der er fejl i et ”Fradrag grundbetaling”, dvs. det skal ændres, slettes eller et nyt skal op-

rettes, skal du sende et forslag til ændring af markblokken. Læs, hvordan du gør i afsnit 3. 

 

Artikel 32 og korttemaet ”Fradrag, grundbetaling” 

I visse situationer kan du søge grundbetaling under artikel 32, selvom marken ikke overholder 

de almindelige betingelser for grundbetaling. 

 

Har du skovtilsagn under artikel 32, er det nødvendigt at indtegne arealer med ”Fradrag 

grundbetaling” eller ”Artikel 32 afvist” som delmarker, hvor du ikke søger artikel 32.  

 

Læs mere om, hvordan du opdeler dine marker ved ”Fradrag grundbetaling” i afsnit 5.5. 

 

For alle andre typer tilsagn under artikel 32, behøver du ikke opdele din mark ved ”Fradrag 

grundbetaling” eller ”Artikel 32 afvist”. Du skal dog stadig anmelde de korrekte afgrødekoder. 

Så i tilfælde, hvor der er flere forskellige typer arealer, skal du opdele din mark og anmelde de 

korrekt afgrødekoder. Det kan fx være, hvis det ene areal er græs i omdrift eller korn, mens 

det andet areal er permanent græs. 

 

I sagsbehandlingen af din ansøgning, fastslår vi, om hele eller dele af marken kan blive omfat-

tet af artikel 32 eller ej.  

 

Gå til guiden ”Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 [LINK] 

 

2.2.5 Landbrugsarealer, som du ikke kan slå, få afgræsset eller dyrke 

Du skal tegne delmarker på dine græsarealer, hvis der er områder over 100 m2, hvor du ikke 

kan overholde aktivitetskravet om årlig slåning eller afgræsning. Områderne kan du ikke søge 

grundbetaling til. Det kan fx være områder, hvor du ikke kan komme med slåmaskinen, eller 

hvor husdyrene ikke vil gå ud.  

 

Du skal også tegne en delmark, hvis du er i tvivl, om du kan slå eller sørge for afgræsning for 

et område. 

 

Du tegner også delmarker, hvis der på dyrkede arealer er områder over 100 m2, som du allige-

vel ikke kan dyrke.  

 

Reglerne gælder dog kun, hvis der ikke findes et ”Fradrag, grundbetaling”. Hvis der findes et 

”Fradrag, grundbetaling”, skal du læse nærmere i afsnit 1.4.3. 

 

Det er vigtigt, at du tegner alle landbrugsarealer, som du råder over på bedriften. Alle area-

lerne indgår i beregningen af, om du overholder de grønne krav. 

 

2.2.6 Markblokke med støtteprocent 

For markblokke med typen permanent græs har vi defineret en støtteprocent. Det betyder, at 

du kan tegne visse mindre ikke-støtteberettigede arealer af naturlignende karakter med i din 

mark.  

 



 

20 

 

I markblokke med støtteprocent kan du derfor tage hele markblokken med i din mark, på nær 

befæstede arealer som veje, bygninger mv. og støtteberettigede områder, du ikke kan slå eller 

få afgræsset.  

 

I Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 6.4, kan du læse mere om markblokkens støttepro-

cent. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte [LINK] 

 

2.2.7 Sådan retter du dine marker efter kontrol 

[Afsnit kommer senere] 

 

 
 

2.3 Tjek om din mark overlapper med naboens mark 

IMK fortæller dig, hvis du opretter eller redigerer marker, der har overlap med andre ansøge-

res indsendte marker. Brug knappen ”markkontrol” til at tjekke, om marker du allerede har 

tegnet, overlapper med andre ansøgeres indsendte marker.  

 

 
 

Det er meget vigtigt, at du og din nabo retter overlap inden fristen for ændringer. Gør I det 

ikke inden fristen, vil I begge få et høringsbrev om overskridelsen.  

 

2.3.1 Sådan ser du dine naboers tegnede marker 

For at undgå overlap kan du tjekke, hvor din nabo har tegnet sine marker i år eller sidste år.  

 

På fanen ”Korttemaer”, i gruppen Marker, ligger samtlige marker fra indsendte fællesskemaer.  

 

Efterhånden som dine naboer sender deres fællesskema for 2017, kan du se deres marker i 

”Marker 2017”. Indtil da kan deres marker fra sidste år ses i ”Marker 2016”. 

 

Det kan være, at du skal zoome ind i kortet for at se, om din mark overlapper med naboen. 

 

Slå korttemaet med tilsagn til, når du tegner 

Vi anbefaler, at du slår korttemaer for miljø- og økologitilsagn til, når du tegner dine mar-

ker med tilsagn i IMK.  

 

I de enkelte korttemaer kan du se, hvor vi har registreret dit tilsagn.  

 

Læs mere i guiden ”Indtegning af miljø- og økologtilsagn” [LINK] 
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2.3.1 Sådan gør IMK ved overlap 

EU-reglerne for arealstøtte tillader ikke, at to marker er tegnet ind over hinanden. Du kan risi-

kere overlap med andre landbrugeres marker, når du kopierer et markkort fra sidste år, eller 

hvis du importerer det fra et andet markprogram. De overlap håndteres på følgende måde: 

 

 Overlap mindre end 100 m2  

Klippes automatisk væk af IMK, når du opretter eller redigerer dine marker i IMK. 

 

 Overlap mellem 100 m2 og 1.000 m2  

Klippes automatisk væk af IMK. Du får besked om det fraklippede areal, når du tegner 

eller redigerer dine marker i IMK.  

 

 Overlap større end 1.000 m2  

Denne type overlap, skal du selv afklare med den anden landbruger. Du kan godt ind-

sende dit markkort og Fællesskema, hvis der er overlap større end 1.000 m2. Du vil få 

en advarsel om det i skemakontrollen, og den anden landbruger vil få et brev om over-

lappet. 

 

Sådan ser fraklip af overlap større end 100 m2 ud i IMK 

Når overlappet er mellem 100 m2 og 1.000 m2: 

 

Guiden fortæller:  

 hvilken landbruger din mark overlapper med 

 arealstørrelsen på overlappet 

 at IMK har klippet det væk 
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Når overlappet er større end 1.000 m2: 

 
 

 

Klik her for at zoome 

til overlappet i kortet 

Du skal vælge, om:  

 din mark skal klippes til, så den følger naboens 

markindtegning (sæt hak i ”Klip”) 

 du vil beholde hele din markindtegning (sæt ikke 

hak i ”Klip”) 

Når du har sat hak i ”Klip”, viser IMK overlappet med en lilla farve i kortet. Det er det 

areal, som bliver fjernet fra din markindtegning. 

 

Klik ”Næste” for at afslutte. 
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2.4 Hvilke arealer skal tegnes på markkortet? 

På markkortet skal du tegne alle bedriftens arealer som marker. Du kan kun undlade at tegne:  

 Arealer, der ikke er landbrugsarealer fx bygninger, haver og hegn 

 Natur- og skovarealer, som ikke er omfattet af et flerårigt tilsagn, eller som ikke er om-

fattet af artikel 32 

 Arealer med lavskov, som ikke lever op reglerne om plantesammensætning. Læs mere i 

Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 4.4.3. 

 Arealer hvor landbrugsaktiviteten er væsentligt hæmmet af andre formål. Læs mere i 

Vejledning om direkte arealstøtte, kapitel 5 

 

Du skal også tegne landbrugsarealer, som du ikke søger støtte for. Landbrugsarealer er area-

ler, der er drevet landbrugsmæssigt, og hvor hovedformålet med driften er et landbrugsmæs-

sigt formål. 

 

Du skal også tegne marker under 0,30 ha. Læs mere om indtegning af marker under 0,30 ha i 

afsnit 0. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte [LINK] 

 

Økologisk produktion 

Du skal altid tegne marker som er omfattet af en autorisation for økologisk produktion. Det 

gælder også, hvis økologiske dyr afgræsser et areal, du ikke søger støtte for. 

 

Juletræer og pyntegrønt  

Du skal tegne arealer med juletræer og pyntegrønt på markkort, hvis produktionen foregår på 

landbrugsjord. Husk dog at markere "Nej" til ansøgning om grundbetaling i Fællesskemaet. 

 

Skov og natur 

I visse tilfælde skal du tegne skov- og naturarealer, også selvom du ikke søger om grundbeta-

ling for dem.  

 

Naturarealer skal du tegne som marker, hvis én af disse betingelser er opfyldt:  

 Du har flerårigt tilsagn om tilskud for arealet  

Klar overlap selv og få færre breve om din støtte 

Hvis dit markkort er helt uden overlap til andre landbrugeres marker inden ændringsfri-

sten 16. maj 2017, vil du spare dig selv for det brev, som sendes til alle landbrugere 

med overlap. 

 

Det er derfor en fordel for dig, hvis du og dine naboer i markblokken kan afklare jeres 

overlap indbyrdes, inden du sender din ansøgning. I kan også rette jeres ansøgning in-

den ændringsfristen.  
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 Det indgår i et miljøprojekt, og du får støtte for arealet  

 Økologiske dyr afgræsser arealet  

 

Skovarealer skal du tegne som marker, hvis én af disse betingelser er opfyldt:  

 Du har tilsagn om tilskud til skovrejsning eller bæredygtig skovdrift på arealet  

 Du har 10- eller 20-årig indkomstkompensation til arealet  

 Arealet er berettiget til grundbetaling 

 

Læs mere om indtegning i disse guider: 

 Indtegning af arealer med miljø- og økologitilsagn [LINK] 

 Sådan søger du grundbetaling for et GLM-landskabselement [LINK] 

 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 [LINK] 

 Sådan udfylder du siden ”Tilsagn under skovordningerne” [LINK] 
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3. Sådan ser du oplysninger om 

markblokke og andre korttemaer  
 

3.1 Brug af ”Vis info”, for at se oplysninger om markblokke og andre kortte-

maer 

Du skal brug ”Vis info”, for at se de oplysninger der er registreret på markblokke og andre 

korttemaer i Internet Markkort (IMK).  

 

Det gør du ved, at:  

 Klikke på info-knappen ”I”  

 Finde og vælge det korttema i listen, du ønsker oplysninger om 

 Klikke på området i kortet, du ønsker at få oplysninger om.  

 

Dette gælder både for markblokke, marker og andre korttemaer. 

 

Sådan ser du oplysninger om korttemaer: 

 

 
 

 

 

 

 

1. 

Klik på , vælg 

det ønskede kort-

tema i listen 
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2. 

Klik på en markblok i 

kortet. Nu kan du se 

oplysningerne i 

venstre menu 

(se forklaring 

herunder)  

Sådan ser du de rigtige markblokke, ”Fradrag grundbetaling”, ”GLM-søer” og 

”GLM-fortidsminder” 

Gældende korttemaer fra 1. januar og frem til ændringsfristen: 

 ”Markblokke (gældende)” 

 ”Fradrag grundbetaling” 

 ”GLM fortidsminder” 

 ”GLM søer” 

 

Gældende korttemaer efter ændringsfristen og frem til 31. december 2017:  

 ”Markblokke 2017” 

 ”Fradrag grundbetaling, 2017” 

 ”GLM fortidsminder, 2017” 

 ”GLM søer, 2017” 

 

Hvis du skal se information om en markblok efter ændringsfristen, skal du vælge 

”Markblokke 2017” i listen. Det samme gælder de andre tre korttemaer. 
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3.2 Oplysninger vi registrerer på markblokke 

Felt Indhold 

Markblok Markbloknummer 

Sidst godkendt dato Dato for hvornår markblokken sidst er godkendt 

Areal Markblokkens bruttoareal (geometrisk areal) 

Taraareal Er kun udfyldt, hvis markbloktypen ikke er ”Permanent græs”.  

Taraarealet er enten:  

- ”0” dvs. alt areal i markblokken er støtteberettiget til grundbeta-

ling, dog eksklusiv arealer med korttemaet ”Fradrag grundbetaling”. 

Vises fx således:  

 
 

eller  

 

- samme antal hektar som ”Areal” (markblokken bruttoareal) dvs. 

intet areal (nul) i markblokken er støtteberettiget til grundbetaling. 

Vises fx således:  

  

Årsag Årsagen til, at markblokken sidst blev redigeret. 

 

NAER: markblokændringen er foretaget på baggrund af fysiske æn-

dringer i markblokken og ved almindelig opdatering hver 3. år.  

Ansøger: markblokændringen er foretaget på baggrund af æn-

dringsforslag fra en ansøger eller en konsulent. 

Kontrol: markblokændringen er foretaget på baggrund af seneste 

kontrolresultater.  

SBHAUTO / OPDAUTO: En eller flere af oplysningerne i ”Vis Info” er 

opdateret. Markblokkens grænser er ikke ændret. 

Type Viser hvilken type arealer, der er i markblokken.  

BAS: Basis 

PGR: Permanent græs (med markblokkens støtteprocent) 

VKS: Væksthuse 

ING: Ingen støtte under grundbetaling 

LDP: Skov med tilsagn 

MIL: Arealer med miljøtilsagn – ingen støtte under grundbetaling  

A32: Arealer under artikel 32, som ikke er støtteberettiget under de 

almindelige regler for grundbetaling 

Kommentar Er udfyldt, hvis der er indsat en kommentar under redigering af 

markblokken. 

Det kan for eksempel være, hvis der ikke er anmeldt marker i inde-

værende ansøgningsrunde, eller hvis der graves ud til motorvej el-

ler andet. 
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Felt Indhold 

Oprettet på baggrund 

af ortofoto fra 

Årstal på det luftfoto, som vi har redigeret markblokken ud fra. 

Markblokkens støtte-

procent kategori 

Er udfyldt, hvis markbloktypen er ”PGR” (Permanent græs). En støt-

teprocent lavere end 100, betyder, at vi har fraregnet spredte ikke-

støtteberettigede arealer i markblokken, fx buske.  

Ses ej på ortofoto J = Ved sidste redigering, tog vi hensyn til noget, der ikke var syn-

ligt på luftfotoet. 

Hvis du i et ændringsforslag fx oplyser, at der er sket ændringer på 

arealet, som vi ikke kan se dette på det nyeste luftfoto.  

Vi tjekker markblokken igen på næste års luftfoto. 
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4 Sådan får du rettet markblokke og 

korttemaer 
 

Finder du fejl i en markblok, ”Fradrag grundbetaling”, ”GLM-søer” eller ”GLM-fortidsminder”, 

hvor du anmelder marker, har du pligt til at indsende et ændringsforslag. Det gør du i IMK via 

Tast selv-service. 

 

Læs i hvilke tilfælde du har pligt til dette, i afsnit 4.1. 

 

Selv om en ændring af arealet ikke kan ses på det nyeste foto i IMK, har du også pligt til at 

indsende et ændringsforslag. Det kan fx være, hvis du har bygget en ny lade, eller der ligger 

et landbrugsareal uden for markblokken.  

 

Du kan indsende forslag om ændringer løbende via IMK. Se i afsnit 3, hvordan du gør. Hvis 

ændringerne skal gælde for dette ansøgningsår, skal du sende dine forslag inden ændringsfri-

sten.  

 

Vær opmærksom på, at du ikke kan rette i ændringsforslag, når du har trykket på knappen 

”Indsend”. 

  

Hvis vi ikke accepterer dit ændringsforslag, får du besked om det. Accepterer vi ændringsfor-

slaget, vil du ikke få besked.  

 

I Tast-selv, i fanen Oversigter og breve, kan du under Ordninger se dine ændringsforslag i li-

sten.  

 
 

Hvis du klikker på linket, kan du se om forslaget er blevet behandlet i IMK. 
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Når markblokkene er opdatererede, kan du se det med det samme i IMK. 

 

4.1 Hvornår skal du indsende forslag til ændring af markblokken og andre 

korttemaer?  

Da vi bruger dine oplysninger til at rette markblokke og korttemaer, er det meget vigtigt, at du 

tegner dit forslag til ændringer præcist. Hvis ændringerne i landskabet ikke ses på det seneste 

foto, skal du skrive en kort bemærkning om, hvad der er ændret i landskabet, og hvilken må-

ned og år ændringerne er foretaget. Gør du ikke det, er vi nødt til at kontakte dig, for at få 

denne oplysning. 

 

Du må kun indsende forslag til ændring, hvis du har marker på arealet.  

 

Du sender forslag til ændring i følgende situationer: 

 

Hvis du har marker uden for markblok (999-marker) 

Du skal sende ændringsforslag, hvis du har landbrugsarealer uden for markblok (999-marker). 

Du kan kun få støtte for arealet, hvis du har indsendt et forslag om at ændre markblokken, og 

vi kan godkende arealet. 

 

Hvis der er sket ændringer i landskabet 

Du skal sende ændringsforslag, hvis der er fysiske ændringer i landskabet, fx nye eller sløjfede 

læhegn, nye søer samt nye veje og bygninger. 

 

Hvis du har marker i en markblok med flere ansøgere 

Hvis du deler en markblok med andre ansøgere, kan du sende forslag om at få den opdelt, så 

du får dine arealer i egen markblok. Det kræver, at der er tydelig adskillelse mellem din og na-

bomarken. Er der kun et dyrkningsskel, skal det kunne ses på de 2 seneste års luftfoto.   

 

Hvis markblokken ikke har et støtteberettiget areal, men du vil søge grundbetaling 

eller Økologisk Arealtilskud 

Markblokke som ikke har et støtteberettiget areal inkluderer: 

 Markblokke registreret med en støtteprocent på 0 % 

 Markblokke registreret med et taraareal 

 

Det kan være fordi arealet ikke er støtteberettiget til grundbetaling, eller fordi der ikke har væ-

ret søgt grundbetaling til arealet, sidst markblokken blev redigeret. 
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Hvis du mener, at en markblok er støtteberettiget til grundbetaling i hele kalenderåret, sender 

du et forslag til ændring af markblokken i IMK. I kommentarfeltet skriver du, at arealet er støt-

teberettiget. 

 

Læs mere om støtteprocent, taraareal og om, hvordan du kan se, at markblokken ikke har et 

støtteberettiget i tabellen i afsnit 3.1. 

 

Hvis du ønsker at ændre en støtteprocent på en markblok 

Du skal sende et ændringsforslag i IMK og skrive årsagen til ændringen i kommentaren for 

ændringsforslaget, hvis: 

 Din markblok ikke har en støtteprocent, men dit areal er permanent græs og du gerne 

vil have fordelene ved en støtteprocent 

 Din markblok har en støtteprocent, men arealet ikke er permanent græs  

 

Hvis der er fejl i korttemaet ”Fradrag, grundbetaling” 

Arealer, der ikke er støtteberettigede under grundbetaling, eller hvor der tidligere ikke er søgt 

grundbetaling, er lagt ind i korttemaet ”Fradrag grundbetaling”. 

 

Hvis du mener at et areal med ”Fradrag grundbetaling” er støtteberettiget til grundbetaling i 

hele kalenderåret, sender du et forslag til ændring af markblokken. I kommentarfeltet beder 

du om at få hele eller dele af fradraget taget ud af korttemaet. Du kan også bede om, at få op-

rettet et fradrag. 

 

I 2017 kan du tegne de dele af marken, der er registreret på korttemaet ”Fradrag grundbeta-

ling” med som en del af den mark, du søger grundbetaling for. Det areal, der ikke er støttebe-

rettiget til grundbetaling, vil automatisk blive trukket fra i dit fællesskema.  

 

Det betyder, at du skal være meget opmærksom på, om korttemaet ”Fradrag grundbetaling” 

er korrekt. Du kan nemlig risikere både at søge for lidt eller for meget grundbetaling, hvis det 

er forkert. 

 

Hvis der er fejl i korttemaerne ”GLM søer” og ”GLM fortidsminder” 

Du skal indsende et ændringsforslag til markblokken, hvis der er fejl i disse korttemaer. Det 

gælder både, hvis et element skal slettes, oprettes eller ændres. 

 

Se desuden afsnit 0, hvis du har ændringer til disse arealer og de skal tælle med som Miljøfo-

kusområder (MFO). 
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4.1.1 Sådan sender du forslag til ændring af markblokke, ”Fradrag grundbetaling” og 

GLM-elementer 

 

 

 
 

 
 

1. 

Zoom til et passende niveau i den markblok der 

skal ændres (fx 1:1.000) 

Klik på ”Ændringsforslag” i menuen til venstre. 

2. 

Klik på ”Opret ændringsforslag”. 

 

3. 

Følg guiden, som åbner i venstre side af skærmbilledet.  

Klik ”Næste” for at komme videre. 

Indtegn dit ændringsforslag; tegn så præcist som muligt. 
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4.2 Sådan får du alle dine miljøfokusområder med 

Dine arealer med miljøfokusområder (MFO) hentes automatisk forskellige steder i IMK og Fæl-

lesskemaet. 

 

MFO-type Areal hentes fra 

Frivillige MFO- 

randzoner 

Det areal, hvor din mark overlapper med korttemaet ”MFO rand-

zone/bræmme kort” i IMK.  

GLM-søer  Det areal, hvor din mark overlapper med korttemaet ”GLM- søer”. 

GLM-fortidsminder Det areal, hvor din mark overlapper med korttemaet ”GLM- fortidsmin-

der”. 

MFO-brak Marker anmeldt med afgrødekode 308, 312, 313, 317, 319, 323 og 

325.  

MFO-lavskov Marker mærket med afgrødekode 602 til 605.  

MFO-græsudlæg Du anmelder MFO-græsudlæg i Fællesskemaet. 

MFO-efterafgrøder Du anmelder MFO-efterafgrøder i Fællesskemaet. 

 

Har du et ”hul” i din mark, der hvor der ligger et GLM-element, kan du fjerne hullet ved at 

bruge redskabet ”Udvid mark”, så søen eller fortidsmindet bliver en del af den tegnede mark.  

 

Du kan se overlap mellem dine marker og MFO-korttemaerne i marklisten. Klik på knappen 

”Markliste”. Det samlede MFO-areal beregnes i Fællesskemaet.  

 

  
 

4. 

Skriv en begrundelse for ændrings-

forslaget. 

Hvis ændringen ikke kan ses på or-

tofotoet skal du skrive, hvornår 

den er foretaget. 

 

5. 

Klik Indsend. 

Klik på knappen ”Markliste” for 

at se overlap mellem dine 

marker og MFO-korttemaerne. 
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Eksempel på indtegning: 

 
 

En mark med vårbyg og græsudlæg ligger op ad en frivillig MFO-randzone. Samtidig ligger et 

GLM-fortidsminde på marken. 

 

1) I IMK tegner du hele arealet, inklusiv den frivillige MFO-randzone og GLM-søen som én 

mark. Du overfører derefter arealerne til Fællesskemaet. 

 

2) I Fællesskemaet anmelder du marken med afgrødekode 1 for vårbyg samt sætter hak, 

hvis den frivillige MFO-randzone og GLM-søen skal tælle med som MFO-arealer.  

 

3) Desuden sætter du hak for ”Planlagt MFO-græsudlæg” på marken i Fællesskemaet. Tast 

selv-service beregner derefter arealer for hver af de 3 typer af MFO: 

 MFO-randzone/bræmme 

 GLM-sø 

 MFO-græsudlæg 

 

Læs mere om, hvordan du anmelder MFO-arealer i disse guides: 

 

Gå til guiden ”Sådan udfylder du siden randzoner og MFO-efterafgrøder” [LINK] 

 

Gå til guiden ”Grønt krav om 5 % miljøfokusområder (MFO)” [LINK] 

 

Læs mere om, hvordan arealerne beregnes i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.3. 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte [LINK] 

 

4.2.1 Korttemaer med miljøfokusområder (MFO) 

Disse korttemaer er tændt fra start:  

 Fradrag grundbetaling 

 GLM Fortidsminder 

 GLM Søer  

 

Vandløb 

MFO-Randzone/bræmme 

Mark (vårbyg m. græsudlæg) 

GLM-sø 

Indtegning af marken  

på markkort 
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Sådan ser du dem i IMK: 

 

 
 

 

4.2.2 Er der fejl i kortteamerne GLM-søer og GLM-fortidsminder? 

Kun GLM-søer og GLM-fortidsminder der er på de to korttemaer, kan regnes med som miljøfo-

kusområde. 

 

Hvis der er fejl i korttemaerne for GLM-søer eller GLM–fortidsminder, skal du sende ændrings-

forslag til markblokken via IMK.  

 

Hvis der mangler hele eller dele af et GLM-element, kan arealet først tælle med som MFO, når 

ændringen er gennemført i IMK. Indsender du Fællesskemaet før ændringen er gennemført i 

IMK, skal du derfor gensende Fællesskemaet, når ændringen er gennemført, får at du får de 

ekstra MFO-arealer med. 

 

Hvis der er et GLM-element på korttemaerne, der ikke burde være der, skal du sende et æn-

dringsforslag. Du kan godt indsende Fællesskemaet, før ændringen er gennemført. I det til-

fælde, skal du fjerne hakket for MFO for marken, så du sikrer, at det ikke tæller med i din be-

regning om ”Opfyldelse af grønne krav”.  

 

3.  

Korttemaer er tændt når der er sat 

flueben ud for dem. 

Du kan slukke dem ved at fjerne 

fluebenet. 

 

1.  

Åbn fanen Korttemaer. 

2.  

Åbn gruppen Grundbetaling, MFO 

og grønne krav. 
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Se hvordan du indsender ændringsforslag til markblokke, herunder også GLM-elementer, i af-

snit 3. 

 

4.2.3 Er der fejl i MFO randzone/bræmmekortet? 

MFO randzone/bræmmekortet er udarbejdet på baggrund af Miljø- og Fødevareministeriets 

kort over randzone- og 2 meter bræmmebærende vandløb og søer i 2015. Det er ikke muligt 

at indsende ændringsforslag til MFO randzone/bræmmekortet.  

 

Manglende randzoner eller bræmmer 

Hvis der mangler en randzone eller bræmme i MFO-randzone/bræmmekortet, kan du ikke 

tælle den med som MFO-areal. Du kan kun bruge de frivillige MFO-randzoner samt 2 meter 

bræmmer, som er med på korttemaet, som MFO. 

 

Forskudte randzoner eller bræmmer 

I enkelte tilfælde kan randzonen/bræmmen i IMK være forskudt i forhold til kronekanten, en-

ten ind i marken eller væk fra marken. 

 

Hvis korttemaet ”MFO Randzone/bræmmekort” er forskudt, vil kun den del af randzonen eller 

bræmmen, der ligger inde i marken, indgå i beregningen af dit MFO-areal i Fællesskemaet. 

Hvis du får kontrolbesøg, tager vi hensyn til hele randzonen. 

 

 

Situation 1 

MFO randzone/bræmmekortet viser en 

randzone og bræmme, som ligger læn-

gere væk fra vandløbet end den korrekt 

udlagte. 

 

Du skal ikke gøre noget. Det fulde MFO 

areal beregnes korrekt i Fællesskemaet. 

 

 

Situation 2A 

MFO randzone/bræmmekortet viser en 

randzone og bræmme, som ligger læn-

gere væk fra vandløbet end den faktisk 

udlagte, men marken dækker kun en del 

af randzonen. 

 

Hvis arealet uden for mark og markblok er 

støtteberettiget, kan du tegne en delmark 

uden for markblok og indsende et æn-

dringsforslag til markblokken. Hvis æn-

dringsforslaget accepteres af NaturEr-

hvervstyrelsen, vil det fulde MFO areal be-

regnes korrekt i Fællesskemaet. 

Kortlagt randzone 
Korrekt randzone 

 

Anmeldt mark 
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Situation 2B 

MFO randzone/bræmmekortet viser en 

randzone og bræmme, som ligger læn-

gere væk fra vandløbet end den faktisk 

udlagte, men marken dækker kun en del 

af randzonen.  

 

Arealet uden for mark og markblok er 

IKKE støtteberettiget, og du kan derfor 

ikke indsende et ændringsforslag.  

 

Der beregnes et for stort MFO areal i Fæl-

lesskemaet, og du skal sikre dig, at du 

udlægger et MFO-areal af tilsvarende 

størrelse et andet sted. 

 

Situation 3  

MFO randzone/bræmmekortet viser en 

randzone og bræmme, som enten ligger 

tættere på vandløbet end den faktisk ud-

lagte eller overlapper med vandløbet. 

 

Kun den del af randzonen, der indgår i 

markindtegningen, regnes med som MFO i 

Fællesskemaet. 

 

 

  

Kortlagt randzone 
Korrekt randzone 

 

Anmeldt mark 
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5 Indtegning af marker med eksisterende 

miljø- og økologitilsagn 
 

Har du et eksisterende tilsagn til miljø- og økologiordningerne, skal du være særligt opmærk-

som på indtegning af dine arealer i Internet Markkort (IMK). 

 

Du skal altid tegne dine tilsagnsarealer samme sted som det registrerede tilsagn i IMK. Du skal 

også, så vidt det er muligt, opretholde de samme marknumre for dine tilsagnsmarker, som du 

brugte sidste år. 

 

Du må ikke ændre på placeringen af et tilsagnsareal i løbet af den 5-årige eller 20-årige til-

sagnsperiode. Placeringen af marken med tilsagnet må heller ikke ændres, hvis du modtager 

et tilsagn ved producentskifte.  

 

Du bør altid slå korttemaerne med tilsagn til, så du kan tegne dine marker, så de passer med 

placeringen af tilsagnet. 

 

Eksempel på mark, som ikke følger korttemaet med tilsagn 

Marken (røde stiplede linjer) er tegnet forskudt for korttemaet med tilsagn (blå linjer).  

 
 

Du kan med fordel bruge tegneredskabet ”Opret mark ud fra korttema”, hvis du skal oprette 

en ny mark (se afsnit 5.4). Hvis du skal redigere en eksisterende mark, kan du med fordel 

slette marken og oprette en ny mark, ved at benytte tegneredskabet ”Opret mark ud fra kort-

tema”. 

 

Eksempel på mark, som følger korttemaet med tilsagn 

Marken (røde stiplede linjer) er tegnet med Opret mark ud fra korttema, og er identisk med 

tilsagnet (blå linjer). 
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I afsnit 5.2 finder du en liste over hvilke tilsagn, der hører til hvilke korttemaer. 

 

Det er vigtigt, at du tegner alle dine tilsagnsarealer og tegner tilsagnet samme sted som det er 

registreret. Gør du ikke det, kan du risikere bortfald med eventuelt krav om tilbagebetaling af 

tilskud for tilsagnsarealet, som du har tegnet forkert.  

 

Hvis du mener, at der er fejl i det registrerede tilsagn i IMK, skal du skrive en bemærkning om 

dette i Fællesskemaet på siden ”Udbetaling af tilskud – Miljø – og økologitilsagn” eller sende en 

mail. Det gør du hertil: 

 vandnatur@naturerhverv.dk - tilsagn om Fastholdelse af vådområde  

 arealtilskud@naturerhverv.dk - alle andre typer tilsagn  

 

Du skal ikke sende et forslag til ændring af markblokken. 

  

I afsnit 5.6, kan du læse om nogle typiske udfordringer, du kan møde, når du tegner dine til-

sagnsmarker.     

 

mailto:vandnatur@naturerhverv.dk
mailto:arealtilskud@naturerhverv.dk
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5.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn i IMK 

Herunder kan du se, hvordan du slår temaer med Miljø- og økologitilsagn til i IMK. 

 

 
 

 
 

5.2 I hvilket korttema ligger dit tilsagn? 

I gruppen ”Miljø- og økologitilsagn” ligger følgende korttemaer:  

 Tilsagn, Pleje af græs 2015-2020 indeholder tilsagn til Pleje af græs- og naturarea-

ler, der er givet i 2015 og senere.  

 Tilsagn, Økologisk arealtilskud 2015-2020 indeholder tilsagn til Økologisk arealtil-

skud, der er givet i 2015 og senere.  

 Miljøtilsagn Vådområder indeholder 20-årige tilsagn til Fastholdelse af vådområder 

samt 5-årige tilsagn til ”Opretholdelse af ændret afvanding”.  

 Miljøtilsagn øvrige typer indeholder alle øvrige miljøtilsagn inklusiv tilsagn til Pleje af 

græs- og naturarealer, der er givet i 2014 og tidligere.  

 MB indeholder tilsagn til ”MB til juletræer”. 

 OM indeholder tilsagn til ”Omlægning til økologi”.  

 

5.3 Sammenlægning af marker med tilsagn  

Hvis du i IMK ønsker at lægge to marker sammen, skal de to marker have samme:  

 Tilsagnstype  

 Eventuel plejeforpligtelse  

1.  

Klik på ”Korttemaer”. 

 

Klik på ”Miljø- og økologitil-

sagn”. 

 

2. 

Slå det/de relevante kortte-

maer til.  

Se i næste afsnit hvad de en-

kelte temaer indeholder 
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 Tilskudssats 

 Eventuelt tillæg 

 Udløbsår for udløb af tilsagnet 

 

Hvis markerne ikke kan lægges sammen, fastholder du den opdeling, der fremgår af den liste 

over dine tilsagn, som du kan trække i Tast selv-service. I IMK skal du i dette tilfælde ikke æn-

dre marken i forhold til den oprindelige placering af tilsagnet.  

 

I IMK kan du også, se hvilken tilsagnstype, tilskudssats og hvilket udløbsår, der gælder for den 

pågældende tilsagnsmark. Du finder oplysningerne ved at trykke på vis info-knappen, når du 

har åbnet et korttema i gruppe ”Miljø- og Økologitilsagn”. 

 

For at se tilsagnstype, tilskudssats og udløbsår bruger du funktionen ”Vis info” i IMK, som er 

beskrevet i afsnit 3.1. Det kunne se ud som vist her. 

 

 
 

Du er velkommen til at kontakte os ved at sende en mail til arealtilskud@naturerhverv.dk, hvis 

du er i tvivl, om dine marker kan lægges sammen.  

 

Gå til guiden ”Sådan trækker du lister i Tast selv-service [LINK] 

 

mailto:arealtilskud@naturerhverv.dk


 

42 

 

5.4 Sådan opretter du en mark ud fra et korttema i IMK 

 
 

 
 

 

5.5 Sådan tegner du uden om ”Fradrag grundbetaling” 

Har du brug for at tegne uden om ”Fradrag grundbetaling” eller oprette en delmark, hvor der 

er ”Fradrag grundbetaling”, kan du gøre det på to måder. 

 

Når du opretter en ny mark med redskabet ”Opret mark”, bliver du tilbudt at dele marken op i 

delmarker, som i guiden herunder. 

 

[Årstal på ”Grundbetaling 2016” skal ændres, når det bliver tilgængeligt i IMK] 

1. 

Vælg fanen ”Rediger” i menuen til 

venstre. 

 

Vælg tegneredskabet ”Opret mark 

ud fra korttema”. 

2. 

Vælg det relevante korttema 

i rullegardinet, og følg 

guiden. 

Der oprettes en mark som er 

identisk med tilsagnet 

 



 

43 

 

 

 
 

 
 

1. 

Sæt hak, for at op-

dele marken efter 

”Fradrag grundbe-

taling”.  

2. 

IMK fortæller at der er op-

rettet en delmark. Hvis du 

fjerner hakket ud for den 

nye mark, slettes den helt. 

3. 

Den største mark 

beholder navnet 

 

Klik derefter på 

2-tallet. 
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Hvis du allerede har tegnet marken, skal du benytte redskabet ”Tilklip Mark”. 

  

 

Når redskabet er valgt, klikker du på marken og guiden leder dig igennem trin 2 - 4 herover. 

 

5.6 Typiske udfordringer, når du tegner tilsagnsmarker 

5.6.1 Marker med tilsagn skal tegnes samme sted som det registrerede tilsagn  

For at opretholde dit tilsagn for et areal skal du både:  

 tegne dine tilsagnsarealer, så de geografisk ligger samme sted, som de registrerede til-

sagnsarealer i IMK og 

 anmelde dine tilsagnsarealer i Fællesskemaet med korrekt areal, tilsagnstype og ud-

løbsår. 

4 

Indtast mark-

nummer og 

evt. afgrøde på 

den nye mark 

 

Klik ”Gem” 

 



 

45 

 

 

Tegner du din mark mindre end det registrerede tilsagn i IMK, har du ikke anmeldt dit tilsagn 

korrekt. Du kan risikere bortfald af tilsagnet og eventuelt få et krav om tilbagebetaling af til-

skud for de dele af marken, som du ikke har tegnet. Det gælder også, selvom du i Fællesske-

maet i ”Markplan for tilsagn” har anmeldt et tilsagnsareal, der svarer til det registrerede til-

sagnsareal. Det sker, fordi du ikke kan få støtte til arealer, du ikke har tegnet. 

 

I eksemplet nedenfor, er en mark tegnet, så den ikke ligger samme sted det registrerede til-

sagn, dvs. nogle dele af tilsagnet er ikke tegnet: 

 

 
 

  Areal Indberettet  

tilsagn 

 Registreret tilsagn (A + B) 2,00 ha  

 Tegnet mark (B + C) 2,00 ha  

    

A Areal i tilsagn, men ikke i mark 0,50 ha Nej 

B Areal i tilsagn, og i mark 1,50 ha Ja 

C Areal i mark, men er ikke i tilsagn 0,50 ha Nej, ikke tilsagn 

    

 Indberettet tilsagnsareal (B) 1,50 ha For lidt 

 

Den tegnede mark ligger ikke samme sted som det registrerede tilsagn. Det betyder, at du 

kun indberetter et tilsagnsareal på 1,50 ha, da kun delen i B ligger samme sted som det re-

gistrerede tilsagn.  

 

Du har ikke indberettet A på 0,50 ha, da dette areal ikke er tegnet på dit markkort. Tilsag-

net for A vil derfor bortfalde, med krav om tilbagebetaling.  

 

Du får ikke udbetalt tilskud for C, da der ikke er tilsagn for arealet. 

 

B 

C 

A 
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I Fællesskemaet vil du få en besked i skemakontrollen, hvis du har indtegnet en tilsagnsmark, 

der ikke geografisk helt overlapper det registrerede tilsagnslag. 

 

Derudover vil du i Fællesskemaet også få en besked i skemakontrollen, hvis der er en forskel 

mellem ”summen af de indtegnede marker” og ”summen af geografisk overlap med registreret 

tilsagn” for marker med samme tilsagnstype med tilhørende udløbsdato. Den slår kun ud for 

tilsagnstype 36/37 (Økologisk Arealtilskud) og tilsagnstype 66/67 (Pleje af græs- og naturare-

aler). 

 

Får du disse beskeder, skal du kontrollere dine indtegnede tilsagnsmarker i IMK i forhold til re-

gistrerede tilsagnslag i IMK.  

 

Forskelsviseren på siden ”udbetaling af tilskud” i Fællesskemaet vil vise, om der er en forskel 

på de anmeldte tilsagnsarealer og de registrerede tilsagn for marker med samme tilsagnstype 

med tilhørende udløbsdato. Hvis den viser en forskel, betyder det, at du mangler at indtegne 

arealer med registreret tilsagn. I det tilfælde, vil du risikere bortfald af tilsagn med eventuelt 

krav om tilbagebetaling af tilskud for de tilsagnsarealer, du ikke har indtegnet. 

 

Læs mere of Fællesskemaet og skemakontrollen i guiden ”Sådan udfylder du siden Miljø- og 

Økologitilsagn – Udbetaling at tilskud” [LINK]. 

  

5.6.2 Tilsagnsarealer uden for markblok 

En del af dit registrerede tilsagn kan være kommet uden for den gældende markblokgrænse, 

hvis markblokken er blevet ændret. Hvis arealet uden for markblokken fortsat opfylder betin-

gelserne for tilsagn, skal du indsende et forslag til ændringen af markblokken. Samtidig tegner 

du en delmark udenfor markblokken og anmelder tilsagn på delmarken.  

 

Eksempel på registreret tilsagn, som ligger uden for markblokgrænsen. 
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5.6.3 GLM-elementer og tilsagn 

GLM-elementer omfatter GLM-fortidsminder og GLM-søer og –vandhuller. For visse tilsagn, er 

GLM-elementer berettigede til udbetaling af tilskud. For andre tilsagn tegner du GLM-elementet 

som en delmark. 

 
Læs mere om reglerne for, hvornår du kan få udbetalt tilskud for GLM-elementer, og hvornår 

du skal oprette dem som delmarker, i guiden ”Sådan søger du støtte for GLM-søer, -vandhuller 

eller GLM-fortidsminder” [LINK]. 

 

Hvis du indberetter en mark med tilsagn, og den overlapper et GLM-element i IMK, vil du i 

skemakontrollen få en blokerende fejl, hvis GLM-elementet aldrig må være en del af tilsagnet.   

 

5.7 Indtegning af marker med miljøtilsagn 

5.7.1 Du kan lægge delmarker sammen, når du har miljøtilsagn 

Som noget nyt i 2017, er det ikke nødvendigt at tegne området med ”Fradrag grundbetaling” 

som en delmark, når du søger om grundbetaling.  

 

Har du et miljøtilsagn, som overlapper med korttemaet ”Fradrag grundbetaling”, kan du derfor 

tegne arealet som en mark. Det betyder, at du kan lægge de separate marker med ”Fradrag, 

grundbetaling” sammen med omkringliggende mark. Det drejer sig om de småmarker, som du 

i 2015 og 2016 skulle oprette, hvis du samtidig med tilsagnet søgte om grundbetaling.  

 

Det gælder også selvom du søger grundbetaling til tilsagnsmarken. Husk, at marker med til-

sagn kun kan sammenlægges, hvis markerne har samme:  

 tilsagnstype 

 tilskudssats  

 udløbsår 

 plejeforpligtelse 

 

For at se disse informationer, kan du bruge funktionen ”Vis info”. Læs mere om dette i afsnit 

5.3 og 3.1. 

 

Du skal altid være opmærksom på, at hele den tegnede mark skal overholde betingelserne for 

tilsagnet. Overholder området med ”Fradrag grundbetaling” ikke tilsagnsbetingelserne, skal du 

stadig tegne området ud af marken.  

 

Du kan bruge tegneredskabet ”Sammenlæg marker”, for at lægge dine marker sammen. 

 

Eksempel:  

Sådan tegnede du i 2016 (8 marker): 
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Sådan kan du tegne i 2017 (2 marker):  

  
Markerne er lagt sammen, der hvor tilsagnstype, støttesats, udløbsår og plejeforpligtelse er 

ens. Alle områder med ”Fradrag grundbetaling” overholder tilsagnsbetingelserne. 

 

5.7.2 Indtegning af mark, hvis du ikke opfylder tilsagnets betingelser på en del af 

marken 

Hvis en del af din mark med miljøtilsagn ikke opfylder betingelserne for tilsagnet, skal du som 

udgangspunkt opdele marken i flere delmarker. Det kan fx være arealer, der ligger uden for 

indhegningen. Det gælder også, hvis arealet er dækket af et ”Fradrag grundbetaling”. 

 

I dit Fællesskema har du dog mulighed for at anmelde et mindre tilsagnsareal end den tegnede 

mark, hvis der i marken er mindre områder, der ikke opfylder betingelserne for tilsagn. Det 

kan du kun gøre, hvis du ikke umiddelbart kan tegne områderne ud af marken.  

 

5.8 Indtegning af marker med økologitilsagn 

Du kan kun få udbetalt Økologisk Arealtilskud, OM-tilsagn eller MB-tilsagn for arealer, der er 

støtteberettigede til grundbetaling.  
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5.8.1 Indtegning af marker med økologitilsagn i en markblok uden støtteberettiget 

areal 

Du kan ikke få udbetalt Økologisk Arealtilskud, OM-tilsagn eller MB-tilsagn hvis hele markblok-

ken er registreret uden støtteberettiget areal til grundbetaling. Det gælder markblokke med: 

 Støtteprocent 0 

 Tara = brutto  

 

Du kan læse mere om disse to typer i afsnit 3.1. 

 

Hvis du mener, at arealet alligevel er støtteberettiget til grundbetaling, indsender du et forslag 

om ændring af markblokken. Du kan læse mere om, hvor du gør i afsnit 0. 

 

5.8.2 Indtegning af marker med økologitilsagn med ”Fradrag, grundbetaling” 

Søger du om Økologisk Arealtilskud (type 36 og 37), hvor dele af marken overlapper med 

”Fradrag, grundbetaling”, anser vi ikke arealet i ”Fradrag grundbetaling” som ansøgt. Du vil 

ikke få udbetalt tilskud til den del af marken.  

 

Vi vil i sagsbehandlingen tegne arealer med ”Fradrag, grundbetaling” ud af tilsagnet. Derved 

vil tilsagnet bortfalde og du vil modtage et krav om tilbagebetaling af tilskud. 

 

Hvis du mener, at hele eller dele af områder med ’Fradrag grundbetaling’ er støtteberettiget til 

grundbetaling, sender du et forslag til ændring af markblokken via IMK, for at få fradraget æn-

dret eller slettet. Se mere om hvordan du gør det i afsnit 3. 

 

Eksempel på ”Fradrag grundbetaling”, som er støtteberettigede til grundbetaling:  

 

5.8.3 Indtegning af marker, som overholder støttebetingelserne for Økologisk 

Arealtilskud, men ikke for grundbetaling 

Der kan være arealer, der opfylder betingelserne for udbetaling af Økologisk Arealtilskud, som 

ikke er støtteberettigede til grundbetaling. Dette er tilfældet hvis:  

 

 arealet bliver støtteberettiget til grundbetaling senest 1/9 
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 arealet er et landbrugsareal under 0,30 ha, som ikke er sammenhængende med nabo-

marken efter reglerne om grundbetaling, men som opfylder betingelserne for udbeta-

ling af tilsagn. Fx en permanent græs mark under 0,30 ha, som kun ligger op ad mar-

ker med arealer i omdrift eller omvendt.  

Eneste årsag til, at arealet ikke er støtteberettiget til grundbetaling, skal være, at area-

let er under 0,30 ha.  

 

Hvis du ønsker at søge om udbetaling til markblokke uden støtteberettiget areal eller arealer 

med ”Fradrag grundbetaling”, gør du følgende: 

 Tegner arealet  

o Markblokke uden støtteberettiget areal: Tegn hele marken 

o Områder med ”Fradrag grundbetaling”: Tegnes som en delmark 

 Søger om udbetaling for marken i Fællesskemaet 

o Husk at tilføje tilsagnsoplysninger for delmarken med ”Fradrag grundbetaling” 

 Skriver en bemærkning nederst på siden ”Ansøgning om nye tilsagn” i Fællesskemaet 

om, at arealet bliver støtteberettiget per 1/9 eller at marken er under 0,30 ha, men op-

fylder betingelserne for udbetaling af tilsagn. Skriv årsagen til, at arealet er støtteberet-

tiget til Økologisk Arealtilskud. 

 

Gør du ikke alle disse tre ting, har du ikke anmeldt arealet. Arealet vil i det tilfælde automatisk 

blive tegnet ud af tilsagnet, og arealet vil bortfalde med krav om tilbagebetaling af tilskud.  

 

Du skal ikke indsende ændringsforslag via IMK, da arealet ikke er støtteberettiget til grundbe-

taling og vi derfor ikke ændre støtteberettigelsen i IMK. 

 

Eksempel på en mark under 0,30 ha med permanent græs, som ikke er sammenhængende 

med nabomarken efter reglerne om grundbetaling, fordi nabomarken er omdrift. Men marken 

opfylder betingelserne for udbetaling af tilsagn.  
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5.8.4 Indtegning af marker med hul i tilsagnet, hvor der tidligere har været ”Fradrag 

grundbetaling” 

Der kan være ”huller” i tilsagnet, hvis et område havde ”Fradrag grundbetaling”, da tilsagn til 

Økologisk Arealtilskud blev givet, men arealet nu igen er støtteberettiget til grundbetaling dvs. 

der ikke længere er ”Fradrag grundbetaling”.  

 

Det betyder, at du skal opdele marken i delmarker henholdsvist delmarker med og delmarker 

uden tilsagn.  

 

I eksemplet nedenfor skal du opdele i to delmarker med tilsagn (mark nr. 33 og 34) og en del-

mark uden tilsagn (Mark nr. 35). Du kan søge grundbetaling for alle tre marker, men du må 

ikke søge om udbetaling af Økologisk Arealtilskud for delmarken uden tilsagn.  

 

Der kan dog være tilfælde, hvor du kan undlade at opdele marken i delmarker, fx hvis der 

langs et læhegn ligger en smal stribe uden tilsagn. Du kan søge grundbetaling for hele mar-

ken, men du vil ikke modtage udbetaling af Økologisk Arealtilskud for arealet uden tilsagn. 

 

Eksempel på hul i tilsagn, fordi der da tilsagnet blev givet var et ”Fradrag grundbetaling”, som 

nu ikke længere er der: 

   
 

5.8.5 Indtegning af marker med både Økologisk Arealtilskud og OM-tilsagn med 

”Fradrag, grundbetaling” 

Hvis du skal anmelde en mark, som har ”Fradrag grundbetaling”, og som både har Økologisk 

Arealtilskud og tilsagn om Omlægning til økologisk jordbrugsproduktion (OM-tilsagn) har du to 

muligheder: 
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1. Du tegner arealet i ”Fradrag grundbetaling”, som en del af marken 

a. for Økologisk Arealtilskud vil vi ved sagsbehandlingen tegne arealet med ”Fra-

drag grundbetaling” ud af dit tilsagn, og  

b. for OM-tilsagnet, skal du nedskrive det anmeldte tilsagnsareal i kolonnen ”An-

meldt areal med tilsagn” til samme areal som ”Areal til grundbetaling”. Derved 

vil arealet i ”Fradrag grundbetaling”, der ligger i OM-tilsagn, bortfalde med krav 

om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud.  

 

Eller du: 

2. Du opretter en delmark for arealet med ”Fradrag grundbetaling” 

a. for Økologisk Arealtilskud sletter du ansøgning om udbetaling for delmarken 

med ”Fradrag grundbetaling”, og 

b. for OM-tilsagn anfører OM-tilsagnsoplysninger og bruger afgrødekode 905 ”An-

den anvendelse af tilsagnsarealer”. Derved kan du opretholde OM-tilsagnet for 

delmarken med ”Fradrag grundbetaling”, men du får ikke udbetalt årets OM-til-

skud. 
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6 Indtegning af med nye miljø- og 

økologitilsagn 
 

I 2017 kan du i Fællesskemaet ansøge om nye tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer eller 

om Økologisk Arealtilskud.  

 

Du tegner alle de marker på markkort, hvor du søger om nyt tilsagn.  

 

Når markerne er tegnet i Internet Markkort (IMK), henter du dem ind i Fællesskemaet ved at 

klikke på knappen ”Hent” på siden ”Markplan og grundbetaling”. 

 

Du skal også tegne marker, du ikke har rådighed over på datoen for ansøgningsfri-

sten 

Du skal give disse marker afgrødekode 888 i IMK. I Fællesskemaet sletter du disse marker fra 

siden ”Markplan og grundbetaling”, når du har overført dem til din ansøgning om nye tilsagn. 

Slet først disse marker, når du er færdige med alle ændringerne på markerne i IMK. Markerne 

vil nemlig blive overført til Fællesskemaet, hver gang du henter markerne fra IMK.  

 

6.1 Indtegning af marker, hvor du søger nyt tilsagn om Pleje af græs- og na-

turarealer 

Du indtegninger kun de dele af marken, hvor du kan overholde betingelserne for tilsagn. Hvis 

fx hegnet står et stykke inde i marken, søger du kun tilsagn til det indhegnede område.  

 

For nye tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, har du mulighed for at ansøge om et mindre 

tilsagnsareal end det tegnede areal i IMK. Dette gør du, hvis der i indtegningen indgår arealer, 

der ikke er berettigede til tilsagn, og som du ikke umiddelbart kan tegne ud af marken i IMK.  

 

Arealer der ikke er berettiget til tilsagn, og som du ikke kan tegne ud af marken i IMK, kan du 

fratrække i Fællesskemaet. 

 

Du søger tilsagn til det areal, som du forventer at kunne opfylde betingelserne for de næste 5 

år.  

 

Når du tegner marker, du søger tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer til, skal du være 

særligt opmærksom på: 

1. ”Fradrag grundbetaling” 

2. Markblokke med et støtteberettiget areal på nul 

3. GLM-elementer 

 

6.1.1 Indtegning af marker med ”Fradrag, grundbetaling”, hvor du søger nyt tilsagn 

om Pleje af græs- og naturarealer 

Områder omfattet af korttemaet ”Fradrag, grundbetaling” kan være støtteberettigede til Pleje 

af græs- og naturarealer, hvis du kan pleje området efter tilsagnsbetingelserne.  
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Som noget nyt i 2017, er det ikke nødvendigt at tegne området som en delmark, når du søger 

om nyt tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. 

 

Arealer som ikke opfylder betingelserne for tilsagnet og som det er muligt at tegne ud, skal du 

dog fortsat tegne arealer ud af marken. Det kan være arealer, der ligger uden for indhegnin-

gen eller våde områder, som ikke opfylder betingelserne for tilsagnet.  

 

6.1.2 Indtegning af marker i markblokke uden støttberettiget areal, hvor du søger 

nyt tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer 

Det støtteberettigede areal i markblokken for grundbetaling kan være sat til 0, enten ved 

hjælp af en støtteprocent på 0 eller ved et taraareal. Dette gælder ikke for tilsagn til Pleje af 

græs- og naturarealer. Hele arealet kan være omfattet af tilsagn til Pleje af græs- og naturare-

aler.  

 

Læs mere om markblokkens støtteprocent og taraarealet i afsnit 2. 

 

6.1.3 Indtegning af marker med ”GLM-fortidsminder” og ”GLM-søer”, hvor du søger 

nyt tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer 

Som noget nyt kan du i 2017 ikke længere søge tilsagn til GLM-søer. Du skal derfor tegne alle 

GLM-søer ud af marken i IMK. Du kan kun søge om tilsagn for de GLM–fortidsminder, der bli-

ver plejet med slæt eller afgræsning.  

 

Kontrollér, om de registrerede GLM-søer eller GLM–fortidsminder er korrekte i IMK. Hvis du 

ikke er enig i placeringen af GLM-elementerne, indsender du forslag til ændring af markblok-

ken via IMK, så GLM-elementet enten bliver fjernet, tilføjet eller ændret.  

 

Marken tegner du efter den korrekte placering af GLM-elementet, også selv om dit forslag til 

ændring endnu ikke er blevet godkendt. 

 

Læs mere om, hvordan du indsender forslag til ændringer til markblokke, herunder GLM-ele-

menter, via IMK i afsnit 3.  

 

6.2 Indtegning af marker, hvor du søger nyt tilsagn om Økologisk Arealtil-

skud 

Når du søger nye tilsagn om Økologisk Arealtilskud, er tilsagnsarealet lig med areal til grund-

betaling. 

 

Du skal være særligt opmærksom på dette, for marker du søger om tilsagn om Økologisk Are-

altilskud til: 

 ”Fradrag grundbetaling” 

 Markblokke med et støtteberettiget areal på nul 

 GLM-elementer 

 Andre oplysninger 

 

De fire punkter er beskrevet yderligere herunder.  
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6.2.1 Indtegning af marker i markblokke uden støtteberettiget areal, hvor du søger 

nyt Økologisk Arealtilskud 

Du kan ikke søge om Økologisk Arealtilskud til markblokke, som er registreret uden støttebe-

rettiget areal til grundbetaling. 

 

Hvis du mener, at markblokken er støtteberettiget til grundbetaling hele året, indsender du 

forslag til ændring til markblokken via IMK. Du kan herefter søge om nyt tilsagn for marken i 

Fællesskemaet. 

 

6.2.2 Indtegning af marker med ”Fradrag grundbetaling”, hvor du søger nyt 

Økologisk Arealtilskud 

Når du søger Økologisk Arealtilskud, kan du som noget nyt fra 2017 tegne din mark hen over 

arealer, der er registreret på korttemaet ”Fradrag grundbetaling”. Det ansøgte areal omfatter 

alene den del af marken, der ligger uden for ”Fradrag grundbetaling”. I sagsbehandlingen vil vi 

tegne arealer med ”Fradrag grundbetaling” ud af dit tilsagn, og du vil ikke får udbetalt tilskud 

for disse arealer i hele tilsagnsperioden. 

 

Det er derfor vigtigt, at du tjekker om korttemaet ”Fradrag grundbetaling” er korrekt. Hvis du 

mener, at et ”Fradrag grundbetaling” opfylder betingelserne for grundbetaling, skal du sende 

et forslag om ændring af markblokken via IMK, så vi kan fjerne det i IMK. Kun hvis du sender 

et forslag om ændring og får det godkendt, vil arealet med ”Fradrag grundbetaling” indgå som 

en del af tilsagnet i resten af tilsagnsperioden, men ikke indgå i dit areal til grundbetaling.  

 

6.2.3 Indtegning af marker som ikke overholder støttebetingelserne for 

grundbetaling, men som bliver støtteberettigede senest 1. september  

Hvis du har arealer i en markblok uden støtteberettiget areal eller på et område med ”Fradrag 

grundbetaling”, der ikke opfylder støttebetingelserne for grundbetaling i hele støtteåret, men 

opfylder dem senest 1/9, gør du følgende: 

 

 Tegner arealet  

o Markblokke uden støtteberettiget areal: Tegn hele marken 

o Områder med ”Fradrag grundbetaling”: Tegnes som en delmark 

 Søger om tilsagn for marken i Fællesskemaet 

 Skrive en bemærkning i bemærkningsfeltet nederst på siden ”Ansøgning om nye til-

sagn” i Fællesskemaet om, at arealet bliver støtteberettiget per 1/9. Skriv årsagen til, 

at arealet bliver støtteberettiget 

 

Kun hvis du gør alle disse tre ting, har du anmeldt arealet.  

 

Du skal ikke indsende ændringsforslag til markblokken, da arealet ikke er støtteberettiget til 

grundbetaling i hele kalenderåret. Vi skal derfor opretholde det indtegnede ”Fradrag grundbe-

taling”. 

 

Kun hvis du gør alle disse tre ting, har du søgt om nyt tilsagn til hele arealet.  
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6.2.4 Indtegning af marker med ”GLM-fortidsminder” og ”GLM-søer”, hvor du søger 

nyt Økologisk Arealtilskud  

GLM-fortidsminder og GLM-søer kan indgå i et nyt tilsagn om Økologisk Arealtilskud. Du vil dog 

ikke få udbetalt Økologisk Arealtilskud for GLM-elementer. Du kan derfor vælge at beholde 

GLM-elementer i marken eller at opdele marken og slette ansøgning om tilsagn for delmarken 

med GLM-elementet. 

 

Hvis der er fejl i korttemaet skal du indsende forslag til ændring af markblokken via IMK, så 

GLM-elementet enten bliver fjernet, tilføjet eller ændret. 
 

Læs mere om, hvordan du indsender forslag til ændringer til markblokke, herunder GLM-ele-

menter, via IMK i afsnit 3.  

 

6.2.5 Andre oplysninger du skal være opmærksom på ved indtegning af marker, hvor 

du søger om nyt tilsagn til Økologisk Arealtilskud 

Du skal desuden være opmærksom på, hvad der står i vejledningen, hvis marken: 

 Ligger i et område med § 3 udpegning 

 Er omfattet af en fredning 

 Tidligere har været omlagt til økologi 

o For marker, der overlapper korttemaet ”Økologiske arealer” de sidste to år før 

nuværende omlægningsdato, sletter vi ansøgning om Omlægningstillæg. Hvis du 

mener, at arealet ikke har været økologisk drevet inden for to år, skriver du en 

bemærkning herom på siden ”Ansøgning om nye tilsagn” i dit Fællesskema.  

 

[Manger billeder af, hvor man finder korttemaerne] 

 

Du kan læse mere om dette i Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2017. 
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7 Indtegning af vandboringer og 25 meter 

beskyttelseszoner på tilsagnsarealer 
 

På nogle typer af tilsagn kan du ikke få udbetalt tilskud for arealer med vandboring. 

Du skal derfor tegne vandboringen som en delmark, hvis begge disse betingelser er opfyldt:  

1. Vandboringen leverer eller har til formål at levere vand til 10 ejendomme eller mere  

2. Det er en eller flere af følgende miljø- og økologiordninger på marken:  

 Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt (tilsagnstype 26) 

 Omlægning til økologisk jordbrug (tilsagnstype 35) 

 Økologisk Arealtilskud (tilsagnstype 36 og 37) 

 Fastholdelse af vådområder (tilsagnstype 50) 

 Pleje af vådområder (tilsagnstype 51) 

 Opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54) 

 Fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold (tilsagnstype 55) 

 Ændret afvanding (tilsagnstype 64) 

 Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 

(tilsagnstype 74, 75, 76, 77 og 78) 

 

Du kan søge om grundbetaling for arealet med boringen, hvis det overholder støttebetingel-

serne for grundbetaling. Hvis du søger grundbetaling, skal du overholde kravet om årlig slå-

ning eller afgræsning af arealet med boringen. 

 

Du kan også bruge arealet med boringen til opfyldelse af dit grønne krav om 5 procent miljøfo-

kusområde på bedriften. Brug afgrødekode 323 ”MFO-udyrket areal ved vandboring”. 

 

Du skal huske, at arealet med vandboring og beskyttelseszone ikke har en kvælstofkvote, så 

det skal trækkes fra i din beregning af N-kvoten. 

 

Du skal vælge en af følgende afgrødekoder for beskyttelseszonen:  

- 248 Permanent græs ved vandboring 

- 249 Udnyttet græs ved vandboring 

- 309 Udyrket areal ved vandboring 

- 323 MFO-udyrket areal ved vandboring (tæller med som miljøfokusområde) 

 

7.1 Du skal tage kontakt til kommunen, hvis der er fejl i kortteamet med 

vandboringer 

Vi anbefaler, at du kontrollerer placeringen af eventuelle vandboringer, på din bedrift.  

 

Er der fejl i korttemaet, skal du kontakte din kommune og hvis nødvendigt dit vandværk, med 

henblik på at få ændret indtegningen af vandboringen og beskyttelseszonen i korttemaet. Her-

efter skriver du en bemærkning i Fællesskemaet om, at du har været i kontakt med kommu-

nen og at de vil rette korttemaet til. 
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De ændringer til korttemaet, som du aftaler med kommunen, vil du først kunne se til næste 

ansøgningssæson. Vi får et opdateret korttemaet en gang om året inden den nye ansøgnings-

sæson. 

 

Det betyder også, at du ikke skal indsende ændringsforslag via IMK, da vi ikke kan ændre i 

korttemaet med vandboringer.  

 

Fejl i korttemaet kan fx være: 

 Hvis der ikke er indtegnet en beskyttelseszone omkring en vandboring, som findes på 

marken. Du opdeler marken og bruger en afgrødekode for vandboring for delmark med 

vandboring  

 Hvis der i er IMK registreret en vandboring, men denne ikke findes på marken. Du skal 

indtegne hele arealet som en mark og bruge den afgrødekode som den omkringlig-

gende mark 

 

7.2 Sådan får du vist vandboring og beskyttelseszone i kortudsnittet 

 

 
 

1. 

Klik på "Korttemaer" i IMK.  

Klik på "Drikkevand”.  

Temaet ligger i bunden af listen og hedder "Vandboringer”. 
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Som de øvrige temaer i IMK ses vandboringer først fra zoom-niveau 1:10.000 og tættere på.  

 

7.3 Sådan opretter du vandboring og beskyttelseszone som en delmark 

 

  
 

2. 

Åbn fanen "Rediger".  

Vælg tegneredskabet "Opret mark" og tegn marken. Tegn ud over markblok-

grænsen for at lægge marken helt ud til markblokgrænsen. 

Skal du redigere en eksisterende mark, skal du bruge redskabet ”Tilklip mark”. 
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3. 

Sæt hak i Vandboringer og klik næste. 

IMK opretter hver vandboring og det øvrige areal som delmarker. 

4. 

IMK har oprettet 6 marker. 

 

Klik på teksten for hver mark for 

at få den vist i kortet. 

Hvis marken ikke skal oprettes 

skal du fjerne hakket. 

 

Klik Næste. 
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-  

  

5. 

Giv markerne navn og evt. afgrødekode. 

Klik på tallene for at skifte mellem markerne, klik Gem for at afslutte. 

6. De færdige marker 
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