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Denne side er bygget op i fire skemaer, som gennemgås i rækkefølge nedenfor.  

 Forskel på registreret og anmeldt areal  

 Registrerede tilsagn hos Naturstyrelsen  

 Markplan for tilsagn  

 Oversigt over tilsagnshavere  

 

 

1 Hvornår skal du udfylde siden  

Du udfylder siden, hvis du har følgende tilsagn fra Naturstyrelsen (tidligere Skov- og 

Naturstyrelsen): 

 Tilskud for pleje på areal med tilskud til privat skovrejsning  

 Tilskud for pleje på areal med tilskud til offentlig skovrejsning  

 Tilskud for særlig pleje eller drift af skov under tilskudsordningerne til bæredygtig 

skovdrift (herunder Natura 2000) 

 10- eller 20-årig indkomstkompensation til privat skovrejsning 

 10- eller 20-årig indkomstkompensation til etablering af naturlige vandstandsforhold  

 

Du skal indtegne arealerne med tilsagn på markkort i Internet markkort (IMK) og anmelde 

dem som marker på siden ”Markplan og grundbetaling”. 

 

Tilsagn under Bæredygtig skovdrift, som vedrører bevaring af gamle træer, hegning mv., 

indberetter du på siden ”Træer og hegn”. Da de ikke i sig selv har en ”arealmæssig” 

udstrækning, indgår de ikke som en del af markplanen. 

 

Læs mere om, hvornår arealer med skovrejsning er støtteberettigede under grundbetaling i 

afsnit 4.8.3 ”Støttebetingelser for arealer med tilsagn til skovrejsning” i Vejledning om direkte 

arealstøtte 2015. Husk at lysåbne arealer generelt ikke er støtteberettigede under 

grundbetalingen, også selvom de bliver afgræsset. 
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Søg grundbetaling under artikel 32 
 

Hvis du søger grundbetaling til dine arealer med skovrejsning, skal du huske at sætte hak i 

kolonnen ”Under artikel 32” på siden ”Markplan og grundbetaling”. 

 

Hvis du glemmer at sætte hak, vil dine arealer blive vurderet efter de normale 

støttebetingelser for grundbetaling. 

 

Gå til brugerguiden ”Sådan søger du grundbetaling under artikel 32”. 
 

 

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 

  

 

 

2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn 

Arealer med skovtilsagn indtegner du som selvstændige marker. 

 

Indtegningen skal følge de enkelte etaper og ydre grænser, der fremgår af det projektkort, 

som er godkendt af Naturstyrelsen. Arealer, der er omfattet af et skovrejsningsprojekt, er lagt 

i en eller flere separate markblokke. Arealer, der ikke er omfattet af et projekt, kan ikke 

anmeldes. 

 

Hvis du mener, at et tilplantet område alligevel skal være omfattet af tilsagn om skovrejsning 

fra Naturstyrelsen, skal du kontakte Naturstyrelsen.  

 

Du indsender et forslag om oprettelse eller ændring af markblok, hvis du mangler markblokke 

når du etablerer ny skov i forbindelse med et nyt tilsagn om skovrejsning. Du sender også et 

forslag, hvis markblokken ikke passer til projektet eller etapeopdelingen. 

 

Når markblokken er oprettet, kan du indtegne de tilplantede etaper, lysåbne arealer mv. som 

selvstændige marker i den. Husk at lysåbne arealer generelt ikke er støtteberettigede under 

grundbetalingen. 

 

Hvis markblokken omfatter arealer, som ikke er en del af skovrejsningsprojektet, kan du sende 

et forslag til ændring af markblokken, så arealer bliver taget ud af skovmarkblokken og lagt 

ind i en anden markblok.  

 

 

3 Sådan udfylder du siden 

Du kan vælge mellem to måder at udfylde siden på: 

 Hente de oplysninger, som Naturstyrelsen har registreret om dine tilsagn 

 Hente oplysningerne fra sidste års markplan. Læs mere i afsnit 17.3.2. 

 

  

http://help.naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/2015/Faellesskema/GrundbetalingArt32.pdf
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22730
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3.1 Hent dine registrerede tilsagn 

Du henter oplysninger om dine tilsagn ved at udføre funktionen ”Vis forskel på skovtilsagn”. 

Sådan udfører du funktionen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

1. 

Find ” Vælg funktion” i 

rullelisten i øverste venstre 

hjørne af skemaet.  

 

 

2. 

Find funktionen ” Vis forskel på 

skovtilsagn” i rullelisten i 

øverste venstre hjørne af 

skemaet.  

 

Funktionen opdaterer oplys-

ninger på siden og beregner 

forskel mellem registrerede og 

indtastede og indlæste tilsagn. 

 

Når du starter med denne 

funktion, ser du en liste over 

alle dine registrerede tilsagn. 

 

2a. 

Klik på ”Udfør”. 
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3. 

Du kan nu se, at skemaerne ”Forskel på registreret og anmeldt 

tilsagnsareal” samt Registrerede tilsagn hos Naturstyrelsen” er blevet 

opdateret.  

 

 

 

Søger du et nyt CVR-nummer? 
Skovtilsagn og Fællesskema skal være registreret på det samme CVR- eller CPR-

nummer. Hvis du søger i et nyt CVR-nummer, kan du ikke hente tilsagnsoplysninger. 

 

Hvis du søger i et nyt CVR-nummer, gør du følgende: 

- Indtast som udgangspunkt de oplysninger, der blev godkendt i fællesskemaet 

for 2014 
- Send ejerskifteerklæring til Naturstyrelsen 
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4.  

Find funktionen ”Hent 

skovtilsagn” i rullelisten i 

øverste venstre hjørne af 

skemaet. 

  

Tryk på ”Udfør”. 

 

5.  

Du kan nu se, at skemaet ”Markplan for tilsagn” er blevet 

udfyldt med de marker, som systemet kan genfinde med 

samme marknummer i din markplan for 2014 og 2015.  

Bevar samme marknumre 
Når du henter oplysninger om tilsagn ind på siden ”Tilsagn under skovordningerne”, kan 

systemet kun genkende dine marker, hvis de har samme marknumre som sidste år. 

 

For tilsagnsmarker skal du så vidt muligt bevare de samme fra år til år. 
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Hvis indlæsningen ikke henter alle dine tilsagnsoplysninger, kan du indtaste dem i tabellen og 

bagefter anvende funktionen ”Vis forskel på skovtilsagn” (se trin 1 til 2), som genberegner 

forskellen på anmeldt og registreret areal. 

 

3.2 Hvis du vil hente supplerende oplysninger fra sidste år 

Du udfører funktionen ”Hent supplerende oplysninger fra sidste år”. I guiden ”Sådan udfylder 

du siden Markplan og grundbetaling” kan du læse, hvordan du gør. 

 

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”, sletter systemet de afgrøder, du har tastet ind. 

 

Funktionen henter: 

 afgrødekode  

 miljø- og økologitilsagn og skovtilsagn med det senest accepterede areal  

 økologisk jordbrugsproduktion herunder omlægningsår 

 lavskovsarealer herunder tilplantnings- eller stævningsår 

 

Bemærk, at funktionen overskriver eventuelle oplysninger om tilsagn, som du selv har 

indtastet. 

 

Når du har hentet oplysningerne, udfører du funktionen ”Vis forskel på skovtilsagn”. Derved får 

du opdateret tabellen ”Forskel på anmeldt og registreret tilsagnsareal”. 

  

Læs mere i næste afsnit om, hvad du gør, hvis der er forskel på det registrerede og det 

anmeldte areal. 

 

 

4 Tabellen “Forskel på registreret og anmeldt areal“ 

Du opdaterer tabellen ved at udføre funktionen ”Vis forskel på skovtilsagn”. 

 

I tabellen ”Forskel på registreret og anmeldt areal” kan du se eventuelle forskelle mellem det 

anmeldte areal og det tilsagn, du har registreret hos Naturstyrelsen på etapeniveau. 

 

Hvis der er forskel mellem det anmeldte og det registrerede areal, markerer du i feltet 

”Bemærkninger”. Herefter åbnes et felt, hvor du kan skrive dine bemærkninger til forskellen 

på arealerne. Du kan også vedhæfte mere omfattende dokumentation på siden ”Bemærk og 

vedhæft”.  
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4.1 Hvad indeholder tabellen “Forskel på registreret og anmeldt areal“? 

 

 

 

Kolonne 1 – Journalnummer Hentes fra de registrerede tilsagn  

Kolonne 2 – Tilsagnstype Hentes fra de registrerede tilsagn 

Kolonne 3 – Etapenummer Hentes fra de registrerede tilsagn 

Kolonne 4 – Registreret tilsagnsareal Senest registrerede tilsagnsareal godkendt 

af Naturstyrelsen for hvert journalnummer 

og etape. 

Kolonne 5 – Anmeldt areal Hentes fra kolonne 7 i tabellen ”Markplan for 

tilsagn”. 
Kolonne 6 – Forskel Forskel mellem anmeldt og registreret areal 

Kolonne 7 – Hele eller dele af tilplantningen 

påbegyndes i efteråret 2015 

Hvis du har nye tilsagnsarealer (etaper), som 

først tilplantes med skov i efteråret i 

ansøgningsåret, kan du markere det her og 

dermed give en forklaring på forskellen.  

 

 

5 Tabellen ”Registrerede tilsagn hos Naturstyrelsen” 

Du opdaterer tabellen ved at udføre funktionen ”Vis forskel på skovtilsagn”. 

 

Opdelingen i marknumre og markbloknumre tager udgangspunkt i de tilsagnsarealer med 

skov, som Naturstyrelsen har registreret for dig.  

 

Er der fejl i de registrerede tilsagn, på den måde, som markerne er inddelt på enten i forhold 

til etaperne i tilsagnet eller i forhold til markblokkene, retter du markerne på dit markkort og 

henter markerne til siden ”Markplan og grundbetaling”. Oplysningerne i markplanen skal 

stemme overens med de faktiske forhold. 

 

Er der fejl i andre kolonner, bedes du kontakte den lokale enhed i Naturstyrelsen, som har 

givet dig dit tilsagn. 

Husk at opdatere siden 
Bemærk, at du altid skal opdatere skemaet ”Forskel på registreret og 

anmeldt areal”, hver gang du ændrer i dine indtastninger for marker med 

skovtilsagn.  

 

Du vil få en blokerende fejl i skemakontrollen, hvis du glemmer at opdatere 
oversigten. 
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6 Tabellen ”Markplan for tilsagn” 

I tabellen ”Markplan for tilsagn” anmelder du arealer med skovtilsagn. 

 

Bemærk, at din indkomstkompensation bortfalder, hvis du søger grundbetaling for alle eller en 

del af de arealer, hvor der er knyttet indkomstkompensation til dit tilsagn. 

 

 

6.1 Hvad indeholder tabellen ”Markplan for tilsagn”? 

 

 

Kolonne 1 til 4 – Marknummer, 

markbloknummer, afgrøde, areal fra 

markkort 

Hentes fra siden ”Markplan og grundbetaling”  

Kolonne 5 – Areal godkendt af Naturstyrelsen 

pr. etape 

Hentes fra de registrerede tilsagn 

Kolonne 6 – Godkendt areal fra 

fællesskemaet sidste år 

Hentes fra Fællesskema 2014 

Kolonne 7 – Anmeldt areal med tilsagn Du kan anføre et tilsagnsareal, der er mindre 

end dit registrerede tilsagnsareal. 

 

I visse tilfælde vil tilsagnsarealet være 

forskelligt fra det areal, der er indtegnet på 

markkort. Det kan være at tilsagnsarealet i dit 

registrerede tilsagn er mindre end markens 

areal. 

Kolonne 8 – Naturstyrelsens journalnummer Indtastes eller vælges på rullelisten, som 

indeholder dine registrerede tilsagn 
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Kolonne 9 – Tilsagnstype for skovordning  Vælges på rullelisten 

Kolonne 10 – Forpagtet eller hos tidligere ejer Du markerer her, hvis tilsagnet er registreret 

hos: 

- En anden landbruger, som du 

forpagter arealet af 

- En tidligere ejer 

 

Hvis du søger grundbetaling for arealet, 

udfylder du også tabellen ”Oversigt over 

tilsagnshavere”. 

Kolonne 11 til 13 Indtast dato for udbetaling af de to 

anlægsrater. Du kan finde datoerne i tabellen 

”Registrerede tilsagn hos Naturstyrelsen”. 

 

Hvis du ikke kan se datoerne i tabellen med 

de registrerede tilsagn, kan du kontakte os. 

Kolonne 14 til 15 – Etapenummer, 

ratenummer 

Du indtaster Naturstyrelsens etapenummer 

og ratenummer for udbetaling af bæredygtig 

skovdrift eller plejetilskud. 

 

Der er fem rater for udbetaling af bæredygtig 

skovdrift og tre rater for plejetilskud. 

 

Du kan finde ratenumrene i kolonne 13 i 

tabellen med de registrerede tilsagn. 

Kolonne 16 – Udbetaling af pleje- eller 

grundtilskud 

Hvis der er kryds i ”ja” i denne kolonne, får 

du udbetalt den rate, der er indtastet i 

kolonne 15. 

Kolonne 17 – Udbetaling af 

indkomstkompensation ved etablering af 

naturlige vandstandsforhold 

Hvis du markerer i ”ja” i denne kolonne, får 

du udbetalt indkomstkompensation ved 

etablering af naturlige vandstandsforhold (ny 

ordning). 
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Indsæt en linje ved at klikke på ”Indsæt tilsagnshaver”. 

 

 

7 Oversigt over tilsagnshavere  

Det sidste skema ”Oversigt over tilsagnshavere” skal kun anvendes, hvis du har forpagtet eller 

købt et tilsagnsareal, men hvor du ikke selv er registreret hos Naturstyrelsen som 

tilsagnshaver. 

  

Hvis du søger grundbetaling for tilsagnsarealet, skal du oplyse, hvem der er registreret som 

tilsagnshaver hos Naturstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Hvis en etape strækker sig over flere markblokke  

Alle tilsagnsarealer skal anføres med korrekt etapenummer. Hvis en etape strækker sig over 

flere markblokke, opretter du en mark i hver markblok.  

 

 

Eksempel på en etape, der strækker sig over flere markblokke 

Marken med tilsagn er på 10,00 ha.  

Du indtegner følgende på markkort og anmelder det på siden ”Markplan og grundbetaling”.  

 

Mark nr. Bloknr. Afgrødekode Areal (ha) Grundbetaling 

under artikel 32 

1-0 123456-78 587 7,25 Ja 

1-1  123456-79 587 2,75 Ja 

 

På siden ”Tilsagn under skovordningerne” anfører du følgende tilsagnsoplysninger. 

 

Dine arealer skal passe på etapeniveau 
 

For hver etape i dine tilsagn, skal du sørge for at anmelde etapens samlede 

areal. Det gør ikke noget, at det er fordelt på marker på en anden måde 

end sidste år. 

 

Hvis du er i tvivl, så indtast de tilsagnsarealer i kolonne 7, der blev 

godkendt i 2014. 
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Mark 

nr. 

Markbloknr. Afgrødekode Aeral 

(ha) 

Journalnr. Tilsagnstype Etapenr. 

1-0 123456-78 587 7,25 NST-335-

xxxxx 

Privat 

skovrejsning 

1 

1-1 123456-79 587 2,75 NST-335-

xxxxx 

Privat 

skovrejsning 

1 

 
 
9 Har du delarealer, der ikke er omfattet af tilsagn  

Det sker en gang i mellem, at man tilplanter et areal, der er større end det areal, der er givet 

tilsagn for, uden at man oplyser det til Naturstyrelsen bagefter. Disse arealer er ikke 

tilskudsberettigede under tilsagnet, og du kan derfor ikke søge om grundbetaling for dem. 

 

Der er to måder, som du kan anmelde arealet på: 

1. Indtegn hele det tilplantede areal som én mark. I kolonne 7 indtaster du arealet med 

tilsagn. Det er på den måde arealet i kolonne 7, som du søger grundbetaling for, også 

selvom der står et andet areal ud for marken på siden ”Markplan og grundbetaling”. 

 

2. Du opdeler marken i én del, der svarer til etapen på tilsagnet, og en anden del uden 

tilsagn. Hvis det ekstra tilplantede areal ligger inden for projektområdet til 

skovrejsning, bruger du afgrødekode 585 på det ekstra areal, og du udfylder ikke 

oplysninger for det ekstra areal på siden "Tilsagn under skovordningerne".  

 

 

 


