STEP BY STEP vejledning til at se, om dine marker ligger i et område, udpeget til
de målrettede efterafgrøder.
Hvis I er flere ejere‐ fx et I/S, A/S eller ApS, skal I istedet bruge Digital Signatur til
medarbejdere. Log på, og spring til punkt 4.
Hvis du mangler NemID eller Digital Signatur, kan det bestilles på www.nemid.nu
1. Klik ind på Naturerhverv.dk eller klik på linket her:
https://tastselv.fvm.dk/Pages/Entrance/Entrance.aspx -klik på ”Log på”

2. Klik på ”Log på med nøglekort NƸM ID”.
Indtast Bruger-id og adgangskode og klik på ”Næste”.

3. Indtast nøglen på nøglekort. Klik på ”Log på”

4. Du er nu logget ind på tastselv service. Klik på fanen ”Markkort”. Klik på ”vælg markkort” og følgende
liste kommer frem.

5. Klik på det øverste markkort 2016 og derefter på ”Åben valgt” nede i bunden. Så åbnes markkortet fra
2016 med dine marker på.

6. Klik herefter på ”korttemaer” i menuen til venstre.

7. Vælg kortlaget ”Målrettede efterafgrøder”

8. Her er der 2 muligheder, hvor man kan sætte et flueben. Hvis du vil se, hvor behovet for de målrettede
efterafgrøder er, skal du klikke på ”vejledende behov” og hvis du vil se hvornår man kan søge i de
forskellige oplande, skal du sætte kryds i ”oversigt over ansøgningsrunder”.

Behovet for de målrettet
efterafgrøder er delt ind i
følgende niveauer og
farver:

9. Her er der sat kryds i vejledende behov og så kan man se behovet lige netop, hvor dine marker er. Det er
muligt at zoome ind og flytte kortet. Herunder kan man se at markerne ligger i 2 forskellige kategorier (2

forskellige farver grøn). Ligeledes kan procentkravet for området også ses. Her markeret med de røde ringe
3,6 % og 7,9 %.

10. Hvis man ligger i et udpeget område som herover, kan man søge de 700 kr/ha, hvis man etablerer
efterafgrøder i området. Kravet for områderne, det vil sige de 3,6 % og 7,9 % vil blive gjort op den 21. april
2017 og hvis kravet ikke er opnået, vil det blive pålagt dem, som ikke har etableret efterafgrøder i området.
Hvis du har søgt og opfyldt procentsatsen, vil du ikke yderligere blive pålagt at etablere efterafgrøder.

11. Ved at klikke på laget ”oversigt over ansøgningsrunder” kan man se, hvornår ansøgningsrunden starter.
Det er svært at se på farveskalaen, hvilket område farverne hører til. Men der står i kortet, hvad runde det
er. Her markeret i den røde ring ses, at dette område åbner i runde 1. Det er lettest at skifte lidt mellem

lagene og ikke have dem begge tændt på samme tid. Så kan det være svært at skelne farverne fra
hinanden.

