Flere EU-blokke per mark

Flere EU-blokke per mark
Indberet flere EU-blokke per
mark til EU-ansøgning

Du kan opdele en mark på flere blokke ved eksport til EHA
ved at anvende faciliteten Flere blokke per mark.
Faciliteten kan anvendes, når der er en mark, der omfatter et
eller flere arealer der dyrkes samlet, men som ved
udarbejdelse af EU-ansøgning skal opsplittes i flere arealer af
hensyn til opdelingen af blokke.

Dyrkningstekniske oplysninger Du skal kun anvende faciliteten, hvis de dyrkningstekniske
skal være ens
oplysninger om arealerne er ens, og det kun eu-blokken der
er forskellig. Dvs. det er arealer med samme analysetal (jbnr, reaktionstal osv), samme afgrøder og samme forfrugt. Er
disse oplysninger ikke ens, bør arealerne oprettes som
almindelige marker.

Indberet flere blokke
Vælg først Markplan
/Myndigheder/EU-støtte

Vælg herefter den mark, der
har arealer i flere eu-blokke
og vælg funktionen Flere
blokke.

Opret blok
Klik på knappen Opret for at
tilføje en blok til marken.
Herefter udfyldes felterne med
navn efter eget valg (hvis der
ikke skrives noget her,
navngives arealerne
automatisk efter alfabetet),
Bloknr. og Areal.
Markens samlede areal kan
ses i den første kolonne med
Areal
OBS: Det er vigtigt at
indberette et gyldigt bloknr til
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Slet blok
Klik på knappen Slet for at
slette den markerede blok.
Den sidste blok kan ikke
slettes.

Flere blokke på markplan
På markplan kan antallet af
blokke på marken ses i
kolonnen Antal blokke.
Er der flere blokke på marken,
er kolonnen Bloknr blank på
markplanen. Bloknumrene ses
ved igen at åbne funktionen
Flere blokke

Ret areal i markplan
Når markens areal rettes i
markplanen, bliver alle arealer
på indberettede markblokke
rettet forholdsmæssigt.

Tilretning af markkort mv. til EU-ansøgning
Husk at rette evt. markkort til
i forhold til flere EU-blokke og
overføre de korrekte arealer
til markplanen inden
fremsendelse af EUansøgning.

For yderligere vejledning vedrørende markkort og EUansøgning henvises til selvstændige vejledninger herom.
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