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Generelt om håndtering af den nye randzoneordning i Næsgaard MARK 

Start med at få overblik over 

krav. 

NaturErhvervstyrelsen offentliggjorde i marts det vejledende 

vandløbskort. Det skal hjælpe med at identificere de arealer, 

hvor der potentielt skal udlægges randzoner pr. 1. september 

2012. 

Kompensationskortet er ikke en konkret udpegning af 

randzoner, men skal kun bruges til at udbetale kompensation 

på baggrund af. 

Kompensationskortet udpeger ikke konkret, hvor der skal 

være randzoner. Der skal fx ikke være randzoner i haver, 

skove parker og lignende, uanset hvad kompensationskortet 

viser.  

Ligeledes kan der på kompensationskortet være 

kompensationszoner på arealer, hvor der ikke skal være 

randzoner, for eksempel langs et vandløb, som er blevet 

rørlagt, eller omkring en sø, som er udtørret. 

Det er landmændene selv der skal vurdere, hvor der er 

vandløb og søer større end 100 m2., der er omfattet af 

randzoneloven. 
 

Fravalg i vejledningen Vejledningen omhandler ikke ansøgning om ændring i 

kompensationskortet; ansøgning om reduktion i 

randzonebredde hvis randzonen udgør mere end 5 procent af 

en landmands samlede bedrift, eller ansøgning om 

dispensation for randzoneloven. 

Det anbefales at man eventuelt inddrager hjælp ved 

ovenstående og i forbindelse med randzone på forpagtede 

arealer. 

Vis randzoner i Næsgaard Markkort. 

Opret baggrundskort med Randzoner. 

I markkortet vælges menuen 

Indstillinger/Baggrunds-

kortopsætning. 

 

Obs: Sørg for, at der er 

markeret i feltet Vis også 

online baggrundskort 
 

Marker i feltet udfor DL 

Randzonekort 
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Randzonerne bliver nu vist på 

markkortet. 

 

Brug laglistens faciliteter til at 

justere fyld og farver, så du 

får den bedste opsætning til 

at se, hvor randzonerne skal 

placeres. 

 

For at dele markerne efter 

randzonerne, kan du enten 

tegne en delingslinje oveni 

randzonen eller kopiere 

randzonerne til 

markplanskortet og derefter 

anvende dem til  

markdelingsfunktionen. 

 
 

Håndtering af randzoner i markplan 

Der er oprettet 2 afgrøder til 

randzonerne i markplanen. 

Importer afgrøderne via 

menuen 

Kartoteker/Afgrøder. 

 

Klik på Opret ny og vælg 

afgrøderne Randzone 

og/eller Randzone, tidl. 

perm. græs 

 

 

 

Opret de nye randzonemarker 

i markplanen og sæt 

randzoneafgrøden på. 

Udnyt evt. muligheden for at 

angive flere markblokke hvis 

randzonen er spredt over flere 

Markblokke.  

Brug faciliteten til at overføre 

arealer fra markkortet til at 

ajourføre alle markers arealer. 
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Kontrol til 5% - reglen 

Når alle randzonemarkerne er 

oprettet kan du kontrollere %-

satsen med Randzoneafgrøder 

i din markplan på fanen 

Afgrødefordeling i bunden 

af markplanen. 

 

 


