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Du kan få oplysninger i en række lister i Tast selv-service, fx en liste over betalingsrettigheder 

eller tilsagn. Sidst i dette dokument kan du læse om, hvad de enkelte lister indeholder. 

 

Sådan gør du: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

1. 
Vælg fanen ”Lister” 

 

2. 

Klik på navnet for at trække en liste. 
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 3. 

For nogle lister skal du udfylde 

datoer eller andet, for at 

udvælge de oplysninger, som 

skal være med på listen. 

 

4. 

Tryk ”Enter” eller klik på ”View report”. 

 

Det kan taget et par minutter at få listen 

frem, hvis systemet skal gennemsøge 

mange data. 
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5. 

Du kan gemme eller printe listen ved at klikke på dette ikon. 

 

Hvis du vil printe eller gemme listen, anbefaler vi, at du kopierer til 
Excel-regneark. 
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Du finder følgende lister i Tast selv-service  

 

 

Lister for din virksomhed 

Målrettede efterafgrøder Liste over søgte og ledige hektar i kystvandoplande og 

områder med indsatsbehov (ID-15). 

Midlertidige overdragelser 

af betalingsrettigheder 

Liste over de midlertidige overdragelser, hvor du har 

modtaget eller afgivet betalingsrettigheder. 

Miljø- og økologitilsagn - 

arealtilskud 

Liste over de miljø- og økologitilsagn, som er registreret for 

din virksomhed, fx Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs- 

og naturarealer. Der tages forbehold for evt. reguleringer i 

forbindelse med sagsbehandlingen. 

 

Hvis et eller flere af dine miljø- og økologitilsagn ikke kommer 

frem på listen, kan det skyldes, at: 

 du har sendt producentskifteerklæring om Økologisk 

Arealtilskud (type 36 eller 37) eller Pleje af græs- og 

naturarealer (type 66 eller 67). Vi har haft tekniske 

problemer med registrering af producentskifte, og 

derfor kan du risikere at tilsagnet ikke kommer frem 

på listen. 

 du har købt eller forpagtet arealer med tilsagn, men du 

har ikke husket at indsende producentskifteerklæring. 

 

Oversigt over 

betalingsrettigheder 

Liste over betalingsrettigheder, som er registreret for din 

virksomhed. Du kan se de betalingsrettigheder, som du ejer 

eller forpagter. Du kan også se, om har du har givet pant og 

andre oplysninger. 

Oversigt over projekttilsagn Liste over de projekttilsagn, som er registreret i Tast selv-

service, fx Lavbundsprojekter, Kvælstof og fosforvådområder 

og Vandløbsrestaurering. Der tages forbehold for evt. 

reguleringer i forbindelse med sagsbehandlingen. 

Printvenlig oversigt over 

betalingsrettigheder 

Liste over betalingsrettigheder, som er registreret for din 

virksomhed. Du kan se de betalingsrettigheder, som du ejer 

eller forpagter. 

Registrerede skovtilsagn – 

areal, træer og hegn 

Liste over de skovtilsagn, som er registreret for din 

virksomhed. Bemærk, at data opdateres kun sjældent. 

Varige overdragelser af 

betalingsrettigheder 

Liste over de varige overdragelser, hvor du har modtaget eller 

afgivet betalingsrettigheder. 
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Lister over de virksomheder, som har givet dig fuldmagt 

Du kan kun trække disse lister, hvis andre personer eller virksomheder har givet dig 

fuldmagt via Tast selv-service.  

 

Data trækkes fra en særlig database, som vi opdaterer hver nat. Du kan altså ikke trække 

lister over skemaer eller fuldmagter samme dag, som du indsender dem. Du skal vente til 

dagen efter. 

Fuldmagter Liste over alle personer eller virksomheder, der har givet dig 

fuldmagt i den perioden, som du specificerer. 

 

Listen indeholder oplysninger om din kundes brugerindstillinger i 

Tast selv-service og om de senest indsendte skemaer i dette år for 

udvalgte ordninger. 

 

Du indtaster en periode for slutdatoer for de fuldmagter, som skal 

være med på listen. Du vil få både udløbne og aktive fuldmagter 

med på listen. Den tidligste slutdato, som du kan hente 

fuldmagter for, er den 1-7-2014. 

Indsendte 

fællesskemaer 

Liste over alle de personer og virksomheder, som du på 

udtræksdatoen har en aktiv fuldmagt fra. Listen indeholder 

oplysninger om indsendte fællesskemaer for ansøgningsåret.  

 

Hvis der ikke er oplysninger om et Fællesskema, er skemaet ikke 

indsendt. Udløbne fuldmagter er ikke med på listen, heller ikke 

hvis den var aktiv på den dato, hvor du sendte fællesskemaet. Du 

kan se udløbne fuldmagter ved at trække listen ”Fuldmagter”. 

Midlertidige 

overdragelser af 

betalingsrettigheder 

Liste over alle de personer og virksomheder, som 

- har givet dig en fuldmagt, der er aktiv på udtræksdatoen og  

- har modtaget betalingsrettigheder ved en midlertidig 

overdragelse af betalingsrettigheder. 

 

Du indtaster en periode for slutdatoer for de midlertidige 

overdragelser, som skal være med på listen. Du vil få både 

udløbne og aktive overdragelser med på listen. 

 

Hvis der ikke er oplysninger om en midlertidig overdragelse, er 

der ikke registreret nogen på den fuldmagtsgiver. Udløbne 

fuldmagter er ikke med på listen, heller ikke hvis den var aktiv på 

den dato, hvor du sendte overdragelsen. Du kan se udløbne 

fuldmagter ved at trække listen ”Fuldmagter”. 

Projektstøtte via 

fuldmagt 

Liste over de virksomheders projektstøttesager, som du i dag har 

fuldmagt til. 

 
 

 


