
Side 1 

 

Forlæng din fuldmagt �l SAGRO 

For at vi  kan indsende ansøgninger og skemaer på dine vegne, skal du give en elektronisk fuldmagt 
på NaturErhverv til SAGRO 

 

Klik ind på www.naturerhverv.dk/tastselv  og klik på ”Log på”  

 

• Den PC du anvender skal være opdateret med de samme tilføjelses-programmer som normalt 

kræves til NetBank. Det er bl.a. vigtigt at du har ”Java” installeret i nyeste version. 

• Gamle PC’ere med Windows XP serviceres ikke længere af Microsoft, og de nægtes derfor ad-

gang til NaturErhverv (NAER). Løsningen vil være at finde en nyere PC til at give fuldmagten 

fra. 

Enkeltmandsvirksomheder skal logge på med ejerens private NemId 

Selskaber (I/S, Aps) skal logge på med bedriftens Digital Signatur 



Side 2 

 

Når du er logget på, så tjek på din velkomstside at der står det rigtige navn og CVR eller cpr.nr. 

Lars Landmand 

Lars Landmand 

12134578 

Markvejen 7 

7575 Butiksby 

DK 

Klik på fanen ”Fuldmagter” 

Klik på knappen ”Rediger” for at forlænge eller ændre en fuldmagt. 

Lars Landmand 

Lars Landmand 

27428843                     SAGRO I/S 



Side 3 

 

Nu ændrer du først startdatoen til dags dato, og dernæst slutdato til 5 år senere. Du kan enten skri-

ve datoen i feltet, eller klikke på det lille kalender ikon, og vælge dato. 

En fuldmagt kan ikke gives mere end 5 år. 

Tryk på ”Gem”, og derefter på ”Indsend” i toppen af formularen.  

Lars Landmand 

12134578 

Markvejen 7 

7575 Butiksby 

DK 

Godkend med din NemID eller Digital Signatur.  

Lars Landmand 

Videre -> 

SAGRO I/S 

1 2 

3 4 



Side 4 

 

Tjek gerne dine kontaktoplysninger hos NaturErhverv, så du ikke går glip af vigtige informationer  

eller svarfrister. 

Klik på ”Brugerindstillinger” 

Lars Landmand 

12134578 

Markvejen 7 

7575 Butiksby 

DK 

Sæt en ”prik” ud for e-mail 

Bemærk: ”Brev” sendes IKKE! 

Sæt evt. en ”prik” ud for SMS, 

hvis du ønsker en SMS, når  

NAER  har sendt e-mail til dig. 

Indtast din e-mail adresse 

Indtast evt. dit mobil nummer 

Tryk på ”Gem kontaktoplysninger” 

Lars Landmand 

Lars@Landmand.dk 

12345678 


