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Vejledning til indberetningsfunktionen 
 

Klik på menuen ”Indberetning” (markeret med gult nedenfor). 

 
 

Vælg menuen ”Lav ny indberetning” (markeret med gult). 
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Nu står du i en oversigt over de tilladelser, som der skal indsendes statistik for. Vær opmærksom 

på, om årstallet er det rigtige i ”Vælg rapporteringsår”. Sæt flueben ud for den tilladelse, du vil 

indrapportere statistik for. Klik på fortsæt…. 

 Du kan med fordel læse dig til svar på de fleste spørgsmål ved at åbne dokumentet ”Hjælp til 

fortolkning af rapporteringsformatet” (klik på teksten markeret med gult) eller ved at læse FAQ’en 

(markeret med rød ring). 

 

 

Én formularside i AIRD svarer til én række i det excelarket, der blev udsendt i forbindelse med 

indberetningerne for 2014 og 2015 (disse sammenlignes i de efterfølgende screenshots). 

Hvis musen føres henover de orange ikoner, dukker der forklaringer op i en lille dialogboks. 

Gem og gå videre til næste betyder, at du laver endnu en indberetning for den samme tilladelse. 

Eksempelvis kunne man have indberettet mus i første indtastning, og derefter rotter for den næste 

indtastning…..eller en gruppe mus under ét formål og en anden gruppe mus under et andet formål. 



 Side 3 af 6 

  

I excel-arket fra de forgangne 2 indberetningsperioder (2014 og 2015) kunne man finde en knap, 

der åbnede en formular. Se næste screenshot for eksempel. 

 

 

Formularsiden i AIRD er stortset en gengivelse af formularsiden fra excel-arket. Læg mærke til, at 

række 4 i excelarket udfyldes, når man indtaster værdier i feltet i formularen. Det er dét, der menes 

i AIRD, når der står: ”Du er nu ved at udfylde dét, der svarer til én række i et excel-ark, for følgende dyre-

forsøgstilladelse(r):” 
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Når du har foretaget dine indberetninger, ligger kladden under menuen ”Oversigt over 

indberetninger”. Så længe indberetningerne ikke er indsendt, vil de kunne redigeres og/eller 

slettes. Årstallet kan ligeledes ændres, hvis man har kommet til at vælge det forkerte årstal. 
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Du kan gemme dine indtastninger som en kommasepareret excel-fil lokalt på din computer. Det kan 

anbefales at tjekke sin CSV-fil inden man indsender indberetningen med henblik på kvalitetssikring. 

 

 

Når indberetningen er kvalitetssikret, og den er klar til at blive indsendt, klikkes på menuen 

”Indsend indberetning” (markeret nedenfor med gult). 
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Når der er klikket på linket ”Indsend indberetningen”, kan der ikke længere indsendes yderligere 

data for denne tilladelse, ligesom der heller ikke kan redigeres i indberetningerne for tilladelsen. 

 


