
 

 Side 1 af 14 

Kopiering af G-skema til avls-skema 
 

 

Denne vejledning tager udgangspunkt i, at du skal oprette en hel ny avlstilladelse. 

• Du står i oversigtsbilledet og klikker på ”Opret ny ansøgning”. 

 

  



 Side 2 af 14 

• Udfyld felterne og klik på ”Gem og fortsæt”. 

 

 

  



 Side 3 af 14 

• Udfyld Skema A og klik på næste. 

 

 

  



 Side 4 af 14 

• Udfyld derefter adressen for dit ansættelsessted og klik på ”Fortsæt til skema B”. 

 

 

  



 Side 5 af 14 

• Klik på ”Tilføj avlssted” og angiv adressen. 

 

 

 

 



 Side 6 af 14 

• Klik på ”Tilføj opstaldningssted” for at tilføje adressen for opstaldningsstedet samt de 

ansvarlige for lokaler, indretning, drift, dyrenes pasning m.m.  

 

  



 Side 7 af 14 

• Klik på ”Rediger” for at angive ansvarlige personer

 

 

 



 Side 8 af 14 

 

• Når A- og B-skemaet er tilstrækkeligt udfyldt, skal du klikke på ”Gem og luk”-knappen. 

 

 

  



 Side 9 af 14 

• For at komme ind til selve kopieringsfunktionen skal du klikke på ”Tilføj avls-skema”  

 

  



 Side 10 af 14 

• Hér kan du vælge, om du vil udfylde avls-skemaet manuelt, eller om du vil kopiere et G-

skema fra en af dine andre tilladelser. Da denne vejledning handler om kopiering, skal du 

klikke på den lille trekant markeret med gult i billedet (drop down-menu.)

 

 

  



 Side 11 af 14 

På listen findes alle de skemaer, der kan kopieres fra.  

Skemaerne identificeres ved: 

• titel på tilladelsen, det originale skema stammer fra.  

• hvilket C-skema, det er knyttet til i tilladelsen  

• titlen på selve G-skemaet (som navngives efter genkode og stammebetegnelse). 

 

  



 Side 12 af 14 

• Klik på linket”Klik hér for at kopiere skemaet til ansøgningen” (gul markering) for at ef-

fektuere kopieringen af skemaet. 

 

 

• Derefter skal du åbne avlsskemaet igen for at angive, om der er tale om leverandørvirk-

somhed og hvem rekvirenten er. Klik på linket ud for avls-skemaet (markeret med gult). 

 

 



 Side 13 af 14 

• Klik på ”Rediger skema”(gul markering) for at åbne skemaet for redigering. 

 

  



 Side 14 af 14 

• Udfyld felterne og klik på ”Gem og luk” for at kopiere det næste skema. 

 

 

• Når du er færdig med at kopiere skemaerne, klikker du på ”Indsend ansøgning” på forsi-

den af ansøgningen. 

(Du kan benytte den samme kopieringsfunktion ved udvidelsesansøgninger på avlstilladelser.) 


