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Guide til Eksportportalen 

Punkter på ruten, kontrolsted 

Eksportportalen henter data fra TRACES. Er der under ”Rute” i TRACES valgt et 

kontrolsted, overføres kontrolstedet automatisk til Eksportportalen, som punkt 

på ruten ved oprettelse af logbøger. Der skal dog indsættes ankomsttidspunkt 

og opholdstid på kontrolstedet. 

Vælg ”Rediger” til højre for kontrolstedet.  

 
Oplysningerne om kontrolstedet fremkommer nu under ”Punkter på ruten”. 

Det er nu muligt at uploade kontrolstedsbekræftelsen (PDF-format) ved at 

vælge ”Gennemse”. 

Udfyld de øvrige punkter. Vær opmærksom på, at tid til pålæsning/omlæsning 

er i minutter, så ved hvil på et kontrolsted i 24 timer er det 1440 minutter + 

tid til omlæsning. 
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Under ”Transportfirma” vælges den transportvirksomhed, der kører dyrene fra 

kontrolstedet.  

Såfremt det ikke er en af de transportvirksomheder, du kan vælge i dropdown 

listen, skriver du transportvirksomhedens navn i feltet ”Forklaring”. Tryk 

herefter ”Gem”. 

Der kan også manuelt oprettes hvile- og omladningssteder som punkter i en 

logbog. 

Udfyld alle felterne i ”Punkter på ruten” og upload kontrolstedsbekræftelsen. 

Tryk herefter ”Gem”. 

 

Punkter på ruten, færger 

Under ”Punkter på ruten” kan der vælges mellem forskellige færgeoverfarter, 

hvor oplysningerne er præ-udfyldte. Dog skal ankomsttidspunktet udfyldes. 

Tryk herefter ”Gem”. 

 

 
 
Såfremt der skal anvendes en færgeoverfart, der ikke er med i dropdown 

listen, vælges ”Andet” ved ”TransferPointType”, de øvrige felter udfyldes, og 

ved forklaring skrives ”Ferry, post nr. og navn afgangshavn+ post nr. og navn 

på ankomst havn”. Tryk herefter ”Gem”. 
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Punkter på ruten, andre hvil/malkning 

Ved andre hvil på ruten, f.eks. malkning af kvæg, vælges ”Andet” under 

”Punkter på ruten”, ”TransferPointType” og felterne udfyldes. I feltet 

”Forklaring” oplyses hvilken slags hvil, det drejer sig om. Tryk herefter ”Gem”. 


