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Overførsel af data vedrørende udførsel af dyr til 

Svineflyttedatabasen via Eksportportalen 

 

Data vedrørende udførsel af dyr overføres som udgangspunkt ikke længere automatisk fra Eksportportalen 

til Svineflyttedatabasen, når Fødevarestyrelsen godkender en eksport.  

Overførslen af data til Svineflyttedatabasen skal fortsat ske via Eksportportalen, men du får som eksportør 

mulighed for at gennemse data forud for overførsel til Svineflyttedatabasen.  

Du skal huske at tage stilling til, hvordan du ønsker, at overførslen skal foregå. Du har disse valgmuligheder: 

 Overførsel af data til Svineflyttedatabasen skal ske automatisk. 

 Overførsel af data til Svineflyttedatabasen skal først ske, når du som eksportør selv oversender data 

til Svineflyttedatabasen. Du har forud for oversendelse af data til Svineflyttedatabasen mulighed for 

at benytte dig af muligheden for at gennemse data, herunder evt. korrigere. 

Ansvaret for oversendelse af data fra Eksportportalen til Svineflyttedatabasen påhviler dig som eksportør, 

uanset hvilken af ovenstående valg du træffer. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1) Hvor tager jeg stilling til, hvordan mine svineflytninger skal overføres til 

Svineflyttedatabasen? 

Det gør du på Eksportportalen under fanen ”Mine oplysninger”  

 

 



 

 
 

Version 1 7. oktober 2019 2 

Det er vigtigt, at I på virksomhedsniveau opnår enighed omkring, hvordan I ønsker, at overførsel af data til 

Svineflyttedatabasen skal foregå. Valget tages nemlig på virksomhedsniveau, og ikke på brugerniveau. 

Hver enkelt bruger kan foretage valget under fanen ”Mine oplysninger”, men valget foretages for alle brugere 

samlet i virksomheden, således sikres det, at svineflytninger foretages ens for alle brugere i samme 

virksomhed. 

Valget foretages ved at vælge eller fravælge markering i boksen ”Automatisk overførsel af data til 

Svineflyttedatabasen”. 
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2) Hvordan skal boksen se ud ved de 2 valg 

Ved valget ”Overførsel af data til Svineflyttedatabasen skal ske automatisk”, skal boksen se således ud: 

   

 

Ved valget ”Overførsel af data til Svineflyttedatabasen skal først ske, når du som eksportør selv oversender 

data til Svineflyttedatabasen”, skal boksen se således ud: 

  

 

3) Hvad skal jeg gøre, hvis jeg foretager valget: ”Overførsel af data til Svineflyttedatabasen 

skal ske automatisk” 

Når dette valg er foretaget, overføres data vedr. udførslen/udførslerne til Svineflyttedatabasen, når 

eksporten godkendes af Fødevarestyrelsen, og du skal ikke foretage dig yderligere. 

Du vil under fanen ”Mine svineflytninger” kunne følge med i hvilke data, der er overført til 

Svineflyttedatabasen og hvornår. 
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4) Hvad skal jeg gøre, hvis jeg foretager valget: ”Overførsel af data til Svineflyttedatabasen 

skal først ske, når du som eksportør selv oversender data til Svineflyttedatabasen” 

Når dette valg er foretaget, overføres data først til Svineflyttedatabasen, når du som eksportør under fanen 

”Mine svineflytninger” vælger at oversende data til Svineflyttedatabasen. 

Du får en oversigt over dine svineflytninger under fanen ”Mine svineflytninger” 

 

Når Fødevarestyrelsen godkender en eksport, vises den godkendte data omkring eksporten på siden. 
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Du har nu mulighed for at gennemse og evt. korrigere data, inden du oversender data til 

Svineflyttedatabasen. 

Følgende data er redigerbare: 

 Tid 

 Antal svin 

 Forvognens reg. nr. 

 Forvognens landekode 

 Hængerens reg. nr. 

 Hængerens landekode 

Du redigerer ved at klikke på det felt, du ønsker at redigere og ændrer data til det ønskede: 

Her er påbegyndt redigering af feltet ”Tid” 
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Når du har gennemset data, og data er klar til oversendelse til Svineflyttedatabasen, markerer du de 

svineflytninger, du vil oversende og trykker på knappen ”Indsend til SvineDB” 

  

Der kan massemarkeres ved at markere boksen lige under ”Indsend”. Ved markering her, markeres alle 

endnu ikke oversendte rækker på en gang. 
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Når data er oversendt til Svineflyttedatabasen vises dato og tidspunkt for oversendelse i kolonnen 

”Oversendt til SvineDB”. Data er nu ikke længere redigerbare og de redigerbare felter bliver grå.  

 

Når en flytning ikke accepteres af Svineflyttedatabasen, vises der en besked i kolonnen ”Besked fra SvineDB”.  

Du skal korrigere den data, der meldes fejl på og herefter oversende data til Svineflyttedatabasen igen. 
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5) Hvor kan jeg se, hvilke data der er overført til Svineflyttedatabasen 

Du finder oplysninger om svineflytninger under fanen ”Mine svineflytninger”. 

Her kan du se hvilke data, der er overført til Svineflyttedatabasen og hvornår. 

 

 

 

 

 

6) Hvor kan jeg få hjælp og vejledning, hvis jeg er i tvivl om noget? 

Du kan altid henvende dig til EKC for hjælp. 

Det gør du ved at sende en mail til EKC@fvst.dk. I mailen angiver du eksportnummer og spørgsmål og du vil 

efterfølgende blive kontaktet af en medarbejder i EKC.  

Alternativt kan du ringe til Eksportportalens Hotline på tlf. 72661146. Hotlinen har telefontid mandag til 

torsdag mellem 8 og 16 og fredag mellem 8 og 15. 
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