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1. Tilmelding 

Hvis du ønsker at markedsføre økologiske husdyr, kan du registrere dine dyr i Orga-

nicXlivestock. I løbet af foråret 2022 vil det også blive muligt at søge dispensation til 

indsættelse af ikke økologiske dyr via databasen. For at se udbuddet af økologiske 

husdyr er det ikke nødvendigt at oprette en konto eller logge ind.  

Tilmeldingen til databasen foregår i flere skridt. Det første skridt er oprettelse af en FIBL SSO konto, efterfølgende 

skal denne konto knyttes op til din økologicertificering. Når dette er gjort kan du logge ind i databasen. 

 

 

 

Hvis du ikke er registeret som økolog, skal du først søge om økologicertificering hos Landbrugsstyrelsen. 

 

1.1 Registrering som bruger af FiBL SSO 
 

For at oprette en FiBL SSO konto skal du gå til hjemmesiden: 

https://sso.fibl-services.org/ 

 

 Klik på Menu og efterfølgende på Log in now with FiBL 

SSO. 

 Klik på Register og udfyld formularen. Læg mærke til at ad-

gangskoden minimum skal være på 10 karakteren og inde-

holde mindst et stort bogstav. 

 Klik på Register for at oprette kontoen.  

 

Du vil kort tid efter modtage en e-mail, der indeholder et link til 

bekræftelse. Når du klikker på linket, vil du blive ført tilbage til 

FiBL SSO siden, og din registrering er nu gennemført. 

 

 

1.2 Registrering som økolog 
 

Når du har oprettet din FiBL SSO konto skal du kæde den sammen med din OrganicXlivestock konto. 

 På OrganicXlivestock siden skal du klikke på Register dig som økolog i menuen. 

 På den efterfølgende side skal du klikke på den gule FiBL SSO knap. 

 Du vil efterfølgende blive ført til en side, hvor du skal angive en række oplysninger. Siden er vist i figur 1.2. 

 På siden skal du indtaste  

 Kontrolorgan 

 Postnummer 

 Certificeringsnummer 

 Når du har udfyldt formularen og klikket på Tilmeld er du logget ind på organicXlivestock som bruger. 

 Næste gang du vil logge ind, kan du gøre det i menuen under Log ind med FiBL SSO 

 

 

FIBL SSO
Tilknyt SSO 

til Bruger
Login

Figur 1.1 FiBL SSO 

https://sso.fibl-services.org/
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Figur 1.2 Tilmeldingsside 

1.3 Henvendelse til Landbrugsstyrelsen 
Hvis du ikke kan oprette dig som bruger på OrganicXlivestock, skal du i første omgang kontakte Landbrugsstyrel-

sen Organicxlivestock@lbst.dk for at se, om du er blevet oprettet på listen over økologer, der har adgang til Orga-

nicXlivestock. Hvis du er oprettet vil Landbrugsstyrelsen hjælpe dig med den videre behandling af problemet og 

kontakte operatøren FIBL. 

 

1.4 Betingelser 
For at kunne oprette dig som bruger af databasen, skal du være certificeret af et dansk kontrolorgan. Der er i 

Danmark to kontrolorganer Fødevarestyrelsen DK-ØKO-100 og Landbrugsstyrelsen DK-ØKO-50.    

  

mailto:Organicxlivestockl@lbst.dk
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2. Søg i databasen 

Databasen er opdelt i kategorier efter følgende dyrearter: Akvakultur, Bier, får, geder grise, gæs, høns, kalkuner, 

kaniner, kvæg, ænder og andre dyr. 

 

 
Figur 2.1 OrganicXlivestock forsiden. 

2.1 Søgning 
For at søge efter dyr i databasen, skal du først vælge dyretypen I bjælken i toppen af skærmbilledet. Når du har 

valgt den ønskede dyretype, vil alle tilgængelige dyr i for den valgte gruppe vises.  

 

I højre side at skærmbilledet er der en oversigt over antallet af leverandører, antallet af tilbud og antallet af dyr for 

hver gruppe, race eller krydsning. 

 

 
Figur 2.2 Eksempel på tilgængeligt tilbud af kvæg 

For at se hvad de enkelte udbud indeholder, skal man klikke på den blå pil foran gruppen. Når man klikker på pi-

len kan man se alle oplysninger om det enkelte tilbud, samt kontaktoplysningerne på udbyderne.  

 

Hvis der er flere tilbud for den enkelte gruppe vil tilbuddene blive vist i forlængelse af hinanden, efter hvornår til-

buddet er oprettet. 
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Figur 2.3 eksempel på hvilke oplysninger der kan fremgå af et til-

bud 

Tilbuddene kan være oprettet på enkeltdyrsniveau eller be-

stå af flere dyr i samme tilbud. 

 

I eksemplet til venstre fremgår det, at der er: 

 Der er tre leverandører, der har aktive tilbud 

 De tre leverandører har i alt fem aktive tilbud 

 De fem aktive tilbud dækker over 25 enkeltdyr 

 

I eksemplet kan man se, at leverandøren har en Aberdeen 

Angus kviekalv, der endnu ikke er blevet fire måneder gam-

mel. Kalven har øremærket 1345-000, er ikke vaccineret og 

der er ikke mistanke om mulige sygdomme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Filtrering 
Hvis man har behov for at begrænse antallet af viste tilbud, har man mulighed for at filtrere resultaterne ved hjælp 

af databasens filterfunktion. Du finder filter-funktionerne i venstre side af skærmbilledet.  

 

Filtreringen er opdelt i tre grupper. 

1. Geografisk søgning 

2. Standard filter – der er identisk for alle dyregrupper 

3. Avancerede filtre – der er specifikt defineret for de enkelte dyregrupper 

 

Forskellige typer af filtre 

I databasen er der to hovedtyper af filtre. Filter, hvor der kun kan vælges ét parameter 

og filter, hvor det er muligt at vælge flere parameter samtidig. I OrganicXlivestock kan 

den sidste type genkendes ved, at der efter valgfelter er et ikon med to flueben.  

 

Bemærk at filtre først er synlige, når der er valgt en dyregruppe.  

 

 

2.2.1 Standard filter 

Disse filtre giver mulighed for filtrering på: 

 Brugen af dyret – til f.eks. opfedning, avl. 

 Race/Oprindelse – valg af race eller krydsning. 

 Køn. 

 Aldersgruppe – Afhængigt af dyregruppe vil aldersgrupperne være defineret forskelligt. 

 Type – Hvilke type ønskes der f.eks. ren race, til bevaringsformål eller noget helt tredje. 

 

2.2.2 Avancerede filtre 

Disse filtre giver mulighed for at man f.eks. kan filtrere efter: 

 Vaccinationsstatus – Er dyret eller dyrene vaccineret mod … Det er muligt at vælge flere sygdomme 

 Genetiske forhold. 

 Er der en stambog. 

 Vægtklasse. 
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 Mulighed for permanent levering – Kan der laves en fast leveringsaftale. 

 Drægtighed – Er dyret drægtigt. 

 

Ovenstående er kun en række eksempler på nogen af de avancerede filtre 

 

2.2.3 Geografisk søgning 

Hvis du kun ønsker at se tilbud inden for en specifik afstand, kan du benytte lokations-funktionen til at filtrere re-

sultaterne efter radius. For at gøre dette skal du klikke på ”lokation”. Du kan derefter indtaste postnummer og 

eventuelt bynavn for det område, du ønsker at udgå fra og klikke på OK. Dernæst kan du indstille den radius i km, 

som du vil søge i. 

 

Bemærk: Hvis du ønsker at søge på tilbud uden for Danmark, skal du bruge lokationssøgningen for at få vist dy-

rene. Som standard vises kun dyr i dit eget land. 

 

 
Figur 2.4 Eksempel på søgning på tværs af grænser, her en søgning på tilbud nær Flensborg i den tyske database. 

2.2.4 Historisk søgning 

Hvis man ønsker at se, hvad der tidligere har været tilgængeligt kan man ved at klikke på knappen ”vis historiske 

tilbud” vælge at se alle aktive tilbud for en given dato. Datoen angives ved at klikke på kalenderikonet under over-

skriften Historisk. Når man har angivet datoen, klikker man efterfølgende på ”søg” knappen ligesom, når man akti-

vere de øvrige filetere. 

 

 

 

2.2.5 Vis samtlige leverandører 

Hvis man ønsker at se alle leverandører inden for en enkelt dyregruppe, kan man klikke på knappen “Vis samtlige 

leverandører.  Alle leverandørenerne er oplistet med oplysninger om, hvilke dyrearter de sælger, leveringsradius 

og deres kontaktoplysninger. Ved at klikke på den blå pil under kolonnen ”Mere”, kan man se om leverandøren 

har flere forskellige salgssteder samt deres kontaktoplysninger 
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Figur 2.5 Liste over samtlige leverandører af økologisk kvæg der er oprettet i den danske database 
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3. Tilbyd dyr til salg 

En anden vigtig funktion i husdyrdatabasen er muligheden for, at man som bruger kan 

udbyde dyr til salg. Det er muligt både for økologer og større leverandører at oprette 

og vedligeholde tilbud. 

Før du kan udbyde et dyr til salg, skal du være logget ind i husdyrdatabasen. For at udbyde et dyr skal du i me-

nuen klikke på det nederste punkt Tilbyd dyr. Efter at have læst og bekræftet vilkårene, kan du udbyde dyr i me-

nuen under Mine tilbud. 

 

Bemærk: Du kan kun udbyde dyr, efter du har angivet geografisk position og kontaktoplysninger (e-mail eller tele-

fonnummer) for alle dine salgssteder. Dette er med til at sikre, at dine tilbud tages i betragtning i lokationssøgnin-

gen, og interesserede kan kontakte dig. Hvis oplysningerne mangler eller er forkerte, vil du se følgende fejl under 

Mine tilbud: 

 

"Nogle af dine lokationer har endnu ikke tildelt geopositioner/kontaktoplysninger. Indtast venligst 

geopositionerne for alle salgsstederne i menuen under Profil > Rediger salgssteder > Geogra-

fisk position > Indstil før du sender tilbud." 

 

Hvis du modtager denne fejl, skal du gå til menuen under Profil  Rediger salgssteder og indtaste den geogra-

fiske position og dine kontaktoplysninger. Hvis dine indtastninger ikke stemmer overens med databasen, får du 

forslag, hvorfra du kan vælge den korrekte information (se "Personlige indstillinger" afsnit 4). 

 

3.1 Opret nyt tilbud 
For at oprette et nyt tilbud skal du klikke på Mine tilbud i menuen. Herefter klikker du under Nyt tilbud på Til for-

mular. Udfyld tilbudsformularen for at oprette et nyt tilbud (se figur 3.1). 

 

 
Figur 3.1 Tilbudsformular 
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Når du udfylder formularen, skal du først vælge i hvilket det land, du gerne vil udbyde dine produkter. Som stan-

dard vil feltet være udfyldt med Danmark.  

 

Efterfølgende skal du vælge dyreart. Dyrearten er med til at bestemme kataloget, der vises i feltet Race/oprin-

delse. 

 

 

 

Under Race/oprindelse finder du et katalog over en langt række racer, kryds mm, hvorfra du kan vælge det pas-

sende dyr. Hvis den ønskede race, kryds mm. ikke vises her, skal du klikke på Ønsket race ikke opført?. Når du 

har indtastet den ønskede race og klikket på Send, så bliver Landbrugsstyrelsen informeret. Du vil modtage en 

mail, så snart vi har opført den manglende race, kryds mm i kataloget. 

 

Under Type kan du vælge, om det er et racedyr eller et krydsningsdyr; for fjerkræ, om det er et rugeæg, daggam-

mel kylling, ungdyr eller hønniker; og i tilfælde af akvakultur, om det er et æg eller en opdrættet fisk. 

 

Hvis du har flere salgssteder, kan du vælge det sted, hvorfra du vil sælge dit tilbud under Salgssted. Ønsker du 

at tilføje endnu et salgssted til din konto, kan du oprette det i menuen under Profil. 

 

Under Mængde kan du indtaste, hvor mange dyr du gerne vil udbyde. Det er vigtigt, at alle dyrene svarer til op-

lysningerne i formularen, f.eks. tilhører samme aldersgruppe. Ønsker du at udbyde dyr i forskellige aldersgrup-

per/racer, skal du oprette dem som selvstændige udbud. Hvis du tilbyder en gruppe hun- og handyr, skal du 

klikke på Blandede partier under Køn. 

 

Du kan enten liste dit tilbud med det samme ved at vælge Tilgængeligt under Tilgængelighed, eller du kan an-

give den dato, hvor du ønsker at dit tilbud skal være aktiv i databasen, ved at angive en dato i feltet Tilgængelig 

fra. Vælger du en dato frem i tiden er tilbuddet umiddelbart synligt i databasen, men med den dato, du har angi-

vet. Hvis du sætter dit tilbud til Ikke tilgængelig, betyder det, at du ikke har tilbuddet på tilgængelig på nuvæ-

rende tidspunkt, men at det generelt er i dit sortiment. Hvis du vil fjerne et tilbud, skal du klikke på Arkiveret ne-

derst i formularen. 

 

I tilbudsformularen er der både obligatoriske og valgfrie felter. Obligatoriske felter skal udfyldes, før det er muligt 

at gemme udbuddet. Valgfrie felter er markeret med teksten valgfrit. I bunden af i formularen er der mulighed for 

at uploade dokumenter, f.eks. stambogsopslag, billeder etc. 

 

Når du har indtastet alle oplysninger, klikker du på gem og tilbuddet oprettes. 

 

3.2 Håndter dine udbud 
Når du har oprettet en række udbud, kan du vedligeholde dem under menupunktet Mine tilbud. På siden ”Til-

budsstyring” kan du filtrere dine tilbud efter, land, dyreart og tilgængelighed. Har du brug for at oprette et nyt tilbud 

skal du klikke på knappen Til formularen som kan ses i Figur 3.2  

 

Hvis du ikke længere har et tilbud på lager, kan du ændre tilgængeligheden til Ikke tilgængelig under Rediger.  

 

Husk at holde tilbuddene opdateret og deaktiver utilgængelige tilbud inden for 24 timer. 
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Figur 3.2 Tilbudsstyring 

Hvis du har mange tilbud, kan du vælge, hvor mange der skal vises pr. side. Som standard vises der 10 tilbud pr. 

side. For at gå til næste side skal du klikke på >, klik på >> for at komme til sidste side. 

 

3.3 Bekræft dine udbud løbende 
Hvis du ikke ændrer et tilbud i databasen inden for 30 dage, vil du modtage en automatisk genereret e-mail, der 

minder dig om at bekræfte tilgængeligheden af dine tilbud. For at gøre dette skal du klikke på Bekræft aktivitet i 

menuen. Hvis du ikke gør dette, vil du modtage yderligere to påmindelses e-mails med hver 15 dages mellem-

rum. Herefter vil dine tilbud automatisk blive sat til Ikke tilgængelige. 

  

Her kan du filtrere efter, 
land, dyreart og tilgæn-

gelighed 

Klik her for at oprette 
nye tilbud 

Klik her for at redi-
gere tilbuddene 
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4. Brugerprofil 

I menupunktet Profil kan du administrere dine personlige indstillinger. 

 Om du vil modtage e-mailnotifikation 

 Hvilke dyretyper du sælger 

 Salgssteder 

 Logo (må maksimalt være 150x150 pixels og 100 kB i størrelse) 

 

 

4.1 Skift kontaktoplysninger 
Kontaktoplysningerne i husdyrdatabasen OrganicXlivestock.dk stammer alle fra Landbrugsstyrelsens Tast-selv 

system eller for akvakultur fra Fødevarestyrelsen, og ændringerne bliver løbende indlæst i husdyrdatabasen. 

 

Du kan se hvilke oplysninger, du er registeret med under afsnittet Data for kontrolorganet 

 

 
Figur 4.1 Registrerede oplysninger 

Hvis du ønsker at ændre oplysningerne, skal du logge ind på https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage 

Klik på Brugerindstilling ude i højre side af skærmbilledet og gå til Indstillinger, klik på rediger oplysninger og 

angive de nye oplysninger. Ændringerne vil dog først slå igennem på husdyrdatabasen, når Landbrugsstyrelsen 

har indlæst ændringerne. 

 

 

Åben brugerindstillinger 

Rediger oplysningerne Oplysninger fra virk.dk 

Figur 4.2 Brugerindstilling på tast-selv 

https://selvbetjening.lbst.dk/#/homepage
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4.1.1 Salgssted 

Under Salgssteder kan du også ændre dataene for dit salgssted eller tilføje et nyt salgssted. For at gøre dette 

skal du klikke på Ny indtastning. 

 

Vigtigt: Efter hver ændring skal du klikke på Gem, som vist i figur 4.3. 

 

 
Figur 4.3 rediger salgssted 

Vigtig: Hvis du indtaster et nyt salgssted, skal du indtaste dit sted og dit postnummer under Geografisk position 

> Lav om. Hvis dine poster ikke stemmer overens med databasen, vil der blive lavet forslag ud fra dit postnum-

mer, hvorfra du kan vælge den korrekte post. Så vær sikker på, at du har indtastet det rigtige postnummer. 

 

Uden en placering kan formularen ikke gemmes. 

 

 
Figur 4.4 Geografisk position 

For at ændre den geografiske position skal du klikke på Lav om. Dette åbner et skærmbilledet hvor du kan an-

give både bynavn og postnummer. Klik på gem for at godkende ændringerne. Se figur 4.4 

 

 

Klik her for at tilføje et 
nyt salgssted 

Klik her for at ændre 
salgssted  

Husk at gemme efter 
hver ændring  
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