Guide i brugen af Landmand.dk for
deklarering af grisebesætninger for PRRS.
Start med at åbne en browser og indtast følgende internetadresse:
www.landmand.dk. Her vil du blive præsenteret for følgende skærm:

Du vælger nu at trykke på knappen ”LOG PÅ”.

Nu vil du blive bedt om at logge ind på Landmand.dk. Du indtaster nu dit AgroId* samt det
password som du har til Id’et.

*Skulle du modforventning ikke allerede have et AgroId, kan du via denne side ansøge om et. Brug
her funktionen ”Ny bruger”.
Du vil være logget ind på Landmand.dk. Her vil du have forskellige ”kort” (billedet du ser, kan
variere alt efter hvad du er tilmeldt af services), heriblandt ”kortet” som hedder ”Ansøg om PRRS
deklarering”. Dette kort trykkes der på.

Der vil nu fremkomme en samtykkeerklæring som skal accepteres for at kunne benytte denne
service. Samtykket kan altid trækkes tilbage.

Du vil nu kunne se dine besætninger, både dem som er muligt at ansøge om PRRS-deklarering på,
men også evt. andre besætninger så har en deklarering, enten PRRS eller SPF.

Det er nu at vælge hvilken/hvilke besætninger som ønskes ansøgt om. Dette gøres ved at vælge
dyrlæge fra den list der fremkommer når der trykkes på pillen ned i feltet ”Vælg dyrlæge”. Du skal
kende din dyrlæges praksisnummer. Det kan du typisk finde på en rådgivningsrapport, eller også
kan din dyrlæge oplyse dig om det.
Skulle der mod forventning ikke være en matchende dyrlæge praksis vælges muligheden ”Min
dyrlæge er ikke på listen”. Herefter åbnes der op for at du kan indtaste et praksisnummer (4 cifre).

Dernæst skal der indtastes den e-mail adresse hvortil du ønsker at faktura og al øvrig information
skal sendes.
Herefter trykkes der, hvor der står ”Ansøg”. Ansøgningen vil nu blive overgivet til SPF-Sund for
videre behandling og opfølgning. SPF-Sund sender først en elektronisk aftale til dig, som du skal
underskrive med dit elektroniske ID (NemID eller MitID). Herefter kontakter vi din dyrlæge som
skal give besked om hvordan din besætning skal opnå status (blodprøver eller totalsanering).
Efter der er trykket på ”Ansøg” vil der på skærmen stå følgende på de ansøgte besætninger:

Når denne er færdig behandlet vil den komme ned under ”Andre besætninger” med en status
PRRS.
Skulle du støde i problemer kan du kontakte SPF-Sund på e-mail: sundhedsstyringen@lf.dk eller på
telefon 8740 5101.

Held og lykke med brugen af Landmand.dk
og velkommen til SPF-Sund!

