Vejledning brug af Jordbasen

Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion brug af Jordbasen
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Adgang og log-in
Du får adgang til Jordbasen ved at benytte adressen www.jordbasen.miljoeportal.dk. Jordbasens
forside ser ud som vist nedenfor

Du kan logge ind ved enten at benytte NemID medarbejdersignatur eller ved at benytte din
almindelige login til Danmarks Miljøportals systemer.

NemID
Når du har klikket på Login med virksomhedens NemID, kan du benytte din medarbejdersignatur
til at logge ind via. flg. skærmbillede:

Når du har indtastet dine oplysninger og valgt Næste bliver du automatisk stillet videre til
Jordbasen.
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Med NemID medarbejdersignaturen kan du elektronisk identificere dig som ansat i en virksomhed
og herved logge ind i systemet. Hvis du ønsker at vide med om den elektroniske
medarbejdersignatur,
kan
du
følge
linket
her:
https://www.nemid.nu/dkda/erhverv/nemid_til_erhverv/medarbejdersignaturer/

DMP-bruger
Hvis du har en DMP-bruger, kan du logge ind som bruger under en myndighed, der er oprettet som
partnerorganisation hos Miljøportalen. Når du har klikket på Log-in for myndigheder bliver du
viderestillet til Miljøportalens log-in side. Efter klik på Log-in logger du ind ved brug af dit
brugernavn og din adgangskode

Når du er logget ind bliver du automatisk stillet videre til Jordbasen.
Hvis du har yderligere spørgsmål til log-in vha. miljøportalens brugerstyring, ændring af kodeord,
nulstilling
af
kodeord
mv.,
kan
du
se
mere
her:
http://www.miljoeportal.dk/hjaelp/Vejledninger/Sider/Log-in.aspx
Hvis du har spørgsmål til oprettelse af bruger til Danmarks Miljøportals systemer, kan
du
henvende
dig
til
Miljøportalens
support
på
e-mailadressen
miljoeportal@miljoeportal.dk

Accept af vilkår
Første gang du logger ind, vil du få vist Jordbasens disclaimer, som skal accepteres før dine
aktiviteter i Jordbasen bliver synlige for andre brugere. Du kan med andre ord godt oprette
annoncer mv. uden at acceptere vilkårene beskrevet i disclaimeren, men du skal acceptere for at
dine annoncer bliver aktive.
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Disclaimeren beskriver de generelle betingelser, vilkår og ansvarsforhold som gælder for brugen
af sitet.
Hvis du ønsker an at genfinde disclaimeren på et senere tidspunkt, finder du den under Vilkår i
venstremenuen.

Oversigtskort
Jordbasen indeholder tre typer af opslag: annoncering af overskudsjord, efterspørgsel af jordparti,
og permanente modtageanlæg. Herudover kan baggrundkortene i løsningen bidrage med den
seneste viden om en adresse eller matrikels aktuelle forureningsstatus, om grunden er omfattet
af områdeklassificering. I det følgende vil først nogle generelle funktioner i kortet blive
gennemgået, og herefter vil visning af annoncerne blive gennemgået.

Generelt
De aktive opslag er vist i oversigtskortet:

På en computer zoomer du ved at dobbeltklikke på kortet, benytte zoomværktøjet øverst i venstre
hjørne eller holde Shift-tasten inde mens du bruger scroller ind med musen.
I højremenuen findes skærmkort, jordforurenings-kortlag, oversigter og signaturforklaring. Denne
åbnes ved at klikke på ikonet

øverst i højre hjørne.
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Her ses det at de grønne trekanter symboliserer lokaliteter hvor der er oprettet en annonce for
jord, der ønskes bortskaffet; de lyserøde trekanter symboliserer lokaliteter, hvor der er oprettet
annoncer der vedrør efterspørgsel af jord; de blå firkanter symboliserer lokaliteter med
permanente modtageanlæg.
Ved at klikke på lagene listet under Forurening kan du få vist de steder hvor der af regionerne er
konstateret mistanke om jordforurening eller konstateret at der er jordforurening.
Områdeklassificering er arealer, typisk indenfor byzoner, som af pågældende kommune antages
at være lettere forurenet. Når lagene er aktiverede fremgår forureningen på kortet som vist i
eksemplet nedenfor.

For at deaktivere et kortlag og fjerne det fra visningen, skal du klikke på det i oversigten igen.
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Du
kan
læse
mere
om
jordforureningsdata
på
Danmarks
http://www.miljoeportal.dk/intro/intro_jord/Sider/forside.aspx.

Miljøportal

her:

For at deaktivere et kortlag og fjerne det fra visningen, skal du klikke på det i oversigten igen.
Det er herudover muligt at få vist matrikelgrænser, kommunegrænser og husnumre, samt at
ændre baggrundkortet og få fx få vist annonceringerne på luftfoto.

Annoncer
Ved at holde musen hen over de enkelte markeringer i oversigtskortet kan du få vist annoncetypen
og adressen knyttet til annonceringen, se nedenfor

Hele annoncen vises, ved at klikke på markeringen i kortet. Overskriften indikerer om annoncen
omhandler anskaffelse eller bortskaffelse af et jordparti. Billedet nedenfor viser et eksempel på
en annonce hvor brugeren ønsker at modtage et jordparti, og herved søger overskudsjord.
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Annoncen lukkes ved at klikke på Luk eller på krydset i øverste højre hjørne.
Du kan læse mere om opslag og annoncering i de følgende afsnit.
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Visning af opslag
Jordbasen indeholder tre typer af opslag: annoncering af overskudsjord, efterspørgsel af jordparti,
og permanente modtageanlæg. I det følgende vil disse opslag blive nærmere gennemgået.

Jord ønskes bortskaffet
Denne type annonce er oprettet af en bruger, som ønsker at bortskaffe et jordparti. Under
nedenstående figur, er det nærmere forklaret hvad de enkelte oplysninger, indeholdt i annoncen
dækker over.
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Annoncen er opdelt i fem sektioner: Lokalitet; Kontaktperson; Forventet tidsramme; Beskrivelse
af jord som ønskes bortskaffet; og Dokumentation. Alle oplysninger er anført af den bruger, der
har oprettet annoncen.
Under overskriften er det synligt, hvor mange gange annoncen har været åbnet og dermed vist til
andre brugere.

1

Under Lokalitet er adressen hvorfra jorden ønskes bortskaffet anført.

2

Under Kontaktperson ses kontaktoplysninger på den angivne kontraktperson.

3

4

5

Sektionen Forventet tidsramme indeholder oplysninger om den tidsperiode som
annoncen på Jordbasen er gældende for. Projektets tidsramme oplyser et start- og
sluttidspunkt angivet af annonceindehaveren. Projektets tidsramme indikerer den
tidsperiode hvori jorden forventes at skulle bortskaffes. Der er altså mulighed for at
man kan oprette en annonce for et jordparti længe før jorden faktisk skal flyttes, hvis
man ønsker at få an aftale med modtager eller aftager på plads i god tid.

Beskrivelse af jorden som ønskes bortskaffet indeholder oplysninger om det
pågældende jordparti. Jordmængden er angivet i m3, som enten løst eller fast mål.
Jordarten er kategoriseret som en af syv mulige jordtyper eller som ”Andet” eller ”Ved
ikke”. Derudover er det angivet om jordpartiet indeholder affald, og hvorvidt arealet
hvorfra jorden stammer, af de offentlige myndigheder, er kategoriseret som Ikke
forurenet, V1-kortlagt eller V2-kortlagt. Der kan desuden være angivet bemærkninger
til jordbeskrivelsen, som kan indeholde nærmere oplysninger om evt.
områdeklassificering mv.

I sektionen Dokumentation er det angivet, om der ved jordprøver er foretaget analyser,
og om jorden er klassificeret efter Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.
Jordkvalitetskriteriet er en værdi der fastsætter om jorden er uforurenet, og hvis ikke,
i hvilken grad jorden da er forurenet. Du kan læse mere om jordkvalitetskriteriet på
Miljøstyrelsen hjemmeside. Herudover kan der være angivet antallet af analyser der er
foretaget af jorden, og vedhæftning af dokumentation fx analyseresultater el. lign.
Under
bemærkninger
kan
der
være
tilføjet
uddybende
forklaringer,
dokumentbeskrivelser el. lign.

Husk: Der kan være flere typer jordpartier på samme lokalitet. Der oprettes seperate
annoncer for forskellige jordpartier i samme projekt.
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Jord modtages
Denne type annonce er oprettet af en bruger som efterspørger et givent jordparti. I en sådan
annonce er der angivet hvilke kriterier modtager har til det jordparti der efterspørges. Annoncen
ser ud som vist nedenfor

Annoncen er opbygget som beskrevet i foregående afsnit. Oplysningerne skal nu blot forstås som
annoncørens krav til det efterspurgte jordparti frem for oplysninger om et jordparti.
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Modtageanlæg
Denne type opslag oprettes af permanente modtageanlæg, som ønsker at figurere på Jordbasen
med kontaktoplysninger og link til hjemmeside. Formålet med dette er at give brugere med
jordpartier i overskud, mulighed for at finde et anlæg, der kan modtage overskudsjord.
Modtageanlæggenes oplysninger ses ved at klikke på ikonet på kortet, og opslaget ser ud som vist
nedenfor

Denne type opslag er delt op i tre sektioner; Lokalitet, Kontaktperson og Eksternt link.
Sektionen Lokalitet indeholder modtageanlæggets adresse, mens der under Kontaktperson er
angivet navn og kontaktoplysninger. Nederst findes et eksternt link til modtageanlæggets egen
hjemmeside, eller anden relevant information om anlægget, som anlægget selv er ansvarlig for.
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Modtageanlæggene er selv ansvarlige for deres oprettelse i Jordbasen og for vedligeholdelse af
alle informationer.

Fremsøgning af annonce
Ved klik på
åbnes venstremenuen, som indeholder en række funktioner. I det følgende vil det
blive gennemgået hvordan man vha. en søgning kan fremsøge annoncer der opfylder de kriterier
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man måtte have til et givent jordparti man enten skal bortskaffe eller søger efter. Under Søgning
kan man vælge enten Søg jordudbyder eller Søg jordmodtager, se skærmbillede nedenfor

For begge søgninger gælder det, at man kan udfylde en række oplysninger om enten det jordparti
man efterspørger, eller den modtager til sit jordparti man søger efter. Skærmbilledet ser ud som
vist nedenfor

Søg jordudbyder
Denne funktion benyttes hvis man ønsker at søge efter en given mængde overskudsjord, fordi man
er interesseret efter at modtage jord.
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Ingen felter i søgningen er obligatoriske, og det er derfor unødvendigt at specificere felter hvor
der ikke er specifikke krav til søgeresultatet. Hvis man ikke finder hvad man søger i første omgang,
kan man med fordel gøre sin søgning mindre specifik, eller ændre i et kriterie, fx afstandskriteriet.
Under Jordart og Jordklassifikation angives hhv. den jordart og jordklassifikation efter
Miljøstyrelsens Kvalitetssikringskriterier, man er interesseret i at jorden skal have. Krav til
Arealets forureningsstatus kan også angives.
Den ønskede Jordmængde angives i kubikmeter, og indtastes som et interval.
Projekt start og Projekt slut er tidsrammen for hvornår jordudbyderen har planlagt at jordpartiet
skal flyttes.
I feltet Adresse indtastes modtagers adresse med henblik på at angive en maksimum Afstand fra
denne til det jordparti man søger. Det er altså modtageradressen der indtastes her. Når du har
indtastet adressen zoomes der automatisk ind på adressen i kortvinduet.

Søg jordmodtager
Denne funktion benyttes hvis man ønsker at søge efter en modtager til en given mængde
overskudsjord.
Ingen felter i søgningen er obligatoriske, og det er derfor unødvendigt at specificere felter hvor
der ikke er specifikke krav til søgeresultatet. Hvis man ikke finder hvad man søger i første omgang,
kan man med fordel gøre sin søgning mindre specifik, eller ændre i et kriterie, fx afstandskriteriet.
Under Jordart og Jordklassifikation angives hhv. den jordart og jordklassifikation efter
Miljøstyrelsens Kvalitetssikringskriterier, som den overskudsjord man er i besiddelse af har.
Arealets forureningsstatus kan også angives.
Jordmængde angives i kubikmeter, og indtastes som et interval.
Projekt start og Projekt slut er tidsrammen for hvornår du har planlagt at jordpartiet skal flyttes
fra nuværende.
I feltet Adresse indtastes adressen hvorfra jordpartiet skal fjernes, med henblik på at angive
maksimum Afstand fra denne til den modtager man søger. Når du har indtastet adressen zoomes
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der automatisk ind på adressen i kortvinduet. Ved anførsel af en afstandsradius fra adressen til en
jordmodtager, vises en cirkel, som markerer afstanden med den valgte afstand

Når oplysningerne er indtastet, klikkes på Søg, hvorefter de resultater der matcher søgekriterierne
vises i tabeloversigten nedenfor. I oversigten er det muligt at sortere efter alle kategorier ved at
klikke på pileikonet

ud for overskrifterne, se nedenfor

For at få vist en annonce klikkes på Vis.
Du kan frit redigere i kriteriefelterne for at foretage en ny søgning. Husk herefter at klikke på Søg
igen. Hvis du ønsker at rydde indholdet i de felter du har udfyldt, kan du gøre dette, ved at klikke
på Nulstil.
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Oprettelse annonce
Det følgende afsnit gennemgår proceduren for oprettelse af annoncer i Jordbasen. Det findes to
typer annoncer;
1) Jeg udbyder jord
2) Jeg søger jord
Hvis du ønsker at oprette en annonce for at efterlyse en modtager til dit jordparti, skal du benytte
funktionen Jeg udbyder jord, mens du skal benytte Jeg søger jord hvis du efterlyser et
overskudsjordparti.
Funktionerne findes i venstremenuen i sektionen Opret annonce, se nedenfor

Udbyd jordparti
For at oprette en annonce hvori du udbyder et jordparti skal du udfylde formularen, som kommer
frem når du har klikket på Jeg udbyder jord. Ingen felter er obligatoriske, men du bør udfylde
formularen så detaljeret som muligt, for at give en eventuel modtager mest mulig information om
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det jordparti du udbyder. På den måde bliver det også lettere for modtageren at fremsøge din
annonce.

Formularen er delt op i fem sektioner: Lokalitet; Kontaktperson; Tidramme; Beskrivelse af
jordparti; og Dokumentation.
I sektionen Lokalitet skal adressen hvor det overskuddene jordparti kan hentes, anføres. Herefter
centreres kortudsnittet på den pågældende lokalitet.
Under Kontaktperson anføres navn, telefonnummer og mailadresse på den person, andre brugere
kan henvende sig til angående annoncen.
Under Beskrivelse af jordparti anføres først rumfang i kubikmeter, og det angives om det er løst
eller fast. Ønsker du at angive mængden i ton, kan dette skrives i bemærkningsfeltet underneden.
I feltet Jordart vælges jordpartiets jordart, herefter kan det anføres om jordpartiet indeholder
affald, og arealets forureningsstatus. I bemærkningsfeltet har du mulighed for at tilføje
nærmere beskrivelse af jordpartiet, og eventuelt kommentarer til de felter du har udfyldt. Det
kan være en god idé at fx at tilføje om arealet er omfattet af områdeklassificering. Du kan læse
mere
om
forureningsstatus
og
områdeklassificering
her:
http://www.miljoeportal.dk/intro/intro_jord/Sider/forside.aspx
Tip! For at tjekke arealets forureningsstatus og områdeklassificering, kan du ved først
at klikke på
dem.

øverst i højre hjørne slå forureningskortlagene til ved at klikke på

I sektionen Dokumentation kan du oplyse om der er foretaget Geotekniske undersøgelser eller
Miljøundersøgelser af jorden. Du kan også oplyse om der er foretaget andre analyser og angive
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hvor mange analyser du har viden om, er foretaget. Analyserne kan beskrives nærmere i
bemærkningsfeltet nederst.
Jordklassifikation angives i henhold til Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterier. Du kan læse mere
om Miljøstyrelsens kvalitetskriterier (grænseværdier) for jord og grundvand ved at følge linket:
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/jord/forurenede-og-muligt-forurenedegrunde/graensevaerdier/

Når du er færdig med at udfylde felterne, kan du gemme annoncen ved at klikke på Gem øverst i
formularen. Du vil nu blive mindet om at flytning af jord fra et områdeklassificeret areal eller fra
et areal med mistanke om, eller konstateret jordforurening skal anmeldes til din kommune

Dette skal du selv sørge for at gøre uafhængigt af din annoncering på Jordbasen.
Annoncen vil herefter være synlig for andre brugere, og du får nu mulighed for at oprette en
annonce til på samme lokalitet

Hvis du ikke ønsker dette, bliver du stillet videre til Mine Annoncer som indeholder en oversigt
over alle dine aktive annoncer. Hvis du ønsker at oprette endnu en annonce på samme lokalitet,
har du nu mulighed for at udfylde endnu en formular for annonceoprettelse.

Efterspørg jordparti
For at oprette en annonce hvori du efterspørger et jordparti skal du udfylde formularen, som
kommer frem når du har klikket på Jeg søger jord. Hvis du ikke har specifikke krav (til fx indhold
af affald), kan du undlade at udfylde visse felter, for at gøre øge chancerne for et match. Ingen
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felter er obligatoriske. Hvis du omvendt har specifikke krav til det jordparti du søger, bør du
udfylde formularen så detaljeret som muligt, for at give en andre brugere mest mulig information
om det jordparti du efterspørger.

Formularen er delt op i fire sektioner: Lokalitet; Kontaktperson; Tidramme; og Beskrivelse af
jordparti
I sektionen Lokalitet angives din adresse, og herefter centreres kortudsnittet på den pågældende
lokalitet.
Under Kontaktperson anføres navn, telefonnummer og mailadresse på den person, andre brugere
kan henvende sig til angående annoncen.
Under Beskrivelse af jordparti anføres først det rumfang i kubikmeter, som jordpartiet du
efterspørger, skal have, og det angives om det er løst eller fast. Ønsker du at angive mængden i
ton, kan dette skrives i bemærkningsfeltet underneden. I feltet Jordart vælges jordpartiets
ønskede jordart, herefter kan det anføres om jordpartiet må indeholde affald, og eventuelle
krav
til
arealets
forureningsstatus.
Læs
mere
om
jordforurening
her:
http://www.miljoeportal.dk/intro/intro_jord/Sider/forside.aspx
Hvis der er krav til at jorden skal have en specifik Jordklassifikation i henhold til Miljøstyrelsens
Jordkvalitetskriterier kan dette også angives. Du kan læse mere om Miljøstyrelsens
kvalitetskriterier (grænseværdier) for jord og grundvand ved at følge linket:
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http://mst.dk/virksomhed-myndighed/jord/forurenede-og-muligt-forurenedegrunde/graensevaerdier/
I bemærkningsfeltet har du mulighed for at tilføje nærmere beskrivelse af det jordparti du
efterspørger, og eventuelt kommentarer til de felter du har udfyldt.
Når du er færdig med at udfylde felterne, kan du gemme annoncen ved at klikke på Gem øverst i
formularen. Annoncen vil herefter være synlig for andre brugere. I pop-up vinduet, som nu vises,
kan du vælge om du ønsker at oprette endnu en annonce på samme lokalitet

Hvis du klikker på Nej, kommer du videre til Mine Annoncer som indeholder en oversigt over alle
dine aktive annoncer. Hvis du ønsker at oprette endnu en annonce på samme lokalitet, har du ved
klik på Ja nu mulighed for at udfylde endnu en formular for annonceoprettelse.
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Mine annoncer
Funktionen Mine annoncer findes i venstremenuen under Min Profil, se nedenfor

Denne funktion har til formål at skabe et overblik over de annoncer, der er oprettet med den
bruger, som du er logget ind med (se skærmprint på næste side).

Vis og rediger annonce
I oversigten i Mine annoncer kan du skelne mellem dine annoncer ud fra de oplysninger der
fremgår i tabellen. For at få vist hele annoncen, klikkes på Vis/Rediger. Annoncerne er listet i
en tabel som vist nedenfor
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Når annoncen vises, kan du redigere indholdet ved at klikke på Rediger nederst i boksen. Herefter
åbnes annoncen, og når redigeringen er foretaget, kan ændringerne gemmes ved at klikke på Gem.
Du kan også klikke dig frem til dine egne annoncer ved at finde dem i oversigtskortet. Nederst i
annoncen har du mulighed for at redigere eller slette den.

Slet annonce
Ved at åbne din annonce gennem funktionen Mine annoncer (se ovenstående afsnit), har du også
mulighed for at slette annoncen ved at klikke på slet, når du har klikket på Vis/rediger:

Vejledning til brug af Jordbasen, januar 2016

side22

Hvis du åbner annoncen ved at klikke på ikonet i hovedkortet, kan du ved først at klikke Rediger
også slette annoncen.

Modtageanlæg
Permanente modtageanlæg er fast anlæg, der kan modtage overskudsjord. Du kan typisk finde
informationer om disse anlæg på kommuners hjemmesider.

Opret permanent modtageanlæg
Funktionen Opret modtageanlæg findes i venstremenuen, se nedenfor

Ved at klikke vises en formular, som du skal udfylde med de oplysninger, som skal være synlig for
Jordbasens brugere.
Formularen er vist nedenfor.
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Før modtageanlægget vises på kortet, skal du acceptere vilkårene om, at der er de nødvendige
tilladelser der skal til, for at der kan modtages jord på det oprettede anlæg.
I de følgende felter skal anlæggets navn, lokalitet (adresse), kontaktinformation og evt. link til en
ekstern hjemmeside angives.
Ved tryk på Gem, oprettes anlægget i Jordbasen, og du kan herefter finde anlægget på
skærmkortet eller i oversigten Mine annoncer, se nedenfor.
Hvis vilkårene ikke blev accepteret ved oprettelse, vil modtageanlægget blive gemt alligevel, og
kan findes i oversigten Mine annoncer. Anlægget vil dog ikke være synligt for andre brugere af
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Jordbasen. I oversigten har du mulighed for at redigere annoncen og acceptere vilkårene på et
senere tidpunkt, hvorefter annoncen vil blive synlig.

Redigér eller slet modtageanlæg
Såfremt du ønsker at slette et oprettet modtageanlæg, skal du først, ved at klikke på menupunktet
Mine modtageanlæg få vist en oversigt over de modtageanlæg du har oprettet.
Oversigten er bygget op på samme måde som Mine annoncer.
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På oversigtskortet til højre for tabellen vises de modtageanlæg, der er oprettet med den
brugeradgang du benytter.
Ved at panorere henover symbolerne på kortet, vil navnet på det pågældende modtageanlæg
komme til syne. Du kan også klikke på en linje med et modtageanlæg, for at få kortudsnittet til
at zoome ind på det pågældende anlæg.
Der vil ud for modtageanlægget stå Aktiver der hvor annoncen ikke er aktiv pga. manglende accept
af vilkår, og Vis i de tilfælde hvor vilkårene er accepteret.
Ved klik på Vis eller Aktiver får du vist annoncen med de oplysninger du har indtastet sidst du
gemte annoncen. Hvis du ønsker at redigere disse oplysninger, skal du trykke på Redigér nederst
i dialogboksen.
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Min søgeagent
Søgeagenten er en abonnementsordning, hvor der udsendes en notifikation til en angivet emailadresse, i fald der ud fra de søgekriterier, specificeret i agenten, findes en matchende
annonce. Søgeagenten søger efter match til dine kriterier en gang i døgnet, og såfremt der er
oprettet nye annoncer, der matcher dine specifikationer, fremsendes en mail med et link til
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annoncerne. Hvis du fx søger en modtager til 14 ton grus, vil du modtage en notifikation, såfremt
der oprettes en annonce, hvori en anden bruger har efterspurgt et jordparti der matcher dit.
For at oprette en søgeagent klikkes først på Min søgeagent i venstremenuen

Ved aktivering af søgeagenten accepteres de vilkår, der står beskrevet under rubrikken

Herefter skal du først angive om du søger annoncer, hvori overskudsjord udbydes, eller om du
søger efter en aftager til et jordparti. Ved afkrydsning i begge rubrikker, vil du få tilsendt
søgeresultater der matcher både på bortskaffelse og anskaffelse af jord.
Herefter angives den adresse hvor overskuds jorden befinder sig, eller den adresse hvor det
efterspurgte jordparti(/-partier) skal hen.
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I feltet Radius angives den afstand, du er interesseret i, at jorden skal befinde sig indenfor, eller
en given modtager skal befinde sig indenfor. På oversigtskortet, kan du se hvor stort et område
din angivne søgeradius dækker over. Der er vist et eksempel på dette nedenfor

I feltet Kontaktperson angives kontaktoplysningerne på den person, der skal modtage
notifikationsmailen fra Jordportalen om mulige match på søgekriterierne.
Nederst angives oplysningerne om det givne jordparti. Først størrelsen på det jordparti det man
enten ligger inde med, eller søger. Dette angives som et interval, med et minimum og maksimum
størrelse på jordpartiet.

Vejledning til brug af Jordbasen, januar 2016

side29

Herefter angives de kriterier du har til jordklassifikation og jordart. Hvis du søger en modtager til
et jordparti, angives de oplysninger om jorden, som skal matche kriterier angivet hos en potentiel
modtager.

Når du har udfyldt felterne skal du klikke på Gem, for at aktivere søgeagenten.
Hvis du efter nogen tid ikke har modtaget noget match på dine kriterier, kan du måske prøve at
din søgning.
Du deaktiverer din søgeagent ved at fjerne afkrydsningen i den øverste rubrik.
Når du har redigeret søgeagenten, skal du klikke på Gem, ellers husker søgeagenten ikke de
ændringer du har foretaget dig.

Kontakt Danmarks Miljøportal
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Du kan finde flere vejledninger og små introduktionsvideoer til Danmarks Miljøportals systemer
og brugerstyring på hjemmesiden: http://internet.miljoeportal.dk/hjaelp/Sider/default.aspx
På hjemmesiden kan du også finde den dialogbaserede FAQ hvor der findes svar på ofte stillede
spørgesmål: https://faq.miljoeportal.dk/
Har du yderligere spørgsmål til Arealinformation eller andre af Miljøportalens systemer, bedes
du kontakte Danmarks Miljøportal.
T: +45 72 54 54 54
E: miljoeportal@miljoeportal.dk
Rentemestervej 8 • 2400 København NV • www.miljoeportal.dk
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