
17. august 2022 

Vejledning til at søge efter helpdesksvar 

 

Søgefunktionen i husdyrhelpdesken og husdyrvejledningen er desværre ikke særlig god, men nogle enkelte 
tricks kan gøre det lidt nemmere at finde det man leder efter, som f.eks. relevante helpdesksvar. 

Da søgefunktionen søger efter alle de ord, du skriver i søgefeltet, er det bedst kun at søge på ét ord ad 
gangen. Desuden er det smart kun at vinge sidetypen husdyrhelpdesk af og dermed ikke søge i vejledningen 
samtidig, hvis det f.eks. alene er helpdesksvar, du ønsker at finde.  

Slutteligt er det en god ide at afgrænse på emne, så den ikke søger blandt alle helpdesksvar, men kun inden 
for det emne, som man ønsker svar om og tror det hører til. 

Her kommer et eksempel for søgning efter helpdesksvar: 

Hvis du kun vinger husdyrhelpdesk af og f.eks. søger på gyllebeholder og afgrænser din søgning til 
”sagsbehandling”, får du 10 resultater (pr. august 2022). Hvis du afgrænser til ”placering af anlæg” får du 
10 resultater. Der er kun få overlap.  

Hvis du søger på gyllebeholder i helpdesken uden nogen afgrænsning på emner, får du 100 resultater 

Det er noget nemmere at se igennem 9 eller 10 resultater og ikke 100. Så afgrænsningen kan være en stor 
hjælp. 

På samme måde kan du søge i husdyrvejledningen, hvor det alene er sidetypen ”vejledningssider”, som er 
vinget af. 

Se skærmdumps og flere eksempler på de næste sider: 



 



 



 

 

 

Hvis du har en idé om hvornår helpdesksvaret er udgivet, kan du også begrænse den tidsperiode 
helpdesksvaret er udgivet i og evt. emne, f.eks.: 



 

 

Google er faktisk også god til at lede for dig. Hvis du f.eks. vil vide noget om, hvad der er svaret om 
gyllebeholdere og afstand til vandløb, kan du søge ”helpdesk gyllebeholder vandløb”, så får du dette svar: 



 

Og vælger du en af dem: 



 


