
Erklæring om cookies 
 
I denne erklæring finder du oplysninger om, hvad cookies er, hvilke cookies der lagres, når du 
besøger dette website, og hvordan du kan fravælge eller slette disse cookies. 
 
Hvad er cookies, og hvordan vi bruger dem 
 
En cookie er en lille tekstfil bestående af bogstaver og tal, som gemmes på din computer, 
Smartphone eller tablet, når du besøger et website, og den indeholder oplysninger, som 
overføres til din computer. Disse oplysninger sendes tilbage til websitet ved hvert efterfølgende 
besøg eller til et andet website, som genkender den pågældende cookie. 

Vores website anvender cookies til at skelne mellem din computer og andre besøgendes 
computere. Dette hjælper os med at give dig en bedre onlineoplevelse, for eksempel, ved at 
huske dine præferencer, og det giver os også mulighed for at forbedre websitet, for eksempel, 
ved at måle antallet af besøg på websitet og ved at sørge for, at de besøgende nemt kan finde 
det, de leder efter.  
 
Samtykke til cookies 
 
I Danmark kræver loven din tilladelse til, at der lagres cookies på din computer. Du kan give dit 
samtykke til, at vores cookies må placeres på din computer ved at vælge "Jeg accepterer 
cookies", som vises i et separat pop op-vindue . Eller du kan fortsætte med at browse på 
websitet, efter at du har fået vist et cookie-banner, som oplyser dig om, at du ved at fortsætte 
med at browse på websitet giver dit samtykke til, at vi lagrer cookies på din computer. I begge 
tilfælde kan du til enhver tid ændre mening ved at fravælge cookies (flere oplysninger findes 
nedenfor). 
 
Hvis du vil slette cookies, som vi har lagret på et tidligere tidspunkt, skal du følge instruktionerne 
i afsnittet "Fravalg af cookies". 
 
Fravalg af cookies 
 
Du kan til enhver tid slette og blokere alle cookies fra dette website. Du kan slette cookies i de 
fleste webbrowsere, og du bør kunne blokere cookies ved at aktivere den funktion i din browser, 
som giver dig mulighed for at afvise lagring af nogle eller alle cookies. Din browsers 
"hjælpeskærm" eller brugervejledningen til din computer bør indeholde en forklaring af, hvordan 
du gør dette. 
 
Hvis du vil vide mere om cookies og hvordan du administrerer dem via din browser/computer, 
kan du gå ind på www.allaboutcookies.org. 
 
Websites kan bruge følgende cookies 
 
Navn Type cookie Beskrivelse Varighed 
__utma Funktion Bruges til at 

kendetegne brugere 
og sessioner. Denne 
cookie oprettes, når 
javascript-biblioteket 
udføres, og der ikke 

Vedvarende 

http://www.allaboutcookies.org/


på forhånd eksisterer 
__utma-cookies. 
Cookien bliver 
opdateret hver gang, 
der sendes data til 
Google Analytics. 
Bruges til at 
bestemme nye 
sessioner/besøg. 

__utmb Funktion Denne cookie 
oprettes, når 
javascript-biblioteket 
udføres, og der ikke 
på forhånd eksisterer 
__utmb-cookies. 
Cookien bliver 
opdateret hver gang, 
der sendes data til 
Google Analytics. 

Varer i 30 minutter 

__utmc Funktion Registrerer, når en 
side lukkes, og bruges 
sammen med __ utmb 
for at måle, hvor 
længe besøgende 
befinder sig på vores 
website. 

Fjernes, når 
browseren lukkes 

__utmz Funktion Registrerer, hvordan 
besøgende har fundet 
frem til vores website, 
f.eks., via en 
søgemaskine, et link 
fra et andet website 
eller om de indtastede 
adressen direkte. 
Viser ligeledes 
rækkefølgen af sider, 
som besøgende 
besøger. 

Varer i 6 måneder 

__ga Vedvarende Bruges til at 
kendetegne brugere. 

2 år 

 


