
Vårvintern är en hektisk tid för ledamöt-
ern a i regionala rapportkommittén (Rrk). 
Föregåend e års fynd skall valideras, samman-
ställas och förädlas till en fågelrapport som 
publicera s i vår medlemstidning FiU. Man kan 
tycka att vi är sent ute, men erfarenheten har 
visat att det trots allt rapporteras en hel del 
intressant även under slutet av föregående år. 
Dessutom passar det bra för oss, som också är 
fågelskådare, att ta vara på den fågelmässigt 
lugna och allmänt mörka tiden av året för att 
göra skrivbordsarbete. 

Nationellt möte 
om fågelrapportering
Helgen 12–13 november hölls ett nationellt 
möte om fågelrapportering i Uppsala med 
SOF-Birdlife som värd. Fyra ledamöter från 
Rrk Uppland deltog och totalt var ett fem-
tiotal Rrk-representanter från hela Sverige 
närvarande. Bakgrunden till mötet var att 
SOF-Birdlife vill att valideringen av fynd 
av naturvårdsintressanta arter (NIA) i Art-
portalen påtagligt förbättras. Det är stora 
varia tioner mellan Rrk i landet, men gemen-
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samt är att många lägger mycket tid på att 
validera subrariteter av mycket begränsat 
intresse för naturvården. En förbättrad va-
lidering av NIA är med emfas efterfrågat av 
naturvårdande myndigheter. Dessa använder 
uppgifterna i Artportalen när natur skall skyd-
das alternativt exploateras. 

Två ämnen diskuterades särskilt ingående 
på mötet:

•  Nationella rapportkommitténs (Nrks) 
framtida funktion och befogenheter. 

•  Rapportering och validering av NIA. 

I synnerhet den andra punkten diskutera-
des livligt. SOF-Birdlife föreslår att validering 
av ett stort antal NIA (>100 arter) flyttas 
från respektive regional rapportkommitté 
till särskilda NIA-grupper. Dessa får i uppgift 
att sköta valideringen av enskilda arter på 
nationell nivå. 

Tveksamheten till detta förslag var ut-
bredd, många såg en uppenbar risk att den 
lokala kännedom som Rrk besitter inte kom-
mer att tas tillvara. Enighet rådde dock om 
att valideringsarbetet behöver bli mycket mer 

När detta läses är arbetet med fågel rapporten för 2016 förhoppningsvis avslutat, men vi vill passa 

på att lyfta fram några saker som vi har förändrat eller kommer att förändra i vårt arbetssätt. Samt, 

enligt gammal vana, påminna om några käpphästar! 

Hane praktejder, Somateria spectabilis, med vanliga ejdrar, 
Somateria mollissima, Mo i Rana hamn, Norge 29 mars 2016. 
 FOTO: PETTER HALDÉN
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Vilka fynd är Rrk intresserade av? 
Det mesta, men vi har ändå begränsat oss 
till en rapportmall där vi angett kriterier 
för vad vi kommer att titta närmare på och 
eventuell t publicera i fågelrapporten. För 
dig som rappor tör finns inget enkelt sätt att 
få en överblick över rapportmallen (inte för 
oss heller för den delen).
 I samband med rapportering i Artportalen 
kommer det i ”granskningsläget”, alltså 
när du sparat ditt fynd, upp antingen en 
ljusblå cirkel eller en gul triangel med ett 
utropstecken i, som anger att fyndet fastnar 
i rapportmallen. Den ljusblå cirkeln anger 
”intressant observation” och avser fenologiskt 
intressanta fynd eller måttligt ovanliga arter. 
Det kan röra lövsångare i oktober (fenologi) 
eller mindre sångsvan (måttligt ovanlig). En 
gul triangel intill ditt fynd anger ”Mycket in-
tressant observation” och gäller för ovanligare 
arter till veritabl a rariteter, tänk stäpphök 
till stäppvipa. 

”Publik kommentar”
Rrk Uppland ser gärna att funktionen ”Publi k 
kommentar” i Artportalen används i mycket 
större utsträckning än vad som nu sker. 
Särskilt viktigt är detta för ovanligare fåglar 
eller fynd som är fenologiskt avvikande och 
där foto dokumentation saknas. I dessa fall 
är någr a klargörande rader om omständig-
heterna kring observationen (läte n, utseen-
de) och hur närstående arter uteslutits 
mycket värdefulla. Om fältet ”Publik kom-
mentar” lämnats tomt är vi i många fall 
tvungna att starta en dialog med rapportören 
via meddelandefunktionen i Artportalen för 
att kontrollera fyndets riktighet. Dialog är i 
grunden bra men det tar också mycket energi 
från vårt arbete och vi ser att det i många fall 
hade kunnat undvikas.

En tumregel för när ”publik kommentar” 
skall fyllas i är när du ser utropstecknet i en 
ljusblå cirkel eller gul triangel bredvid ditt 
fynd i granskningsläget. 

Tuvsnäppa, Calidris pectoralis. Edshammar, Husbydammarna 30 oktober 2014.  FOTO: PETTER HALDÉN

Så rapporterar    du till Artportalen
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enhetligt samt att vi lägger mycket arbete på 
att validera subrariteter. Resultatet av diskus-
sionen blev att SOF-Birdlife genom Nrk får 
i uppdrag att starta en försöksverksamhet 
med ett fåtal NIA för att se om arbetssättet 
fungerar. 

Mandatperioder på två år 
Ytterligare ett ämne som diskuterades 
på möte t var tillsättandet av ledamöter  
i respek tive Rrk. SOF-Birdlife önskar att den 
regionala föreningsstyrelsen ska vara ytterst 
ansvarig för tillsättande och entledigande 
av ledamöter, med möjlighet att vid behov 
förändra Rrk-sammansättningen. 

Framöver kommer därför Rrk Uppland s 
ledamöter att tillsättas med mandatperioder 
om två år. Rrk nominerar själva ledamöter 
till styrelsen, som behandla r frågan på ett 
ordinarie styrelse möte. Rrk Uppland består 

med anledning av detta från och med 2017 
av följande ledamöter:

Petter Haldén  (ordförande, 2 år),  
Magnus Liljefors  (sekreterare, 2 år),  
Nina Janelm  (2 år),  
Peter Schmidt (2 år, ny!),  
Lars Bern  (2 år),  
Yngve Hareland  (2 år),  
Johan Södercrantz  (2 år),  
Fredrik Friberg  (1 år),  
Pekka Westin  (1 år),  
Martin Tjernberg  (1 år),  
Bill Douhan  (1 år),  
Ragnar Hall  (1 år),  
Anders Jansson  (1 år). 

Tack för uppmärksamheten!
Petter Haldén

 petter.halden(a)gmail.com

Titta gärna på Rrks sida på www.uof.
nu för mer informa tion kring rappor-
tering. Där finns också en länk till en 
användarguide för Artportalen.

Val av lokal
Tomtlistor, dasslistor och Hjälstalistor i all 
ära, men håll i minnet att för att få använd-
bara data i Artportalen ska man rapportera 
fågeln från den lokal där fågeln befinner sig 
och inte där man själv råkar stå. 

Raritetsblanketter
Stora förändringar på gång! Vi kommer att 
ta bort det blankettkravet som automatiskt 
genereras när en raritet rapporteras till Art-
portalen. Detta system har fått till följd att 
alla som rapporterat en långstannade raritet 
får krav på sig att fylla i en raritetsblankett, 
vilket är onödigt. Dels för Rrk som kan få 
bedöma 10-tals blanketter som rör samma 
individ och dels för er, kära rapportörer, vars 
tålamod prövas av en lång skuldlista. Vi kom-
mer istället att välja ut en observatör som får 
skriva en rapport, i de flesta fall upptäckaren. 
Vidare, om bra foton som styrker arttillhörig-
het finns i Artportalen, kommer vi framöver 

att godkänna fyndet utan att begära in 
raritetsblankett. Detta nya arbetssätt ställe r 
dock högre krav på oss Rrk-ledamöter att 
regelbundet tråla igenom Artportalen efter 
fynd av ovanliga arter för att i förekommande 
fall begära in raritetsblankett. 

Notera att borttagande av automatgene-
rerade raritetsblanketter inte gäller för arter 
som skall granskas av Raritetskommittén 
(Rk), som behandlar fynd av riktigt sällsynta 
arter från hela Sverige (i allmänhet ≤20 fynd 
i landet). Observera att även de arter som 
skall granskas av Raritetskommittén alltid 
passerar via Rrk där vi ger ett utlåtande om 
hur vi ställer oss till fyndet. 

Så rapporterar    du till Artportalen


