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Rapportering i Artportalen

Bli mer exakt
i din rapportering
För att din observation ska göra skillnad
i naturvården behöver den innehålla både
exakt position och viktig information om till
exempel häckning. Ofta stöter myndigheter
på intressanta observationer som inte kan
användas då det saknas information. Det kan
i värsta fall leda till att exploateringar görs trots
att det finns skäl att stoppa dem.

Under Aktivitet finns de olika häckningskriterierna
där man så ofta som möjligt bör välja ett lämpligt
alternativ.

text Niklas Aronsson

D

et viktigaste verktyget för rapportering av organismer i Sverige är utan tvekan Artportalen
(artportalen.se) som idag drivs
av myndigheten ArtDatabanken. Rapporterna i Artportalen används på många sätt,
inte minst av andra myndigheter som använder observationer som beslutsunderlag
vid olika typer av exploateringar.
Men för att en observation ska kunna
användas som underlag i till exempel

På Artportalen.se kan alla organismer som ses i
Sverige rapporteras.

50 vår fågelvärld | 4.2019

FOTO: ANDERS ERIKSSON

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
behöver den ha en mer eller mindre exakt
positionsangivelse. I annat fall har den
ringa, eller inget, värde ur ett naturskyddsperspektiv. För flera organismer som till
exempel växter är detta vanligen inget
problem. Dessa brukar rapporteras från
en exakt position och ofta skapas en egen
lokal för just den rapporten.
FÖR RAPPORTERING AV fåglar ser det

annorlunda ut, dels av historiska skäl,
dels på grund av det faktum att fåglar rör
på sig. De historiska skälen går tillbaka
till Artportalens föregångare Svalan och
hur rapporteringen gjordes i på förhand
skapade lokaler. Dessa lokaler skapades
vanligen av en person som satt i någon av
de regionala rapportkommittéerna. Endast
relativt sällan skapade observatören själv
en lokal. Detta grundlade en tradition, och
ett sätt att rapportera på, som fortfarande
sitter i ryggraden på rapportörerna.
För växter och insekter växte andra
rapporteringsverktyg fram parallellt och
i dessa utvecklades aldrig samma tradition, utan rapportörerna skapade sina egna
lokaler utifrån koordinater eller genom
att man klickade sig fram till platsen via

Berguv som matar sin unge är självfallet en
indikation på en genomförd häckning som
bör anges vid rapportering.
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en karta. För några år sedan slogs de olika
systemen ihop till ett enda. Därmed fick
vi ett system där rapportörerna var vana
vid olika sätt att rapportera, beroende på
om de kom från fågelsidan eller från något
av de övriga rapporteringssystemen. För
kommuner och länsstyrelser har detta
inneburit problem.
allt om två olika
problem: oprecis rapportering och rapportering utan häckningskriterier. Allt för ofta
rapporteras fynd geografiskt i någon av de
offentliga fågellokaler som redan finns i
systemet. Eftersom dessa ofta är stora kan
en häckning av till exempel duvhök bli så
oprecis att den inte kan användas överhuvudtaget. Rapporten tappar allt sitt värde.
Det är därför viktigt att rapportering
av vissa skyddsvärda arter blir mer precis.
DET HANDLAR FRAMFÖR

Det innebär att du som rapportör ska göra
en ny lokal för duvhökshäckningen som
du precis har upptäckt. Den ska göras så
exakt som möjligt, helst genom att ta koordinaterna för platsen.
Det finns flera möjligheter att hitta de
rätta koordinaterna. Du kan dels använda
någon av de appar som ger dig koordinater, dels ta en bild med en kamera som
registrerar koordinaterna, eller använda
ArtDatabankens nya registreringsverktyg
som du når på webbadressen artfakta.se/
rapportera. I det verktyget finns möjlighet
att rapportera från Min plats, vilket då blir
den position som din mobiltelefon har.
Om man har problem med att positionen
inte hamnar rätt på kartan kan det ofta
hjälpa att man öppnar Google maps innan
man loggar in i artfakta. Då brukar det bli
korrekt.

handlar
om att arter alltför sällan rapporteras med
häckningskriterier. För de arter som är
upptagna på listan över skyddsklassade
arter (se nästa sida) så kommer den exakta
positionen inte att anges öppet om den
rapporteras med häckningskriterier.
Däremot kan personer med utökad
behörighet i Artportalen se den exakta positionen. Det finns oftast någon eller några
personer på myndigheten som har denna
behörighet. Graden av diffusering beror
på art. Tjäder har en diffuseringsgrad på
5x5 kilometer, vilket innebär att man inte
mer precist än så kan se var en tjäder finns
om den är rapporterad med kriterier som
indikerar häckning.
För en jaktfalk är diffuseringsgraden betydligt större, 50x50 kilometer.
Om häckningskriterierna är höga och
DET ANDRA PROBLEMOMRÅDET

Ett kungsörnsbo bör rapporteras så noggrant som
möjligt för att det ska kunna användas i naturskyddsarbetet. Hur noggrann man ska vara generellt beror på
vilken art och situation. För ett rovfågelsbo, som ovan,
är 25 meter ett bra val då Skogsstyrelsen kan vilja
snitsla av det. För en revirhävdande småfågel är det
oftast rimligt med 50 meter, reviret är normalt ungefär
så stort. För en spelande tretåig hackspett är kanske
250 meter en bra noggrannhet. Man hör ofta inte
exakt var den sitter, och oavsett det, är den ganska
rörlig. Är det en spelflygande duvhök kan 1 000 meter
vara bra.
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EXEMPEL PÅ HUR DU KAN RAPPORTERA I ARTPORTALEN

indikerar en säker häckning kan det vara
skillnaden mellan en genomförd exploatering och en som aldrig blir av.
Vad är då häckningskriterier? När man
på Artportalen.se har loggat in och ska
rapportera finns det under rullgardinen
Aktivitet en rad olika exempel på beteenden som rapportören kan välja från. Om
rapportören sett en fågel flyga till ett bo
med föda i munnen är det ett häckningskriterium som innebär en konstaterad
häckning. Det är information som kan vara
av yttersta vikt vid en naturvärdesbedömning eller liknande.
att se att det är skillnad
mellan att rapportera en vanlig art, en raritet, en skyddsklassad art under häckning
och sträckande fåglar. Du behöver inte
skapa nya lokaler för alla dessa tillfällen.
Det räcker med om du gör det för de arter
som är skyddsklassade.
Vilka är då dessa? Det handlar till stor
del om den lista över nationellt skyddsklassade arter som ArtDatabanken har
tagit fram, och som reviderades senast 20
februari 2018. Den finns i sin helhet här
som en pdf: bit.ly/2yqyfIF. Denna lista
baserar sig på de rödlistade arterna, men
innehåller inte samtliga av dem. Det är
totalt 38 fågelarter upptagna på listan.
Även för andra arter kan det ändå i
många fall vara av stort värde att man
anger häckningskriterier, eller en exakt
position. Det är särskilt viktigt för alla
rödlistade arter. Men för många av de
rapporter som görs av rariteter, tillfälligt
rastande fåglar eller sträckande individer
är det av mindre intresse att veta exakt
koordinat. Vid sådana situationer kan man
med fördel använda någon av de lokaler
som redan finns och rapportera på vanligt
sätt.
DET ÄR VIKTIGT

rädsla hos många rapportörer att ange exakt position för en känslig
art. De är oroliga för att informationen
hamnar i fel händer, och kanske kan
utnyttjas av äggsamlare eller kanske falkenerare. Det är därför viktigt att sekretessen kring observationen fungerar på ett
tillfredsställande sätt.
Det är bara särskilt utsedda personer
på myndigheter, regionala rapportkommittéer, BirdLife Sveriges raritetskommitté,
samt personer i en del specifika projekt
DET FINNS EN
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Nature Optics
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VÄLKOMMEN TILL
1. Du är på Öland i maj och räknar in ett dussin
rastande grönbenor på väg norrut. Dessa är
uppenbart inga häckfåglar på Öland, utan sträckande fåglar. Bra att notera antal och tidpunkt
ur fenologisynpunkt, men häckningskriterier
behövs inte. Räcker bra att rapportera från en
befintlig lokal.

GRÖNHÖGENS STUGBY
10 stugor i vacker omgivning i samhället Grönhögen
på södra Öland. Stugorna har 3–5 bäddar på 26 m2
och är utrustade för självhushåll.
2. Du har fått syn på en häckning av tornseglare i
en rauk på Gotland. Detta är inte en art som står
med på listan över skyddsklassade arter, men
det är en rödlistad art där det definitivt är av
stort värde med en exakt häckningsposition. Gör
därför en ny lokal och rapportera med häckningskriterier.
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För mer information och bokning
www.gronhogensstugby.se
070-387 62 62

Kamakura EDV-81
Generalagent: Molfo AB molfo.se kamakura.se info@molfo.se

Försommarfåglar
på Österlen
24–29 maj 2020

5. Du står på Kråkudden och räknar sträck. Det
är senhöst och alkekungarna står som hagel i
backen. I det här fallet är det inte lika viktigt att
fåglarnas position blir exakt och häckningskriterier är såklart ointressant. Däremot kan positionen förstås vara av intresse för fenologi eller för
den regionala rapportkommittéens årssammanställning. (Bilden är tagen på Svalbard.)

med olika typer av behörighet som kan se
information om vissa känsliga arter.
Behörighet finns på olika nivåer, och
för de flesta innebär denna att de kan se

Vidvinkel Zoomokular MK II

27-55 zoom med ett bredare synfält och en
förbättrad kantskärpa och färgåtergivning.

Prisvärt boende på södra Öland!
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3. Du har hittat en tereksnäppa på din hemma
lokal. En raritet alltså. Denna har inget värde för
myndigheterna och ur det perspektivet behövs
inte en exakt koordinat. Däremot är det av stor
vikt att rapportera så noga som möjligt i en befintlig lokal för att andra ska kunna hitta fågeln.

NYHET!

4. Du har hittat en oväntad häckning av tjäder. Du
har stött honan som låg på ägg. Du gick snabbt
därifrån och står nu ett 50-tal meter bort. Det
här är en av de arter som står på listan över
skyddsklassade arter. När du rapporterar den i
Artportalen med exakta koordinater och häckningskriterier, väljer du i det här fallet ruvning
under rullgardinen Aktivitet. Detta är ett högt
kriterium och innebär en säker häckning. Söker
man fram fyndet i Artportalen kommer man inte
att kunna se exakt var häckningen är, utan bara i
vilket område (5x5 kilometer stort).

och följa vissa arters rapportering, men
inte alla. Att sprida skyddsklassad information kan i många fall vara straffbart
enligt svensk lag.

Liten, exklusiv grupp
5–8 deltagare
Lugnt tempo
Unika fåglar
Pris från:
12 900 kr

Guide:

Magnus Ullman
Vi upprepar succén från maj 2019!
Boka på:
www.svenskaturistforeningen.se/forsommarfaglar

