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Bakgrund 
De regionala rapportkommittéerna för fåglar publicerade tidigare så kallade rapportmallar. 
Dessa utgavs med jämna mellanrum i respektive regional fågeltidsskrift. Rapportmallen 
angav vilka observationer som var intressanta och skulle rapporteras vidare till 
rapportmottagaren vid årets slut. 

Inom entomologin (och botaniken?) publicerade man landskapskataloger som angav om 
arter var noterade eller inte från landskapet. Dessa landskapskataloger var i regel nationella 
och publicerades i Entomologisk tidskrift. En del landskapskataloger var dessutom 
tidsuppdelade med, till exempel, ett värde före 1975 och ett annat efter. Även inom 
botaniken t.ex. för mossor har det också sammanställts från vilka landskap en art är känd. 

När rapportsystemet för fåglar, som skulle komma att kallas Svalan, lanserades i juni 2000 
fanns rapportmallarna implementerade som ett filter med två funktioner; en signal till 
rapportören att nu rapporterar du ett något speciellt, ett filter så att den som skulle 
kvalitetssäkra kunde hitta intressanta fynd. 

Landskapskatalogerna fick samma uppgift, att varna rapportören för att en art aldrig tidigare 
noterats i landskapet samt att ge en möjlighet att filtrera fram nya landskapsfynd. 
Så småningom fick landskapskataloger heta provinskataloger då lappmarkerna ersatte själva 
landskapet Lappland. Numera finns även havsområden med för att kunna hantera marina 
arter. 
 

Startsidan 
Överst finns en sökruta för att söka fram specifika arter eller grupper, och längst till höger 
möjligheten att logga in. 
Här visas också de artgrupper du har behörighet till.  
En text förklarar bakgrunden till systemet samt länkar till denna manual. 
Till vänster listas de artgrupper som har en provinskatalog. Klicka på namnet för att välja 
artgrupp. 
I högerkanten ser man hur många taxa som saknar regler. 
 

Behörighet 
Som inloggad kan du arbeta med alla de regionerna och/eller artgrupper du har behörighet 
till samtidigt utan att behöva byta roll. 

 



Art/region-vy 

 
 
 
Arterna (och andra taxa) visas i tre olika vyer: 

 Arterna i vänsterkant med regionerna som kolumner. Vyn visar då om arten är 
noterad, vilka som har en regel och om det finns godkända fynd. Klicka på en ”cell” 
för att uppdatera arten. 
 

 
 

 Vald art (taxon) med regionerna i vänsterkant. Visar reglerna i sammanfattning. För 
att uppdatera arten, klicka på pilen i högerkanten.

 
 

 Vald region och arterna (taxa) visas i vänsterkant. Visar reglerna i sammanfattning. 
För att uppdatera arten, klicka på pilen i högerkanten. 

 
 
 



Uppdatera regler 
Fönstret för att uppdatera regler ersätter fönstret för filter när du klickar på en 
art/provinskombination i någon av de tre vyerna. Högst upp visas statistik för arten. 
Statistiken visar alla fynd som finns i de databaser som skördas men fynden i Artportalen är 
redovisade separat . Klickar du på den blå siffran kommer du till fyndkartor där det går att 
söka fram fynden. För att återgå till filterfönstret, tryck på x. 
 

 

 
Det finns flera fyra olika slags regler: statusregler, periodregler, aktivitetsregler och 
uppmaningsregler. Den första är den som innehåller bl.a. information från 
landskapskatalogerna, d.v.s. artens förekomst i regionen. De andra ger möjligheter att mer 
detaljerat varna rapportörer beroende på när, vilket antal eller vilken aktivitet som är 
rapporterad samt vilka fält som inte är ifyllda. 

 
  



Statusregler 
 
Anger artens (taxonets) status i regionen. 

 
Status är uppdelad i två nivåer: 
Först anger man om arten är noterad eller inte i regionen. Om arten aldrig har noterats är 
det lämpligt att man fyller i meddelandetyp och en text (se nedan) som informerar om detta 
så att rapportör av arten få en varning att arten inte är tidigare känd från området. Med 
denna status kan en verifierare också filtrera fram fynd som är nya för regionen. 
Detta är den typiska information en provinskatalog håller, sedd eller inte sedd under en 
tidperiod. Här går också att ange om en art anses vara ospontan i regionen. Då blir alla fynd 
klamrade [artnamn] i listvisningar. 
 

 



Den andra nivån är när det finns mer detaljerad information om hur frekvent en art är 
och/eller huruvida arten reproducerar sig i området. För att kunna ange frekvens eller 
reproduktion, markera först ”Avancerat val”. För ”Avancerat val” måste åtminstone en av 
frekvens och reproduktion fyllas i. 

 
 
Giltighetsperiod 
En regel har alltid en period som den gäller för. Perioderna kan inte överlappa och måste gå 
kloss i varandra. Ange ”Tills vidare” om inget slutdatum behöver anges. 1700-01-01 är 
default startdatum. Om man skapar en ny regel ändras tidigare regler med tillsvidare som 
slutdatum till gårdagens datum. 

 
 
Meddelande till rapportör 
Ett fynd som uppfyller en fyndregel är antingen intressant eller försett med varning. Ett fynd 
fått som fått epitetet intressant är på något sätt udda och förtjänar att lyftas fram. Ett 
intressant fynd måste inte nödvändigtvis verifieras. Ett fynd med varning bör alltid verifieras. 
Om varning eller intressant har valts bör man även skriva en text som informerar om detta 
och vad rapportören ska uppmanas att göra för att t.ex. dokumentera sitt fynd. Det kan vara 
lämpligt att för varje organismgrupp arbeta fram några standardiserade formuleringar. 

 
 
Nationell validering 
Gäller endast fåglar i nuläget. Kryssa i rutan om valideringen ska göras av Raritetskommittén. 
Checkboxen aktiveras om ”Ej noterat” eller ”Varning” är vald som meddelande till rapportör. 
 



  
 

Periodregler 
När bör en art inte förekomma? En periodregel har två nivåer. Fynd som är på gränsen till att 
vara ”normala” kan vara intressanta medan en art som rapporteras utanför det ”normala” 
förses med en varning. 
Det går att ha flera intervall och det går också att ett intervall som löper över ett årsskifte. 
Perioderna får däremot inte överlappa varandra. 
 

 
 

Aktivitetsregler 
 
Består av tre delar som kan användas var för sig eller i kombination. 
Antal: Regel som anger att arten är intressant om antalet individer överstiger (eller lika med) 
ett angivet antal. 
 
Aktivitet: Anges som aktivitetskategori. Gäller endast djur, och regeln anger när ett fynd är 
intressant. 
 

Aktivitetskategori 

Säkerställd reproduktion 

Trolig reproduktion 

Möjlig reproduktion 

Stationär 

Sträckande/migrerande 

Spår 

Död 

 
Naturtyp: I vilken naturtyp är fyndet intressant eller kanske bara udda. Önskvärt vore att 
naturtyperna var noggrannare. Nu är de väldigt grovt indelade. Naturtyperna i sin nuvarande 
form är från starten år 2000. 



Naturtyp 

Kust 

Vänern och Vättern (inkl. kust) 

Inland 

Fjäll 

Öland och Gotland (inland) 

 
 

Uppmaningsregler 
En ny funktion som uppmanar rapportören att om möjligt förbättra kvalitén på fynden. Inte 
heller denna regel hindrar rapportören från att rapportera. 
Uppmaningsreglerna slår till om ikryssad regel inte uppfylls. 
 

Uppmaning Förklaring 

Kön För verifiering är det ofta viktigt att könet anges. 

Stadium Ofta viktigt att ange ålder/stadium, t ex larv eller imago, 1K 
eller adult. 

Media Bra om bild, ljud eller video bifogas fyndet. 

Art som substrat Ofta viktigt att veta vilket substrat arten hittats på. 

Bestämningsmetod Hur är arten bestämd, vilka hjälpmedel har använts. 

Samling Önskvärt att belägg samlas in. 

Noggrannhet Om noggrannheten är sämre än 100 m. 

 
 

Filter 
Filter styr vad som syns i de tre vyerna. När ett värde kryssas i sker filtreringen omedelbart. I 
den första vyn blir de art/region-kombinationer som är framfiltrerade markerade med en 
svart ram. Vissa filter är redan förifyllda t.ex. art och bara arter med statusbedömning syns. 
 

Region Förklaring 

Provins Om provins är valt går det att välja en eller flera provinser. 

Län Om län är valt går det att välja ett eller flera län. 

Havsområde ? 

Rapportområde Om rapportområde är valt går det att filtrera på ett eller flera 
rapportområden. (Rapportområden är valideringsregioner för 
fåglar). 

 
 

Naturvårdslistor 

 

Nationell klassning, värdena hanteras inte i Fyndregler. 



 
 

Svensk förekomst 

 

Nationell klassning, värdena hanteras inte i Fyndregler. 
Filtrera med ett eller flera värden. 

 
 
 

Taxonkategorier 

 

Nationell klassning, värdena hanteras inte i 
Fyndregler. Filtrera med ett eller flera 
värden. 

 
 
 

Regler (fyndregler) 

 

Filtrera fram arter som har eller saknar 
regler. 

 



Datakällor 

 

Ange vilka datakällor som ska användas. 
[Vad betyder att välja Artportalen?] 

Observationsstatus 

 

Visa arter (taxa) som har: 
Alla arter 
Har fynd 
Har godkända fynd 
Saknar fynd 

  

5x5 km 

 

Värdet anger hur många 5x5 km-rutor arten 
är påträffad inom. Anger om arten är spridd 
eller lokal. Ange ett intervall i % för vilka 
arter som ska visas. 

 

Status 

 

Artens status i regionen. Filtrera på de 
regler som kan anges i Fyndregler. 

 

Meddelande till rapportör 

 

Välj arter som har: 
Inget meddelande 
Intressant 
Varning 
 
Nationell validering (fåglar) 

 
 
 
 


