
 

Utskick till RRK angående "städning" i Artportalen 

Motion angående validering av äldre fynd i Artportalen 
På BirdLife Sveriges riksstämma i april i år beslutades om en motion angående 
hantering och “städning” av äldre ovaliderade fynd i Artportalen. I beslutet står att 
“Stämman uppdrar till riksstyrelsen att, med hjälp av berörda kommittéer och andra 
lämpliga instanser, utreda hur felaktiga observationer/rapporter och oavslutade ärenden 
kan åtgärdas på ett effektivt sätt. I arbetet ska en tidsplan tas fram, och vilket stöd och 
hjälp som behövs ska undersökas. På Riksstämman 2023 kommer riksstyrelsen att 
återrapportera vilka slutsatser som dragits av utredningen, vilka åtgärder som 
genomförts under 2022 och vilka som kommer att genomföras under de kommande åren.” 
För att driva detta arbete tillsattes den arbetsgrupp som står bakom detta utskick. 

Precisering av motionens innehåll 
I de riktlinjer för RRK som tagits fram av NRK och antagits av BirdLife Sveriges styrelse, 
anges att RRK förväntas granska och validera alla fynd som faller under en fyndregel 
med “Varning”. Där står följande: "“Varning” - används för anmärkningsvärda fynd som 
ska granskas av RRK och främst för sådana där dokumentation i form av foto, ljud, video 
eller ifylld raritetsblankett normalt krävs för att fyndet ska godkännas. Alla fynd som faller 
under en valideringsregel [numera "fyndregel"] med meddelandetyp “Varning” ska 
valideras och om dokumentationen inte anses uppfylla de krav som föreligger ska fyndet 
underkännas". Utifrån detta har vi beslutat att skrivelsens formulering om “oavslutade 
ärenden” ska gälla just fynd med “Varning” som inte validerats. På detta område kan 
mycket göras med små insatser och exempel på sådana insatser nämns nedan (se 
"Praktiskt tillvägagångssätt"). Fynd som faller under en fyndregel med “Intressant” 
behöver inte valideras enligt riktlinjerna och behöver således inte hanteras heller bakåt 
i tiden. 

Uppdrag till RRK 
I ett första skede vill vi nu att varje RRK ser över problematiken i sitt rapportområde 
och påbörjar arbetet med att åtgärda äldre fynd som ska valideras. Efter årsskiftet 
kommer vi se över hur arbetet går i de olika rapportområdena för att bedöma hur 
rimligt arbetet är att klara av. Mängden fynd som behöver åtgärdas varierar nämligen 
mycket mellan rapportområdena (se statistik sist i detta utskick) vilket gör att 
arbetsinsatsen som krävs varierar. Om det i något rapportområde bedöms som omöjligt 
att inom en rimlig framtid åtgärda alla ovaliderade fynd kan vi se över möjligheten att 
erbjuda extra stöd. 

 



 

Praktiskt tillvägagångssätt 
För att få en överblick över de fynd som ska åtgärdas görs lämpligen en sökning i 
rapportområdet där man klickar i “Visa bara anmärkningsvärda fynd med varning”, 
väljer period fram till och med föregående år samt väljer valideringsstatus “Ovaliderad”, 
“Rapport ska skrivas (för RRK)”, “Rapport ska skrivas (för Rk)”, "Dialog hos 
rapportör",  "Dialog hos validator", "Dokumentation "Dialog hos rapportör, dolt fynd",
efterfrågas" och "Behöver inte valideras"*. Målet är att denna sökning ska ge så få träffar 
som möjligt (i en perfekt värld skulle den ge noll träffar). Väljer man sedan 
“Administrera fynd” och ställer in så att 300 fynd visas per sida så får man snabbt en bra 
överblick över vilka fynd som behöver åtgärdas och kan även validera en del fynd direkt. 
Vissa fynd behöver dock hanteras under “behandla och bedöm fynd” och dit når man 
enkelt genom att klicka på det lilla kugghjulet till höger om fyndet i listan och välja just 
"behandla och bedöm fynd". För att underlätta arbetet kan man också spara 
ovanstående sökning genom att klicka på "spara aktuell sökning" när man klickat i alla 
sökparametrar, på så vis kan man snabbt hitta tillbaka till de fynd som ska åtgärdas och 
hålla koll på hur arbetet går. 
 
(*Fynd som markerats med "Behöver inte valideras" klassas i systemet som validerade fynd, men den ska inte 

användas för fynd som faller under en fyndregel med "Varning" utöver sådana som rapporterats med 
"artbestämning osäker" eller "eftersökt, ej återfunnen") 
 
Vår bedömning är att det finns några kategorier som utgör en stor del av de fynd som 
behöver åtgärdas och genom några enkla åtgärder kan RRK snabbt hantera många fynd. 
Här nedan följer en liten redogörelse över dessa grupper och förslag på hur dessa bäst 
hanteras. 
 

1) Rapporter gällande välbesökta rariteter (som ofta lagts in långt i 
efterhand). Oftast hanterar RRK rariteter bra och slår samman alla rapporter 
som anses röra samma fynd och validerar sammanslagningen. Men ibland läggs 
rapporter in långt i efterhand och dessa faller då utanför sammanslagningen och 
missas lätt av RRK. I vissa fall har RRK också helt missat att slå samman 
rapporterna och har kanske bara validerat en rapport där blankett skickats in 
eller dylikt. Genom att i verktyget “behandla och bedöm fynd” leta upp 
rapporterna och slå samman dem, antingen med ett redan validerat fynd om 
sådant finns eller till en ny sammanslagning som sedan valideras, så försvinner 
fynden ur listan som ska åtgärdas. Många rapportområden kan på detta sätt bli 
av med hundratals rapporter genom några få, enkla sammanslagningar! 

 
 

 

 



 

2) Fynd av arter där fyndregeln legat på “Varning” men där RRK inte tidigare 
haft för avsikt att validera alla fynd. Då det inte i alla rapportområden varit 
praxis att validera allt som faller under “Varning” finns i många rapportområden 
många fynd som helt enkelt inte behandlats. Nu säger NRK:s riktlinjer att allt 
med “Varning” ska valideras. För att åtgärda gamla fynd av denna typ finns olika 
vägar att gå beroende på fyndens dignitet; om man anser att fynden snarare 
passar under “Intressant” enligt NRK:s riktlinjer kan fyndregler (tidigare 
“valideringsregler”) ändras retroaktivt och fynden som berörs kommer på så vis 
försvinna ur listan. För fynd som fortfarande anses kvalificera sig för “Varning” 
krävs för det mesta manuell hantering av varje fynd (dvs validering och eventuell 
sammanslagning av fynden).  
 

3) Gamla fynd av arter som minskat kraftigt och där fyndregler satts efter 
nuvarande status. Arter som idag helt korrekt är belagda med “Varning” kan ha 
varit mer eller mindre vanliga arter längre tillbaks i tiden. Då det länge inte varit 
möjligt att ha olika fyndregler för olika tidsperioder, faller även gamla fynd av 
dylika arter under nuvarande fyndregler. Det innebär att när rapportörer matar 
in gamla fynd av arter som då var vanliga, så ges de samma status som fynd som 
görs idag. Nu åtgärdas detta enkelt genom att man kan skapa en ny fyndregel 
(med “Intressant” istället för “Varning”) för den tid då arten i fråga var vanligare 
och behålla "Varning" för fynd som görs i nutid. På detta sätt kan vissa 
rapportområden lösa många gamla fynd av exempelvis ortolansparv, pungmes, 
vitryggig hackspett m.fl. 
 

4) Fynd med "varning" som RRK helt enkelt missat, men som borde ha 
validerats. Här behöver man följa upp varje enskilt fynd, kontakta rapportörer 
och underkänna eller validera enligt de riktlinjer som NRK tagit fram. Grunden är 
att fynd där ifylld raritetsblankett eller annan dokumentation krävs (vilket bör 
vara en stor andel av fynden med “Varning”) men där sådan saknas, ska 
underkännas. RRK bör alltid kontakta rapportören och fråga om dokumentation 
eller be denne fylla i en raritetsblankett innan fyndet underkänns (särskilt   i fall

 där RRK känner sig övertygade om att fyndet stämmer men vederbörlig
 bör man lägga stor vikt vid detta för att undvika att dokumentation saknas

underkänna korrekta fynd). Vår bedömning är att detta inte är en stor andel av 
fynden, men det kan mycket väl vara de som tar mest tid och energi, inte minst då 
rapportörer kan uppleva det som orättvist när gamla fynd underkänns. Vid 
kontakt med rapportörer och särskilt i fall där gamla fynd underkänns, kan RRK 
hänvisa till att detta är en åtgärd som görs på uppdrag av BirdLife Sverige och 
NRK, och frågor och synpunkter kan hänvisas till nrk@birdlife.se. 

 

 



 

Övriga felaktiga observationer 
Utöver ovanstående exempel som handlar om "oavslutade ärenden" nämns i motionen 
"felaktiga observationer". Här nämns i den ursprungliga motionen t.ex. 2k bivråkar (som 
normalt ej förekommer i Sverige), orimligt tidiga fynd av 1k arktiska vadare samt 
fenologiskt tveksamma fynd i allmänhet. Dessa felaktigheter är svårare att komma åt än 
de oavslutade ärendena då de oftast inte fångas upp av några fyndregler. I vissa fall (t.ex. 
för generella fenologigränser) kan och bör RRK ställa in sina fyndregler så att de fångar 
upp fynd som ska granskas (för tidiga fynd på våren har riktlinjer redan gått ut gällande 
vissa arter, se NRK:s riktlinjer), men man kan i nuläget inte ställa in fyndregler som 
gäller för enbart vissa åldrar. Artdatabanken håller på med en översyn av fyndreglerna 
och funktioner som underlättar arbetet med dessa och andra felaktiga fynd kommer 
förhoppningsvis inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi väljer därför att börja med att 
be RRK se över de oavslutade ärendena och återkommer framöver kring vad som ska 
göras kring övriga felaktigheter och hur detta ska göras. 
 
Vi tar gärna emot frågor, tankar och synpunkter till nrk@birdlife.se! Det kan gälla allt 
från generella funderingar kring uppdraget och dess innehåll till specifika frågor kring 
hur enskilda fynd bör hanteras. 
 
Den arbetsgrupp som tillsatts av BirdLife Sveriges styrelse för att driva arbetet med 
ovanstående och som står bakom detta utskick består av: 
 
Johan Jensen (NRK) 
Per Flodin (NRK)  
Johan Nilsson (NRK) 
Tomas Svensson (RRK Skåne) 
Eva Mattsson (BirdLife Sverige) 
Niclas Lignell (BirdLife Sverige) 
 
(Skickat: 2022-11-12) 

 



 

I tabellen nedan visas för vart och ett av de olika rapportområdena hur många fynd med 
varning som ej validerats, hur många av dessa som är skyddade fynd, hur många fynd med 
varning som har validerats och slutligen hur stor andel av alla fynd med varning som har 
validerats (procentsatserna visas också i figuren nedan). De stora skillnader som finns 
mellan de olika rapportområdena kan nog till stor del förklaras med stora skillnader i 
arbetsbelastning mellan olika rapportområden och att olika RRK haft olika arbetssätt och 
olika syn på hur fynd med "Varning" ska hanteras. 

 

 Ovaliderade
 fynd med
 varning

 Varav
 skyddade

 fynd

 Validerade
 fynd med
 varning

 Andel validerade
 fynd med
 varning

 Skåne  9630  103  10508  52,20%
 Blekinge  1496  11  3843  72,00%
 Kronoberg  796  64  1320  62,40%

 Östra Småland  1953  144  1420  42,10%
 Jönköping  2639  43  1533  36,70%

 Öland  17002  70  7137  29,60%
 Gotland  2703  34  4068  60,10%
 Halland  1749  2  12682  87,90%
 Göteborg  1094  1  4123  79,00%
 Bohuslän  187  1  3401  94,80%
 Dalsland  213  191  520  70,90%

 Västergötland  6072  262  9543  61,10%
 Närke  2339  147  833  26,30%

 Östergötland  471  25  5110  91,60%
 Södermanland  232  11  4905  95,50%

 Stockholm  1924  15  1237  39,10%
 Uppland  3705  194  2206  37,30%

 Västmanland  46  1  2477  98,20%
 Värmland  259  3  2181  89,40%

 Dalarna  707  142  1960  73,50%
 Gästrikland  704  102  1576  69,10%
 Hälsingland  107  20  1059  90,80%

 Medelpad  159  4  762  82,70%
 Ångermanland  736  26  1520  67,40%

 Västerbo�en  1725  715  2650  60,60%
 Norrbo�en  1014  93  850  45,60%
 Härjedalen  26  10  227  89,70%

 Jämtland  220  10  787  78,20%
 Södra Lappland  286  0  324  53,10%
 Norra Lappland  421  1  439  51,00%

 



 

 

 

 


