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RIKTLINJER FÖR VALIDERING OCH SAMMANSTÄLLNING INFÖR 
FÅGELÅRET 2022  
 
Ny inriktning för den nationella fågelrapporten i Fågelåret 
Under en lång följd av år har vi publicerat fyndsammanställningar och texter för alla taxa som följt 
den nationella rapportmallen inklusive RK-arterna i en och samma fågelrapport. I och med Fågelåret 
2022 har det blivit dags att ta ett nytt grepp. Avsikten är att dela upp den nationella fågelrapporten i 
två delar: 
 
Sällsynta fåglar - denna del ska omhänderta taxa som är sällsynta i större delen av landet, inklusive 
RK-arterna. 
 
Naturvårdsintressanta arter – denna del kommer att omfatta taxa som på olika sätt är viktiga för 
svensk naturvård och fågelskydd. Birdlife Sverige vill att vi som jobbar ideellt med fågelrapportering 
lägger extra fokus på dessa taxa och med målsättningen att presentera analyser för dessa med några 
års intervall i Fågelåret. 
 
Det här betyder att fågelrapporten som rör sällsynta taxa kommer att smalna av. Ett flertal fynd av 
arter som är sällsynta på regional basis kommer inte att finnas med här. Dessa kommer i stället att 
publiceras i de regionala fågelrapporterna som administreras av RRK och/eller behandlas i den 
nationella rapporten för naturvårdsintressanta arter. För vissa taxa har valet av publiceringsform 
varit vansklig. Några arter kommer att finnas med i båda rapporterna, men allt detta är inte skrivet i 
sten. Vi hoppas att vi hittat en någorlunda rimlig uppdelning. 
 
 
Sammanfattande instruktion 
Det är viktigt att uppgifterna i Artportalen är så korrekta de bara kan vara. Tänk bland annat på 
följande: 
 

 Slå ihop dubbletter av samma fåglar för att undvika fel fyndsummor.  
 Kontrollera att kön, ålder etc. stämmer och kommer med. 
 Använd er av bedömningsfynd där detta efterfrågas i mallen. 
 Max tre rapportörer per fynd, där upptäckaren ska vara en av dessa om detta framgår i 

Artportalen. 
 Flagga fynd för nationell publicering. Samtliga fynd/bedömningsfynd som är validerade som 

godkända och som efterfrågas av NRK eller som av RRK bedöms ha ett nationellt intresse ska 
flaggas för nationell publicering år 2022. Detta är viktigt, eftersom NRK-skribenterna inte kan 
se oflaggade fynd i sin rapportgenerator. 

 
Vi vill att ni för varje taxon där ni har fynd som ska publiceras nationellt skriver en sammanfattande 
RRK-kommentar. På så sätt ges möjligheter att analysera resultatet så att NRK och RK i sina texter 
kan spegla respektive taxons uppträdande på bästa sätt. Summeringar av antal fynd/individer som 
anges i textkommentaren ska stämma överens med den fyndadministration och validering ni gjort i 
Artportalen. Det som sedermera publiceras i Fågelåret ska vara fullt ut spårbart i Artportalen. 
Slutligen är det viktigt att det för varje art markeras ”Färdig för publicering” när er RRK-kommentar 
är klar. Annars kan NRK-skribenterna inte se kommentarerna. 
 
 
Tidsplan  
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Tidsplanen för Fågelåret 2022 är att alla taxa enligt mallen ska vara färdigbehandlade (validerade, 
flaggade för publicering nationellt samt kommenterade) av respektive RRK i Artportalen senast den 1 
mars 2023. Meddela att ni är klara med ert arbete i Artportalen till nrk@birdlife.se. RRK som inte kan 
hålla deadline måste anmäla begränsning till denna mailadress. Remisstexter kommer att gå ut under 
sommaren när NRK-skribenternas texter är klara. Skribenterna kommer inte att invänta RRK som dras 
med betydande förseningar, utan obsar som hör till dessa RRK måste tyvärr lämnas därhän. 
 
 
Vägledande dokument  
– Förteckning över Sveriges fågeltaxa, uppdaterad 2021-03-24. 
https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2021/04/Svenska-fa%CC%8Ageltaxa-210324-1.pdf 
– SOF-BirdLife 2022. Fågelåret 2021. Halmstad. 
– Ottosson, U. et al. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. SOF, Halmstad. (”FiS”) 
– ArtDatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken SLU, Uppsala. 
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/31.-
rodlista-2020/rodlista-2020 
https://birdlife.se/NRK/nationella-fagelrapporten/ 
 
 
Teknisk support  
Behöver ni tekniskt stöd med arbetet i Artportalen kan ni kontakta Artdatabankens support: 
support@artportalen.se. 
Följande personer kan vara behjälpliga: 
 
Lennart Carlsson 0705-69 85 67 calidris@telia.com  
Stefan Cherrug 0708-18 86 04 cherrug@bredband.net  
Bertil Johansson 0730-75 53 00 bertil.johansson@gmail.com 
 
 
Upplägg på rapportmallen 
Jämfört med de närmast föregående åren har vi ändrat lite på rapportmallens disposition. Den består 
numera av 4 st kolumner. 
 
Kolumn 1 – anger taxon samt ev. rödlistekategori. 
 
Kolumn 2 – är försedd med en bokstav. ”S” betyder att fynd och analystexter som hör till taxonet 
kommer att publiceras i den rapport i Fågelåret som omhändertar sällsynta taxa, d v s årligen. ”N” 
innebär att taxonet är naturvårdsintressant och att sammanfattande texter publiceras med 
periodicitet i den del av Fågelåret som handlar om naturvårdsintressanta arter. Några arter med 
både ”S” och ”N” är naturvårdsintressanta men samtidigt så ovanliga utanför sitt häckningsområde 
att de även tas med i rapporten gällande sällsynta fåglar. 
 
Kolumn 3 – anger vilka fynd av resp. taxon som RRK ska validera. Observera att validering ska ske 
oavsett vad som står i kolumn 4. RRK ska lägga extra vikt vid valideringen för vissa taxa. I synnerhet 
ska RRK genom aktiv samverkan med rapportörerna säkerställa att lokalangivelsen är inrapporterad 
så exakt som möjligt och valideras med så hög detaljeringsgrad som möjligt för taxa där kolumnen 
innehåller möjlig, trolig eller säkerställd reproduktion. Detta är mycket viktigt för att vid behov kunna 
skydda fåglar och fågellokaler. 
 
Kolumn 4 – anger på vilket sätt RRK ska sammanställa fynden av resp. taxon. RRK-kommentarerna är 
särskilt viktiga för alla naturvårdsintressanta arter och ska skrivas årligen, oavsett om analystext för 
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arten i fråga ska publiceras i Fågelåret 2022 eller i senare årgångar. Notera att för vissa taxa ska inte 
alla enskilda fynd publiceras nationellt. För taxa som är sekretessklassade i Artportalen får ni inte 
lägga ut lokalangivelser med hög detaljeringsnivå i era RRK-kommentarer, utan här ska ni i stället 
sammanfatta förekomsten på provinsnivå inom ert rapportområde. Om det finns lokala eller 
regionala projekt eller arbetsgrupper för vissa taxa, så samverka med representanter för dessa för att 
samla in ett så heltäckande underlag som möjligt. 
 
 
Förkortningar och förtydliganden 
 
Samtliga fynd  Alla fynd i rapportområdet efterfrågas nationellt. 
 
Bedömningsfynd  Om antalet fynd i rapportområdet överstiger tio (10 st), så ska fynden 

sammanställas som ett bedömningsfynd som anger totalantalet 
(fördelat på provinser där så är relevant). 

 
Möjlig reproduktion Möjliga, troliga eller säkra häckningar (häckningsindicium ”obs i häcktid, 

lämplig biotop” eller högre). 
 
Trolig reproduktion Troliga eller säkra häckningar (häckningsindicium ”permanent revir” 

eller högre). 
 
Säkerställd reproduktion Säkra häckningar (häckningsindicium ”bobygge” eller högre). 
 
Ssp.  Underart. 
 
Västkusten  Avser kuststräckan norr om Kullen i Skåne. 
 
 
Vi har även i förekommande fall angivit rödlistekategori inom parentes efter taxonets namn. Dessa 
arter är ofta särskilt intressanta i det regionala eller nationella perspektivet och föranleder extra 
noggrannhet vid validering. 
 
RE – Nationellt utdöd 
CR – Akut hotad 
EN – Starkt hotad 
VU – Sårbar 
NT – Nära hotad 
 
 
Fynd och exemplar  
RRK-summeringarna av antalet fynd och individer i resp. provins ska följa principen att en individ i 
provinsen utgör ett fynd, oavsett hur många år i följd den dyker upp och på hur många lokaler den 
ses. Ett fynd kan alltså utgöras av en ensam fågel, men det används också då en flock om två eller 
flera fåglar har uppträtt tillsammans och det finns anledning förmoda att de anlänt till platsen 
tillsammans. Detta innebär att flera individer av framför allt dagsträckande flockfåglar, t.ex. vitvingad 
tärna, som regel förutsätts ha anlänt tillsammans och därför räknas som ett fynd. Däremot betraktas 
flera exemplar av nattsträckande småfåglar, t.ex. tajgasångare, som flera fynd även om de rastar 
tillsammans, därför att de förmodas ha anlänt enskilt. Om flera ensamt sträckande fåglar, exempelvis 
bredstjärtade labbar, passerar en lokal under samma dag räknas varje individ som ett fynd. En fågel 
som passerar provinsgränser, t.ex. en grålira sträckande söderut längs västkusten, utgör endast ett 
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fynd i landet (men självfallet ett fynd i varje provins). Givetvis kan det vara svårt att avgöra hur 
många exemplar som verkligen figurerat i resp. rapportområde och provins under ett år, men RRK 
bör efter bästa förmåga försöka bedöma antalet. 
 
 
Provinsvisa summeringar 
För att underlätta den nationella fyndsammanställningen tilldelas vissa RRK en särskild uppgift att för 
varje taxon i förekommande fall redovisa rapportområdets fynd uppdelade på provinser och att 
skriva ut dessa summor explicit i RRK-kommentaren. 
 
Rrk Göteborg – Västergötland och Bohuslän 
Rrk Stockholm – Södermanland och Uppland 
Rrk Södra Lappland – Åsele och Lycksele lappmarker 
Rrk Norrbottens län – Pite, Lule och Torne lappmarker 
 
Det finns även andra rapportkommittéer vars rapportområden inte helt sammanfaller med 
provinsgränserna men där problemet med provinssummeringar ändå är ringa. För enstaka sådana fall 
där exakt belägenhet för en viss fågelindivid är osäker eller där samma fågelindivid/-er veterligen har 
passerat en provinsgräns önskar vi att ni anger detta i er RRK-kommentar. 
 
 
Taxa som inte finns med i rapportmallen 
Om fynd finns som RRK anser har ett värde för publicering nationellt men som inte faller inom 
mallens ramar, markeras även dessa för nationell publicering. Det kan gälla särskilt 
anmärkningsvärda fynd utanför taxonets normala utbredningsområde, exceptionella ansamlingar 
eller sträcksummor, extremt avvikande fenologi etc. Alla fynd av taxa med högst tio (10 st) fynd eller 
tio (10 st) häckningar för aktuell provins ska RRK flagga för nationell publicering. Var noga med att 
skriva i fyndtexten vad som gör ett nationellt flaggat fynd speciellt, t.ex. om det är fjärde fyndet eller 
den tredje häckningen i provinsen. 
 

 

Tänk även på följande:  
 

1. Rättningar och kompletteringar från tidigare år ska även göras i Artportalen. Det är viktigt att 
uppgifterna i Artportalen är korrekta eftersom det är vårt gemensamma arkiv för 
fågelobservationer. Meddela om vilka ändringar och kompletteringar som görs genom att 
skicka e-post till nrk@birdlife.se.  

2. Gör en sista genomgång i Artportalens administrationsdel och kolla så att arter med 
nationellt intresse verkligen har kommentarstext som är färdigmarkerad för publicering och 
att fynden är flaggade för nationell publicering 2022. Risken finns annars att delar inte görs 
synliga vid den nationella sammanställningen. 

 
Hör gärna av er om det är något ni undrar över. 
 
Med hopp om ett fortsatt gott samarbete kring Sveriges fågelrapportering! 
 
 
Andreas Livbom 
NRK:s koordinatör för de nationella fågelrapporterna 2022 


