
Under senare år har inflödet av fågelrapporter via 
Artportalen (”Svalan”) ökat rejält. Med det följer 
förstås ett alltmer tilltagande arbete för Regionala 
rapportkommittén när alla dessa fynd skall bearbetas 
och sammanställas. Därför är det av stor vikt, och till 
stor nytta för Rrk, att du som rapportör gör rätt vid 
inskrivningen av dina fynd. Ett ämne som genererar 
många fel, och därmed försenade och kanske felaktiga 
beslut, är hanterandet av rapporter på arter där fyndet 
skall dokumenteras (s.k. blankettarter). Det gäller både 
fynd där de skall behandlas lokalt eller centralt (Rrk 
eller Raritetskommittén, Rk). För att hjälpa dig med 
detta kommer här några små tips om saker du inte skall 
glömma vid skrivandet/rapporterandet.

När du skriver in dina fynd i Svalan är det mycket bra 
om alla fakta kommer med från början. Det är t.ex. 
värdefullt att skriva in klockslagen (start & slut) för 
observationen i dessa kolumner på rapportsidan. När 
det gäller arter som kräver skriven blankett är det från 
din inskrivna rapport som alla dessa basfakta (artnamn, 
datum, klockslag, lokal och observatör) hämtas till 
blanketten. Dessa fält kan man inte ändra när de väl är 
i blanketten. Om du missat något vid rapporteringen 
måste du ändra eller lägga till dessa fakta genom att 
ändra i det primära fyndet. Gör så här:

Logga in på Svalan.•	
Klicka på •	 Personligt.
Klicka på •	 Min obsbok.
Om observationen gjordes vid ett tidigare tillfälle •	
så letar du upp den dag som observationen gjordes 
med hjälp av kalendern, klicka på aktuell dag.
Klicka på den blå länken efter artnamnet (kan stå •	
t.ex. 1 ex).
Ändra och glöm inte att spara. Klart!•	

På det här sättet slipper man gå in och söka i hela 
databasen, utan får direkt upp sina obsar!

Rapportguide
Det finns en bra guide där de olika arternas fyndstatus 
samt en mall för hur de skall rapporteras finns. Här 
finns den och så här använder du den.

På sidan ett (startsidan) av Svalan finns en klickbar •	
rubrik, Dagens fågel, uppe till vänster ovanför 
Sverigekartan. Tryck på den.
Du får nu upp en sida med de mest spännande •	
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dagsfynden. Men leta i raden med olika klickbara 
rubriker till vänster. Under Övrigt trycker du på 
Rapportguider.
Nu öppnar sig en artlista med alla fågelarter i •	
systematisk ordning. Uppe till vänster finns en 
rullgardinslista med de svenska landskapen. Klicka 
upp den och välj Gotland. Tryck sedan på rutan 
Ändra urval alldeles under. Nu kan du se i artlistan 
vilken rapportstatus de gotländska fågelfynden har. 
Låt oss ta ett exempel.
Titta på arten prutgås. I kriterie-kolumnen står •	
följande: Samtliga >5000 betyder att det bara 
är flockar fler än det antalet som kommer med i 
rapporten. Efter det står H vilket förstås betyder 
häckning. Sedan kommer ett blått I-märke. Ställ 
dig med musens pekarpil över märket och håll still 
så visas den text som finns där. På prutgås står det 
Sommar- och vinterfynd samt sträcksiffror. Där kan 
även anges detaljer om vilka fåglar, endast adult eller 
juvenil, som skall skrivas rapportblankett på. Till slut 
ser du ett antal röda linjer. Gör likadant här, ställ 
dig stilla med muspilen så visas informationstext om 
vilka datum för rapportering som önskas.
I denna kolumn hittar du även om arten är en s.k. •	
blankettart, dvs skall skrivas en rapportblankett 
på. Sådana hittar du då i din skuldlista (se nästa 
stycke).

Rapportblanketten
När du är inloggad på Svalan hittar du rapporter som 
skall skrivas genom att klicka på rubriken Skuldlistan 
nere till höger på sidan ett. Där ligger de blanketter 
gällande fynd som vi vill ha dokumenterade. För att allt 
skall bli så bra som möjligt gör du så här.

Klicka på det fynd (artnamn i blått) som du vill •	
skriva.
Nu kommer Raritetsrapporten fram som ett •	
blankettformulär, där ”huvudet” redan är ifyllt. 
Det som automatiskt hämtas är artnamn, antal, 
ålder, kön, observationstid (datum & klockslag), 
observationsplats, rapportörsnamn. Kontrollera att 
alla dessa fält stämmer. Om inte, ändra eller lägg till 
uppgifter enligt ovanstående guidemall.
Nu följer ett antal olika rubriker där du skall skriva •	
i fakta. Kom ihåg att alla fakta är viktigt att fylla i. 
Om du t.ex. har sett en sträckande islom är det förstås 
viktigt för rapporten, vilket avstånd (uppskattat eller 



bekräftat) samt vilken förstoring det är på kikare/
tubkikare. Då kan man inte bara skriva ja på kikare. 
Vidare är rubriken väder mycket viktig. Där ryms ju 
fakta som motljus/medljus, mulet/sol osv.
Läs alla rubriker •	 noga så att dina noteringar hamnar 
under rätt rubrik. Det är inte meningen att det skall 
vara ”långa romaner” vid varje beskrivning, men 
hellre lite fylliga beskrivningar (speciellt om dräkt, 
beteende mm) än en mager rapport. Man måste 

som rapportör hålla i minnet att dessa rapporter blir 
ju en del av fakta för framtiden om arten det gäller! 
Det är med andra ord inte av elakhet som Rrk/Rk 
begär kompletteringar på rapporter. När dina fynd 
är godkända är de ju en del av den fågelns liv och 
uppträdande i Sverige som skall ha en vetenskaplig 
bärighet. Lycka till med ditt framtida rapporterande. 
Om du undrar över något, kontakta gärna Rrk 
Gotland, rrk@blacku.se.

Överst på rapporten står primärdatat. 
Detta hämtas från den från början 
inmatade rapporten. Se därför till att 
detta är helt korrekt innan rapporten 
skrivs (Rrk/Rk).

Kontrollera att alla dina adresser m.m 
är rätt. Om inte detta stämmer, så 
avbryt rapportskrivandet och gå in 
under personligt och rätta detta.

Kontrollera även att samtliga med-
observatörer är med.

Här fyller du i fyndbeskrivningen. Som 
tidigare nämnts i artikeln så behöver 
det inte vara “långa romaner” som skall 
skrivas, utan lite fylligt och kort om vad 
som har setts.

Finns dokumentation, såsom bilder, 
ljudupptagningar och videosnuttar, kan 
dessa enkelt bifogas till rapporten.

Här skriver du så detaljerat som möjligt 
de karaktärer du observerat. Bättre för 
mycket än för lite, ta med även sådant 
som kan tyckas självklart. Väg inte in 
annat än det du faktiskt själv har sett.
Beskrivningen ska ju gälla denna fågel-
individ och inte vara en “avskrivning” 
från fågelboken eller andra bilder.


