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BirdLife Medelpad bjuder medlemmarna till artrally! 
 
BirdLife Medelpad har härmed äran att bjuda in alla medlemmar till ett artrally. 
 
Vad är ett artrally?  
Rallyt går ut på att under en given tid artbestämma och rapportera så många fågelarter som möjligt 
efter vad man sett eller hört. Syftet är att individuellt eller i lämpligt litet lag (coronatider!) komma ut 
och skåda och därmed bidra till att ge oss en bild av vilka arter det finns i Medelpad på vintern. Ett 
syfte är också att få fler av er att använda Checklistan och att rapportera till Artportalen. 
 
När, var, hur? 
Vi genomför rallyt under en helg i mars och begränsar oss givetvis till Medelpad. Rallyt pågår under 
tiden: 
 

Lördag 13/3 7:30 till söndag 14/3 18:00 
 
Artrallyt kommer att genomföras genom att deltagarna via sin telefon använder SLU Artdatabankens 
Checklista (https://checklista.artportalen.se/create) för att registrera fynd i direkt anslutning till 
observationerna. Notera att Checklistan är en websida som har samma inloggning som Artportalen. 
Checklistan är alltså inte en telefonapp och man måste ha ett konto på Artportalen för att kunna 
använda den. Om du inte redan är en användare av Artportalen och brukar rapportera fågelfynd där 
behöver du registrera dig. Det gör du i så fall på https://www.artportalen.se/. Klicka på skapa konto. 
 
Detaljerade instruktioner för hur Checklistan ska användas för artrallyt kommer att skickas och läggas 
ut i veckan före start.  
 
För att vara med i rallyt och kunna börja rapportera fynd behöver du registrera taggnamnet vi valt för 
rallyt i Checklistan. Ett taggnamn kan se ut såhär: mtestrally (i Checklistan kommer taggnamnet då 
synas som #mtestrally). Taggnamnet vi väljer för artrallyt kommer att offentliggöras på fredag kväll 
12/3 via mail, facebook och hemsidan. När taggnamnet offentliggjorts kommer det också att vara 
aktivt. Det innebär att det finns möjlighet att tjuvstarta rallyt genom att hitta och rapportera ugglor 
under natten mot lördag! 
 
Under rallytiden kan du i och med taggnamnet sedan hålla reda på dina rapporter och dessutom följa 
vad andra deltagare rapporterar, dvs vilka arter som rapporteras och hur mycket olika deltagare 
rapporterat. 
 
Alla transportsätt är tillåtna under rallyts gång. 
 
Notera att det ni registrerar i rallyt direkt hamnar i Artportalen! 
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För er som deltar som lag ska endast en av er rapportera via Checklistan. Övriga medlemmar i laget 
registreras av den som rapporterar som medobservatörer. 
 
Ställningen i artrallyt framgår kontinuerligt under rallyts gång av Checklistan under rallyts taggnamn 
(tex #mtestrally). Efter att rallyt avslutats på söndagen kommer vi att mejla resultatet till alla 
medlemmar i BirdLife Medelpad. Resultatet kommer också att publiceras och kommenteras på 
hemsidan, Facebook och så småningom i Fåglar i Medelpad. 
 
Notera att man inte ska anmäla sig för att vara med i rallyt. I och med att man loggar in på 
Checklistan med rallyts taggnamn är man med. 
 
Om något trasslar med hanteringen av Checklistan under artrallyt, kontakta någon av oss så kanske vi 
kan hjälpa till: 
 
Thomas Granfeldt 070-6303393 
Tobias Svensson 070-3399492 
 
Notera att vi inte kommer att vara tillgängliga för att hjälpa till dygnet runt! 
 
Lycka till! 
 
Styrelsen i BirdLife Medelpad 


