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Instruktion till hur man använder Artdatabankens Checklista i ett artrally 
 
 För att komma åt Checklistan måste man ha registrerat sig på Artportalen och ha ett fungerande 

användarnamn och lösenord där. Man registrerar sig genom att gå in på 
https://www.artportalen.se/ och klicka på ”Skapa konto” i över högra hörnet och där fylla i 
uppgifterna som efterfrågas. 

 
 Man kommer åt Checklistan genom att via internet logga in på 

https://checklista.artportalen.se/create (det finns alltså inte någon telefonapp för Checklistan) 
och loggar in med det användarnamn (e-postadress) och lösenord man har för Artportalen. När 
man loggat in på Checklistan ska det se ut som i Fig. 1. 

 

 

 
Figur 1 Figur 2 

 
 När du är inloggad, börja med att klicka på ”Fåglar” i ”Lämpliga grupper”. Du får då upp listan 

enligt Fig. 2. 
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 Om ni är flera personer som du rapporterar för, lägg in dem som medobservatörer under fliken 

med samma namn. Det kommer då att fungera på samma sätt som i Artportalen, dvs att även 
medobservatörerna får rapporterade arter registrerade. Notera att en förutsättning när du lägger 
till medobservatörer naturligtvis är att även de sett eller hört fågeln! 

 
 Klicka på ”Tagga din Checklista” och skriv in taggnamnet för rallyt efter hashtagen (#). Exemplet i 

Fig. 2 visar ett exempel när taggnamnet är TRQ1. 
 
 Ange din position för att rapportera ett fynd. Antingen gör du det genom att först ha slagit på 

telefonens GPS-funktion och därefter klicka på ”Hämta min position”. Där kan du antingen nöja 
dig med att telefonens GPS-koordinaterna används för rapporteringen, eller klicka på närmaste 
kända rapporteringslokal som bör dyka upp i kartbilden. Du kan också skapa en ny lokal. Om du 
inte använder dig av GPS-funktionen i telefonen lägger du in lokalen du ska rapportera från 
genom att leta upp den i kartbilden. 

 
 När du är klar med att ange hashtag, din position och eventuella medobservatörer, klicka på 

”Starta” längs ner (syns inte i Fig. 2). Du får då upp en bild enligt Fig. 3. Ändra inget i denna. 
Klickat på ”Starta” och en artlista enligt Fig. 4 dyker upp. Du är nu med i rallyt! 

 

 

 
Figur 3 Figur 4 

 
 Notera att rallytaggen ska vara angiven i blått uppe till höger (exemplet i Fig. 4 visar taggnamnet 

TRQ1). Klickar man på taggnamnet får man upp en lista på vilka arter som rapporterats hittills i 
rallyt. Det går också att få en lista på hur många arter respektive deltagare i rallyt rapporterat. 
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 Listan föreslår de arter som rapporterats i landskapet senaste tiden. Om du behöver rapportera 

en art som inte finns med på listan, lägg först in den nya arten via att klicka på ”Lägg till art”. 
 

 

 För att rapportera ett fynd, klicka på 
artnamnet, tillexempel blåmes. En 
rapporteringsbild enligt Fig. 5 dyker då 
upp. Där fyller du i fyndegenskaper på 
samma sätt som i Artportalen. När du 
gjort det, klicka på ”Rapportera” längst 
nere till höger. Rapporteringen är 
därmed klar, läggs ut på Artportalen och 
du kommer tillbaka till artlistan där du 
kan fortsätta att rapportera arter. 
 

 Om du behöver byta plats eller lokal för 
en ny rapport, klicka på den blå pluppen 
framför platsangivelsen för respektive art 
och byt plats. I Fig. 5 har 
Smedsgårdsvägen, Älva, använts som 
exempel. 

 
 Se till att ni inte av misstag råkar klicka 

på ”släng” Checklistan. Det kan innebära 
att när ni loggar in i rallyt igen blir ert 
namn dubblerat i deltagarlistan och 
registrering av arter på nya listan börjar 
om från noll. 
 

Figur 5  
 
 Artdatabankens information om hur ett artrally fungerar via Checklistan ges här: 

https://go.nanolearning.com/LessonViewer/?da=1711190&key=hfxmRj71T4HRaZvL&mode=1&d
u=9431528 

 
 
 


