
Vejledning til indtastning af naturobservationer i Naturbasen 
 
 
Placering af indtastningsmodulet 
 

 

Linket til indtastningsmodulet finder du i venstre kolonne på 
www.fugleognatur.dk under overskriften Menu. 
 
Linket hedder ”Indtast obs.” og er en forkortelse af ”Indtast observationer”. 

 
Hjælp 
 
Ud for alle felter står et  som betyder information. Ved at pege med musen på ikonet, kommer en 
hjælpetekst frem som forklarer hvad feltet betyder. 
 
Turoplysninger 
 
Når du begynder din indtastning skal du først udfylde turoplysningerne.  Turoplysningerne består af følgende 
informationer: 
 
Lokalitet: den overordnede lokalitet hvor du har observeret din(e) observation(er). En overordnet lokalitet er 
et sted med en relativt stor geografisk udbredelse og med kendte egennavne /stednavne som kan findes på 
de officielle landkort fra kort- og matrikelstyrelsen. Undtagelser herfra kan være steder, der har en så stor 
naturværdi, at det giver mening at definere dem som en selvstændig lokalitet. En lokalitet kan således ikke 
være ens personlige baghave eller et vejnavn.  
 
Den overordnede lokalitet er obligatorisk og skal ved indtastning af observationer være så præcis som mulig. 
Man må ikke vælge en forkert lokalitet fordi den rigtige eksempelvis ikke er oprettet på listen endnu. 
Yderligere må man aldrig vælge en forkert lokalitet for at ”sløre” sin observation. 
 
Hvis du ikke kan finde netop den lokalitet som du har besøgt, skal du bede om at få den oprettet i forummet 
under kategorien ”Lokaliteter”. Når lokaliteten er blevet oprettet kan du indberette din observation.  
 
Metode: Du kan vælge lokaliteten med flere metoder. Du kan simpelthen søge på kortet og vælge den 
herfra. Den valgte lokalitet vil være markeret med en rød dråbe og stå skrevet i feltet ”Lokalitet”: 
 

 
Fig. 1. Udvælgelse af en lokalitet fra kortet. 



 
For at få vist lokaliteterne, skal du zoome et stykke ind på kortet og klikke på knappen ”Vis lokaliteter på 
kort”. Hvis du flytter hen til et anden kortudsnit, skal du klikke på knappen igen, for at få vist lokaliteterne. 
Som det ses i eksemplet fra figur 1 er Hjerm ikke oprettet og du skal derfor bede om at få denne lokalitet 
oprettet før du kan indtaste observationer af flora og fauna herfra. 
 
En anden metode er at angive lokalitet vha. fritekst indtastning (Figur 2). Her skriver man lokalitetens navn i 
feltet og hvis den er oprettet i databasen vil det fremgå på en liste der popper op og som man kan vælge fra. 
Når lokaliteten er valgt, vil man kunne se den markeret på kortet med en rød dråbe. 
 

 
Fig. 2. Udvælgelse af en lokalitet via fritekst indtastning. 
 
Den tredje metode er at vælge den på en liste over de lokaliteter som du senest har indtastet observationer 
fra (Figur 3). Dette kræver selvfølgelig, at du har indtastet observationer tidligere. 
 

 
Fig. 3. Udvælgelse af en lokalitet fra dine en liste over de lokaliteter du senest har besøgt. 
 
 
Dato: Her skriver du turens dato i formatet ”dd-mm-åååå” eller vælger den via det lille kalender-ikon. 
 
Tid: Her skal du indtaste starttiden og sluttiden for din tur. Hvis du eksempelvis har besøgt en mose mellem 
kl. 13 og 15 skriver du 13:00 og 15:00 i felterne. Du kan godt nøjes med at skrive en starttid. Det er ikke 
obligatorisk at angive tiden. 
 
Observatør: Her skriver du navnene på de personer der har været med på turen. Hvis du ikke selv har 
været med, fjerner du fluebenet i feltet ”Egen obs”. På denne måde vil observationerne ikke fremgå af dine 
personlige artslister. 



 
Kommentar: Her kan du skrive en kommentar til turen eller lokaliteten. Det kan eksempelvis være den rute 
du har gået eller hvordan vejret var. Kommentarer til den enkelte observation skal du ikke skrive her, da hver 
enkelt observation har sit eget kommentarfelt. 
 
 
Turobservationer 
 
Når du har defineret din tur skal du til at indtaste de observationer du har gjort. Du skal skrive navnet eller en 
del af navnet på den første art du vil indtaste. Hvis du vil indtaste en frøtæge kan du eksempelvis skrive 
”frøtæge” i feltet og så vil der komme forslag fra artslisten op: 
 

 
Figur 4. 
 
 
Hvis den ønskede art ikke kommer frem skal du tjekke om du staver navnet korrekt. Hvis du gør det og 
artsnavnet ikke fremkommer, kan du bede om at få arten oprettet på artslisten i forummet under kategorien 
”Artsoprettelse og - redigering” 
 
Bemærk at du kan skrive både danske og latinske artsnavne i feltet. 
 
Når arten er valgt, skal du skrive antal og evt. angive alder, køn og aktivitet i de felter der nu er kommet frem. 
Felter med * er obligatoriske, eksempelvis er alder obligatorisk i eksemplet herunder (Figur 5): 
 

 
Figur 5. 
 

Fotodokumentation: Hvis du har taget et billede af observationen klikker du feltet .  
 
Belægseksemplar: Hvis du har taget et belægseksemplar, dvs. gemt et eksemplar af dyret eller planten, 

klikker du feltet  af. Bemærk at du selvfølgelig ikke må tage belæg af fredede arter. 
 
Kommentar: Hvis du vil skrive en kommentar, klikker du på  for at få kommentarfeltet frem: 
 

 



Angivelse af præcise koordinater:  
 
Hvis du vil præcisere helt nøjagtigt inden for få meter hvor du har observeret tid fund kan du angive de helt 

præcise koordinater ved at klikke på det lille danmarkskort . 
 
Hvis du gør dette, vil dit fund således blive forsynet med koordinater for både den overordnede lokalitet og 
for det præcise fundsted. Præcise koordinater skal ligge inden for den korrekte overordnede lokalitet. 
 
De præcise koordinater angives ved enten af klikke positionen på et kort eller ved at skrive koordinaterne 
direkte ind. 
 
 

Yderligere hjælp 
 
Hvis du har yderligere brug for hjælp eller har et opklarende spørgsmål, kan du stille spørgsmål til 
indtastningsmodulet i forummet under kategorien ”Fugleognatur.dk”. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fugleognatur.dk / Naturbasen 
 

 
 
 


