Om rapportering av fåglar på Artportalen
Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina
fågelobservationer på Artportalen. Artportalen är det bästa redskapet som finns för att som
privatperson bidra till fågelskyddet, då det bland annat används av myndigheterna inför
exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationerna kan då vara helt
avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.
Vi vill uppmuntra att man rapporterar (att man använder något i aktivitetsfältet) med ett så
högt häckningskriterium som möjligt, såsom ”obs i häcktid, lämplig biotop” eller ”besöker
bebott bo”, men även anger om det är en rastande eller sträckande fågel. Samt, att man
rapporterar så noggrant som möjligt. I många fall kan det vara bättre att skapa en egen lokal
istället för att använda dem förinställda publika lokalerna som ofta är har en sämre
noggrannhet. En ökad noggrannhet och ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna
att enklare kunna avgöra vilka områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den
hänsynen bör vara. I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många
skyddsvärda arter inte är inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett
tillräckligt häckningskriterium. Följden kan bli att många områden exploateras utan
nödvändig hänsyn till dessa arter. På Artportalen döljs rapporter av skyddsvärda arter med
ett häckningskriterium automatiskt, så att ingen utomstående kan komma över uppgifterna.
FSO bevakar och validerar inkomna rapporter på Artportalen genom den Regionala
Rapportkommittén (Rrk Södermanland) för att bland annat sammanställa häckningar, vilket
underlättar för myndigheternas bedömningar. För vissa skyddsvärda arter finns det även en
kontaktperson kopplad till FSO som man kan vända sig till. FSO jobbar aktivt med
sekretessen för uppgifterna som de tar del av genom Artportalen och endast två stycken
medlemmar (Jan Gustafsson och Per Flodin) har full behörighet att se uppgifter för de mest
skyddsvärda arterna. Dessa arter är bland annat berguv, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk.
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