
Ett sätt att få en karta som du kan importera in i Avenza Maps är att ladda hem kartor på Skogsstyrelsens App. Nedan ser du i
grova drag hur det går till. Du kan välja en rad olika slags kartor i appen och alla kan laddas hem. Den bruna ytan blir den karta
som exporteras.



För att öppna kartor i
Avenza gör man lite på olika
sätt beroende på mobil och
mejl-app.

Antingen sparar man kartan
på enheten och importerar
sedan in den i Avenza
(Nästa sida), eller så kan
man välja Avenza som app 
för att öppna kartan redan i
mejlappen.



Så här importeras kartor på Android enheter:



Här kan du välja din karta.
Man kan ha max 3 kartor samtidigt I Avenza.
Om du tar bort en karta från Avenza, tappar
du alla dina observationer!
Se till, alltså, att du har exporterat dina
observationer innan du tar bort en karta från
Avenza.

Här kan du välja din karta.
Man kan ha max 3 kartor samtidigt I Avenza.
Om du tar bort en karta från Avenza, tappar
du alla dina observationer!
Se till, alltså, att du har exporterat dina
observationer innan du tar bort en karta från
Avenza.

Läs Avenzas egen manual som du får när du 
hämtar Avenza!
Manualen ger dig en överblick över alla
symboler.



Se till att du har rätt koordinatsystem.
Ta Sweref99TM, vilket du kan välja genom att
trycka här.



När du lägger till en observation måste du se 
till att hårkorsett är där du befinner dig 
innan du trycker på nålen. Det gör du genom
att trycka här.

Notera! Använd en platsmarkör per art och
observation. Det underlättar
inrapporteringen i Artportalen mycket.
Också, ha bara artnamnet i markörens namn, 
lägg till substrat, medobservatör, m.m. i
markörens beskrivning.



För att kunna se dina obsar
och för att exportera de 
trycker du här.

Och sen för att titta på dina
obsar här.



Här kan tu titta på dina observationer, 
redigera och radera de. 

För att sedan exportera dina observationer
och rapportera in de i Artportalen trycker du 
här. I Android ser det lite annorlunda ut.

Du exporterar alla obsar som tillhör en utav
dina tre kartor samtidigt.



Här ska du välja .gpx format här.

Det är sedan lite olika beroende
på mobilen vart man skickar
.gpx filen. Men målet är att
den skickas till din dator som du
använder för att sedan rapportera
till Artportalen. Det går bra båda
via mejl eller någon molntjänst.



Nu börjar arbetet på datorn: Din .gpx fil med koordinater I SWEREF99TM ska finnas på din dator nu. 

Gå till https://www.skogsgrupp.se/verktyg/avenza/ för att omvandla din .gpx fil till Artportalens format.

Här kan du ladda up din .gpx fil, 
välja lokalnamn, noggranhet och
sedan titta på och hämta hem 
den omvandlade filen. 

https://www.skogsgrupp.se/verktyg/avenza/


Öppna filen som du laddat ner! Nu kan du modifiera dina observationer. Alla notiser som du skrev ner i fält som t.e. 
medobservatör eller substrat ser du i kolumnen “Notiser”. För att rapportera in t.e. substrat i Artportalen måste du här skapa
en ny kolmun med kolumnens namn enligt Artportalens inrapporteringsmall. För att rapportera in dina observationer
markerar du alla rader av valda kolumner och klistrar in de på Artportalens webplats.

Ibland kan formatet
på datumet förändras
när du öppnar .csv 
filen. Se til att
datumet har det
visade formatet innan
du rapporterar.

https://www.artportalen.se/Download/SightingTemplate


På Artportalens webbplats väljer du Rapportera -> Importera -> Fynd. Sedan klistrar du in din tabell här. På Forskningsresan
väljer du också rätt project här.


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12

