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Introduktion

Trädportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla träd och 
syftar till att öka kunskapen om sådana träd. I första hand samlas information om grova träd, gamla träd och 
hålträd. Även andra träd kan förekomma, till exempel hamlade träd eller träd med intressant historia. Portalen 
kan användas för att följa tillståndet i naturen, så kallad miljöövervakning. De olika observationerna knyts till det 
enskilda trädet. Du kan som användare registrera enstaka uppgifter eller inventera systematiskt enligt fastlagda 
metoder.

I första hand rekommenderar vi Naturvårdsverkets handbok Undersökningstyp:	Inventering	av	skyddsvärda	
träd	i	kulturlandskapet	eller Inventering	av	jätteträd av Hultengren & Nitare. Informationen är fri att nyttja 
för alla, men för att rapportera behöver du registrera dig. Som rapportör äger du uppgifterna och garanterar 
kvaliteten, men vi förbehåller oss rätten att granska uppgifterna och ändra där så är befogat.

Trädportalen har tagits fram som en del av genomförandet av Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd 
och är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, ArtDatabanken och länsstyrelserna.  
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tradportalen.se

Från första sidan orienterar du dig vidare i trädportalen. Menyerna i överkanten syns alltid medan de på vänster 
sida bara finns på startsidan.

1.  I menyraden finns  
Registrera konto, Visa 
träd, Om portalen, Om 
träd och Summary. 

  Om du är inloggad visas även  
Personligt och Importera. 

  Om du är administratör visas 
Administrera. 

2.  I vänsterkanten finns 
Rapportera, Visa träd, Om 
träd och Om portalen.

3.  Nyheter om träd och närlig-
gande aktiviteter

4.  Kontaktuppgifter, länk för 
buggrapportering.

Under Om portalen och Om träd hittar du information om trädportalen respektive om träd. Fliken Summary 
är en kort förklaring om portalen på engelska.

Under Importera finns kortfattade instruktioner om hur man importerar stora datamängder men detta förklaras 
inte vidare i denna manual. Använd kontaktuppgifterna för vägledning om du behöver importera.

De mest användbara funktionerna hittar du under menyerna Visa träd och Rapportera. Se nedan.
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Visa träd

Välj sökvillkor

Titta på observationer på karta  
och/eller lista

Se fullständig rapport för ett träd

Exportera fullständiga data från valda 
observationer

Genväg till rapportera på befintligt träd

Genväg till redigera lokal (position och 
adm. data)

Redigera observationer

Lägg till eller titta på bilder

Rapportera

Lägg till nytt träd

Redigera uppgifter

Rapportera nytt eller befintligt träd

Rapportera arter på trädet

Rapportera uppgifter om trädet

Rapportera uppgifter om omgivningen
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Visa träd (ej inloggad)

Under Visa träd kan du söka ut och titta på träd och data. Om du bara vill se eller hämta (exportera) tidigare 
rapporterade uppgifter behöver du inte logga in. För att söka ut egna rapporter eller redigera dina observatio-
ner måste du dock vara inloggad, se sid 15.  

1. Fyll i något eller några sökvill-
kor, t.ex art och datum. 

2. Välj om du vill visa sökresul-
tatet i lista eller på karta eller 
export. Du kan kombinera alla 
tre.

3.  För att få fram fullständiga 
uppgifter om ett träd så klicka 
på arten.

4.  Bara den senaste rapporten 
som visas. Ett      visar att det 
finns fler rapporter. Klicka på 
symbolen för att se de övriga 
rapporterna.

Bilden visar den information som 
finns om respektive träd.

1

2

34

Kom ihåg att det bara är inrap-
porterade träd som går att 
söka fram, och uppgifter kan 
saknas. Uppgifter om position, 
observationsdatum, trädslag, 
skyddsvärde och rapportör 
finns alltid.



trädportalen.se

4

5. Via denna symbol 
zoomar man direkt till 
trädlokalen på kartan om 
den är aktiverad.

6.  Rapporten är granskad  
och godkänd av admi-
nistratören, se sid 17.

7. Det finns foton inlagda  
 på observationen. 

EXPORTERA	DATA

1.  Välj de villkor du vill avgränsa 
din sökning med.

2. Välj sedan Exportera och 
klicka på Sök.

3. Exporten skapas som ett 
xml-dokument. Högerklicka 
på länken längst ner på sidan 
och spara. Öppna filen i t.ex. 
ett Excel-dokument.

1
2

3

5

5 6 7

För teckenförklaring 
klicka på ? i kartans 
högermarginal och 
kartsymbolerna visas.
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Visa träd (inloggad)

Om du har registrerat ett konto i portalen och loggat (se sid xx) kan du förutom att söka ut och titta på obser-
vationer också nå genvägen till att rapportera eller redigera lokal. Du kan också lägga till fotografier till dina 
observationer. Rapporter kan ändras eller tas bort under en vecka efter inmatning. Därefter är de låsta och 
endast administratör kan ändra eller ta bort låsningen, se sid 17.  

7. Bläddra för att hitta dina bilder.

8. Ladda upp bilden. Du kan ladda 
upp 4 bilder per observation. 
Varje bild får vara max 5 Mb.

7

8

3
2

1

6
5

4

1. Redigera rapporten.

2. Lägg till foto/foton till 
rapporten. Se pkt 7.

3. Ta bort rapporten.

4.  Rapportera på trädet. 

5. Rapporten är låst. En-
dast administratör kan 
låsa upp och redigera.

6. Zooma till trädet på 
kartan.
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Registrera konto

Ett eget konto behövs om du ska rapportera, redigera eller administrera data.

För att registrera dig som användare måste du ha en e-postadress och ange ett användarnamn. Dina använ-
daruppgifter gäller i både Mussel- och Trädportalen. Med undantag för användarnamnet kan du ändra dina 
personliga uppgifter senare. Är du också användare i Artportalen är det lämpligt att använda samma uppgifter.

Dina personuppgifter behövs för att kunna knyta uppgifterna till en observatör. Personuppgifterna, förutom ditt 
namn, är inte tillgängliga för någon annan än administratören. 

Om du skall rapportera data från andras observationer eller lägga till medobservatörer (t ex konsulter eller pro-
jektanställda som utfört inventeringar), och dessa inte finns registrerade i trädportalen, bör du först registrera 
dessa observatörer som användare. Uppge då din egen e-postadress för att aktivera kontot. Det bästa är dock 
att uppmana personen att själv registrera ett konto.

1. Klicka på fliken Registrera 
konto och fyll i formuläret. 

2.  Klicka på knappen Regist-
rera konto för att registrera 
kontot. Ett meddelande som 
innehåller en länk skickas till 
din e-postadress.

ÄNDRA	UPPGIFTER

1. Logga in och klicka på fliken 
Personligt. Under Dina 
användaruppgifter kan du 
ändra och lägga till uppgifter 
(utom användarnamnet).

2.  Klicka på knappen Ändra 
information för att redigera 
dina användaruppgifter.

3. Ändra eller komplettera och 
klicka på respektive knapp för 
att Uppdatera dina uppgif-
ter.

2

2

1

1

3

Kom ihåg att snarast 
aktivera registrering-
en genom att klicka 
på länken som skick-
ats till din e-post.
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ANDRA	OBSERVATÖRER

Redan under fliken Personligt måste du skapa din personliga observatörslista som du i rapporteringen 
använder för att lägga till en medobservatör eller rapportera träd som någon annan har inventerat.  
De observatörer som du skall tänker måste vara registrerade.

1. Skriv namnet på den som du 
vill ha i din observatörslista. 
Till hjälp finns en sökfunktion 
där du kan välja mellan exakt 
stavning, en del av namnet, 
början eller slutet av namnet. 
Tryck på knappen Sök.

2. Ger sökningen inget resultat: 
Klicka på knappen Lägg till 
ny observatör och registre-
ra personen som användare. 
Se Registrera konto sid 5.  
Gå sedan tillbaka till Person-
ligt och fortsätt med din lista. 

 Det bästa är dock att upp-
mana personen att själv 
registrera ett konto.

3. Välj namn från listan med sök-
resultat och klicka på Lägg 
till.  Du kan senare ändra i 
din personliga observatörs-
lista genom att lägga till eller 
ta bort namn.

 

1

2

3
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Rapportera – Logga in

Klicka på fliken Rapportera. Varje träd motsvaras av en geografiskt bestämd punkt. Det går att skapa flera 
rapporter på ett och samma träd. Varje rapport motsvarar en observation, med datum och observatör. Om du 
identifierat ett redan registrerat träd med felaktig position kan du registrera ett nytt träd med korrekt position 
och meddela administratören att dessa två träd i verkligheten är samma individ. Uppge båda trädens id-num-
mer. Administratören slår ihop rapporterna så att de visas som samma träd. Det går också att skapa en rapport 
på ett befintligt träd genom att gå in under fliken Visa träd, se sid XX.

BEFINTLIGT	TRÄD

1.  Välj befintligt träd.

  

2. Zooma in på kartan. Symbo-
lerna för träd börjar visas vid 
zoomnivå 11 men först vid 
zoomnivå 17 visas alla träd.

3.  Klicka på symbolen    för det 
träd du vill rapportera på.

4. En ruta framträder med 
information om trädet. Klicka 
på Välj detta träd. När du 
valt träd kommer du till själva 
rapportformuläret, se sid xx.

4

1

2

3

För teckenförklaring 
klicka på ? i kartans 
högermarginal och 
kartsymbolerna visas.

Här väljer du vilken 
bakgrund du vill ha. 
karta, satellit eller 
hybrid.

Ny 
skärm-
dump 
hit.
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RAPPORTERA	NYTT	TRÄD

Om trädet inte finns i trädportalen måste du skapa ett nytt. Du kan nu välja att fylla i koordinaterna manuellt 
eller klicka i kartan där ditt träd är beläget (se nedan). 

1. Markera Rapportera nytt 
träd. En sida för position 
och administrativa uppgifter 
öppnas.

2. Välj hur du vill lägga till posi-
tion.

 a Fyll i koordinaterna, se nedan.
 b Klicka på kartan för att be-

stämma positionen, se nedan.

3. Fyll i formuläret så fullständigt 
som möjligt. 

4. Klicka på Spara träd när du 
är färdig.

 2a. Fyll i koordinaterna manuellt

 • Markera om du hämtat koordinaterna från GPS under ”koordinatursprung” (punkt 2).

 • Skriv eller klistra in koordinaterna. Ange till vänster vilket koordinatsystem du valt och se till att formatet 
är korrekt.

 • Klicka på infoga/korrigera när du skrivit i koordinaterna.

 • En röd     symbol kommer upp på kartan när du fyllt i koordinaterna. Detta är ditt träd. Positionen kan 
justeras genom att skriva in nya koordinater eller klicka i kartan.

 • När du är nöjd, klicka på Spara lokal.

 2b. Klicka på kartan för att bestämma positionen

 • Zooma in kartan så att du med så bra noggrannhet som möjligt kan placera ditt trädpå rätt plats. Klicka 
på kartan och en röd symbol skapas   . Du kan justera positionen genom att klicka på annan plats. 
Koordinaterna för ditt träd alstras automatiskt i formuläret.

 • När du är nöjd, klicka på Spara lokal.

 Du hamnar nu i formuläret för uppgifter om trädet och dess omgivning.

1
3

2

4
2a

2b
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RAPPORTFORMULÄR	FÖR	TRÄDET	OCH	OCH	DESS	OMGIVNING

Här fyller du i observationer om trädbet och dess omgivning. Formuläret följer metoden i Undersökningstyp för 
Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet, se länk under fliken Om träd.

1. Fyll i Trädslag, Observa-
tionsdatum och Skydds-
värde. Detta är obligatoriska 
uppgifter.

2.  Klicka på symbolen       om du 
vill skriva en specifik kommen-
tar till något fält.

3.  Kom ihåg att klicka på Lägg 
till i de situationer där du kan 
välja flera värden.

4.  När allt är ifyllt Spara  
rapporten.

När du sparat rapporten kan du lägga till fotografier. Det kan du också göra senare och redigera och komplet-
tera innehåller inom en vecka under Visa träd.

5. Klicka på  Rapportera mera 
för att rapportera fler träd.

6. Klicka på  symbolen      för att 
lägga till bilder.

Om du vill rapportera arter du observerat på eller i trädet, se nästa sida.

1

3

4

Om du vill lägga till 
andra observatörer 
måste du ha skapat 
en lista under fliken 
Personligt, se sid 6.

2

6

5
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RAPPORTERA	ARTER	KNUTNA	TILL	TRÄD

Namnen på de arter som du vill knyta till ditt träd hämtas från dyntaxa.se.

1. Fyll i artnamnet.

2. Klicka på Sök. 

3.  Välj art från listan med sökre-
sultat. Klicka på önskad art.

4. Här syns valda arter.

5. Kom ihåg att Spara rappor-
ten.

6. Klicka på  Rapportera mera 
för att rapportera fler träd.

7. Klicka på  symbolen      för att 
lägga till bilder.

5

7

6

4

3

Dyntaxa är en taxonomisk data-
bas över Sveriges organismer. 
Den innehåller information 
om ca 56 000 arter (augusti 
2010).

Förklaringar för respektive pa-
rametrar finns kortfattat under 
frågetecknen och mer fullstän-
digt i respektive undersök-
ningstyp som finns länkade på 
trädportalens startsida.

1 2
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ÄNDRA	POSITION	OCH	ADMINISTRATIVA	UPPGIFTER

För att nå lokalen för redigering via Visa träd sök ut den enligt instruktionen sid 13.

1.a Klicka på redigerasymbolen        
 gå därefter till punkt 4.

   b Klicka på kartsymbolen 
 till vänster om någon av 

observationerna på lokalen, du 
zoomas då direkt till lokalen i 
kartan.       

2. Klicka på symbolen för trädet

3. Klicka på Redigera i rutan 
och observationsprotokollet 
visas.

4. Klicka på symbolen  vid 
Redigera lokal. 

Du kommer nu till lokalen i läge för 
att redigera administrativa uppgif-
ter. Fortsätt enligt punkt 5 sid 10. 

        

1a 1b

2

4

3
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För att ändra ett befintligt träds läge eller administrativa uppgifter går du in under Rapportera. Sök upp och 
klicka på lokalen via zoomverktyget. Du kan också nå lokalen för redigering under Visa träd. Se sid 13. Du 
kan ändra dina egna uppgifter inom en vecka från registrering eller så måste du vara administratör.

5. Klicka på Ändra i rutan. Då 
öppnas formuläret för adminis-
trativa data. 

6. Ändra position genom att 
antingen

 a fylla i nya koordinater och 
klicka på Infoga/ Korrigera.

 b klicka i kartan för ny position. 
En röd lokalsymbol dyker upp 
om du ändrar via kartan (den 
gamla försvinner först när du 
släcker ner kartan). 

7. Redigera ev. andra adminis-
trativa uppgifter.

8. Kom ihåg att Uppdatera 
lokalen när alla ändringar är 
klara.

5

8

6b

7

6a
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Administrera

Den här fliken syns bara om du har behörighet att administrera. Varje län bör ha en utsedd administratör som 
kan låsa upp, redigera och kvalitetssäkra alla rapporter inom länet. Använd kontaktuppgifterna längst ner på 
sidan om du behöver redigera eller komplettera data på en låst observation.

Under fliken Administrera kan administratören slå samman observationer som rör ett och samma träd.

1. Fliken Lokaler används när 
ett träd har rapporterats flera 
gånger, d.v.s. trädet förekom-
mer i dubbletter. Zooma in till 
de träd som du vill lägga ihop 
(minst zoomnivå 17).

2. Klicka först på de träd som 
du vill föra samman och klicka 
sedan på Välj detta träd i 
dialogrutan.

3. Träden hamnar i en lista 
längst ner på sidan.

1

3

2
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4. Markera det träd i listan som 
du vill flytta de andra trädens 
position till och namnge even-
tuellt lokalen på nytt.

5. Klicka på Slå samman 
träden. Datat för alla träd 
samlas då under ett.

6. Klicka på  om du vill ta bort 
en lokal från listan.                        

När proceduren är slutförd kom-
mer endast ett träd (det du valt) 
att visas på kartan, men samtliga 
data finns kvar som observationer 
på detta träd.

LÅSA	UPP	OCH	KVALITETSGRANSKA

Administratör kan alltid ändra uppgifterna, oavset låsning. Gå till punkt 3.

1. För att låsa upp så att någon 
annan ska kunna ändra, sök 
fram trädet under Visa träd. 
Klicka på  Redigera ob-
servation.

2. Scrolla i formuläret och klicka 
ur bocken i rutan för Obser-
vationen är låst för edite-
ring.

3. Gör ändringarna och Spara 
rapporten. Rapporten är nu 
också upplåst för andra att 
redigera under ca ett dygn.

4. Använd Tillbaka-knappen för 
att gå till föregående sida.

5. Klicka i rutan Observationen 
är godkänd när den är gran-
skad och godkänd.

Administratören kan kvalitetsgranska data och godkänna observationer i sitt län. Granskningen ska omfatta 
kontroll av geografiska uppgifter, län, kommun och position samt rimlighet i övriga uppgifter. Uppenbara fel kan 
ändras direkt, övriga i samråd med rapportör. Ändringar dokumenteras under Allmänna kommentarer.

4

6

5

1

2 5

4

3
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Trädportalen är ett öppet rapporteringssystem för storträd 

vilken administreras och utvecklas av ArtDatabanken på 

uppdrag av Naturvårdsverket. Såväl länsstyrelser som andra 

myndigheter, forskare, föreningar och allmänhet kan rappor-

tera eller söka ut fynduppgifter från trädportalen.se.


