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Introduktion

Musselportalen är ett öppet rapporteringssystem för stormusslor som förekommer i svenska sjöar och vatten-
drag. Syftet är att öka kunskapen om stormusslor och följa tillståndet för de hotade och sällsynta musselarter-
na i landet. Data som lagras i musselportalen kommer att kunna användas för uppföljning av åtgärdsprogram, 
för statusbedömning av stormusslor listade i habitatdirektivet, för att följa utvecklingen för hotade stormusslor 
samt för uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag genom indikatorn ”Föryngring av 
flodpärlmussla”.

I musselportalen kan man registrera enstaka observationer eller lägga in data från återkommande inventeringar 
enligt fastställda metoder. Vi rekommenderar Naturvårdsverkets Undersökningstyper: Stormusslor1 samt 
Lokalbeskrivning2. Informationen är fri att nyttja för alla, men för att rapportera behöver du registrera dig. 
Som rapportör ansvarar du för uppgifterna och garanterar kvaliteten, men vi förbehåller oss rätten att granska 
uppgifterna och ändra där så är befogat.

Musselportalen har tagits fram i ett samarbete mellan Naturvårdsverket, ArtDatabanken och länsstyrelserna.  

1Naturvårdsverket 2010. Undersökningstyp: Stormusslor. http://www.naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/Miljoovervakning/
undersokn_typ/sotvatten/stormusslor.pdf

2Naturvårdsverket 2006. Undersökningstyp: Lokalbeskrivning. http://www.naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/
Miljoovervakning/undersokn_typ/sotvatten/lokbesk.pdf
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Visa musslor (ej inloggad)

Under Visa musslor kan du söka ut och titta på mussel- och lokaldata. Om du bara vill se eller hämta (expor-
tera) tidigare rapporterade uppgifter behöver du inte logga in. För att söka ut egna rapporter eller redigera dina 
observationer måste du dock vara inloggad, se sid 5.  

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

2. Välj om du vill visa sökre-
sultatet i lista, på karta eller 
exportera. Du kan kombinera 
alla tre.

3.  För att få fram fullständiga 
uppgifter om en observation 
klicka på arten i respektive 
observation.

4.  För att få fram uppgifter om 
alla arter som observerats på 
en lokal, klicka på lokalen.

 Bilden visar den information som finns om respek-
tive observation, punkt 3 ovan.

 

 

 Bilden visar den information som finns om arterna 
under respektive lokal, punkt 4 ovan.

Musselportalen.se

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

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

  Om du är inloggad visas även  
Personligt och Importera. 

  Om du är administratör visas 
Administrera. 

2.  I vänsterkanten finns 
Rapportera, Visa muss-
lor, Om musslor och Om 
portalen.

3.  Nyheter om musslor och 
närliggande aktiviteter

4.  Kontaktuppgifter, länk för 
buggrapportering.

Under Om portalen och Om musslor hittar du information om musselportalen respektive om musslor. 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 musslor och Rapportera. Se nedan.

 

1

2

3

4

Visa musslor

Välj sökvillkor 

Titta på observationer på karta  
och/eller lista

Se fullständig rapport på en lokal

Exportera fullständiga data från valda 
observationer

Genväg till rapportera på befintlig lokal

Genväg till redigering (position och  
administrativa uppgifter)

Redigera observationer

Lägg till eller titta på bilder

Rapportera

Lägg till lokal

Redigera lokal (position och  
administrativa uppgifter

Rapportera på ny eller befintlig lokal

Rapportera arter

Rapportera musslornas storlek

Rapportera lokalbeskrivning  
(uppgifter om omgivning)

1

2

3 4

Kom ihåg att det bara är inrapporterade uppgifter som går att söka 
fram, och uppgifter kan saknas. Uppgifter om position, observations-
datum, art och rapportör finns alltid.
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5. Via denna symbol 
zoomar man direkt till 
mussellokalen på kartan 
om den är aktiverad.

6. Justera rullisten åt höger  
 ... och ytterligare ikoner   
 visas.

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

8. 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

7

8

6

Klicka på      i kartans 
högermarginal och 
förklaringar till kartan 
visas.

Visa musslor (inloggad)

Om du har registrerat ett konto i portalen och loggat in (se sid 6) kan du förutom att söka ut (se sid 3) och 
titta på observationer också nå genvägen till att rapportera eller redigera lokal och lägga till foton. Observatio-
nen 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

OBS! Varje art på respektive lokal registreras som en observation.  
Du måste därför lägga till önskade bilder på lokalen respektive arten 
till varje observation.

3
2

1

6

5
4

1. Redigera observationen.

2. Lägg till foto/foton till 
observationen, se 7.

3. Ta bort observationen.

4.  Rapportera ny observa-
tion på lokalen. 

5. Observationen är låst. 
Endast administratör 
kan låsa upp och redi-
gera.

6. Zooma till lokalen på 
kartan (om kartan är 
aktiverad).
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Skapa rapport

FUnktIonER

Använd sökkriterierna under Visa musslor för att söka fram ett antal observationer som ska ligga till grund för 
att skapa rapport eller avgränsa bestånd. Ur listan som fås fram kan enskilda observationer exkluderas som inte 
ska ingå i en viss rapport. Ett bestånd avser en population musslor i ett vattendrag med en viss utbredning. 

1. Klicka i kryssrutan i kolumnen 
Exkludera för varje rad  vill 
undanta.  

2. Exkluderade poster kan 
återtas genom att trycka på 
knappen Rensa. 

3. För att skapa rapport direkt 
utifrån de urvalda observa-
tionerna används knappen 
Skapa rapport.... 

4. Skapa ett bestånd. Fyll i fältet 
för Utbredning. 

5. Se över listan av urvalda 
observationer och exkludera 
de som ej tillhör beståndet. 
Klicka på Skapa bestånd 
när listan är korrekt.

6. Namnge rapporten genom att 
fylla i Frivillig rapporttitel.

Observationerna som är framsökta i den övre listan sammanfattas därmed till ett bestånd som läggs till i listan 
längst ner. Man kan skapa flera olika bestånd utifrån sitt första urval. Tidigare skapade bestånd ligger kvar i 
nedre listan. 

7. För att visa status eller 
skyddsvärde för flera bestånd 
skapas rapport genom att 
trycka på Skapa rapport...    

8. Ta bort bestånd genom att 
trycka på Ta bort marke-
rade bestånd. 

RAppoRttypER 

När man klickar på någon av knapparna Skapa rapport… så får man 
välja mellan fyra rapporttyper.

Längdklasser visar ett diagram över mussellängder inom bestånden/
observationerna, uppdelade på storleksklass-intervall. Ingående data till 
rapporten är endast längdmätningar. 

Skyddsvärdesklass anger ett skyddvärde för ett bestånd av musslor. 
Bedöms baserat på sex olika kriterier1. Varje kriterium blir poängsatt en-
ligt en 6-gradig skala. Summan av poäng ger en skyddsvärdesklass. När 
endast ett bestånd används för att dra fram denna rapport visas respek-
tive kriteriums poäng för detta bestånd. När flera bestånd används så 
visas antalet bestånd inom varje klass som staplar. 

Statusklass anger ett bestånds status avseende dess livskraft. Sta-
tusbedömningen baseras på förekomst/andel av små musslor (juvenila 
musslor) och populationsstorleken i beståndet. När endast ett bestånd 
används för att dra fram denna rapport visas detaljer om beståndets 
statusklass.

Lokaler visar antalet observationstillfällen per art grupperade på en vald 
kombination av lokal, sjö/vattendrag och HARO. Kan endast dras ut på 
ett ensamt bestånd.”

RAppoRtpARAMEtRAR 

Dessa parametrar används i skyddsvärdesklass-rapporten och statusklass-rapporten. 

populationsstorleken utgörs av det summerade antalet levande musslor i de ingående bestånden/observa-
tionerna. 

Medeltätheten utgörs av populationsstorleken delat med den summerade ytan i de ingående bestånden/ob-
servationerna. Bara observationer som har angiven yta och ett antal lveande musslor används för att beräkna 
detta värde. 

Minsta funna mussla är längden hos den minsta funna musslan i de ingående bestånden/observationerna. 

Andel <20 respektive 50 mm 
utgörs av den sammanlagda 
andelen mätta musslor i dessa 
storleksklasser av det summerade 
antalet mätta individer på i de 
ingående bestånden/observatio-
nerna. 

Utbredning går inte att få ut ur 
befintlig data i portalen. Därav 
måste utbredning anges manuellt 
för varje bestånd2. 

1
2

8

7

4

5

6

Det finns fyra olika rapporttyper; längdfördelning, bedömning av 
skyddsvärde, statusbeskrivning och rapport för lokaler. Se nästa sida. 
För bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning måste muss-
lornas utbredning i vattendraget anges (och därmed en population/
ett bestånd avgränsas). 

3
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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 musslor som någon annan har inventerat.  
De observatörer som du tänker använda 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 registrera 
personen som användare. Se 
Registrera konto sid 6.  
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

Registrera konto

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

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 musselportalen, bör du först regist-
rera 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. Ett medde-
lande 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

3

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

1
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LÄgg tILL ny LokAL

Om lokalen inte finns i musselportalen måste du skapa en ny. Du kan nu välja att fylla i koordinaterna manuellt 
eller klicka i kartan där din lokal är belägen. 

1. Markera Lägg till lokal. En 
sida för position och adminis-
trativa uppgifter öppnas.

2. Välj hur du vill lägga till position.
 a Fyll i koordinaterna, se nedan.
 b Klicka i kartan för att bestäm-

ma positionen, se nedan.

3. Fyll i formuläret så fullständigt 
som möjligt. Namnge lokalen 
så att det underlättar för dig att 
senare söka fram den under 
Visa musslor. 

4. Rinnsträcka, HARO och vat-
tendragsnamn uppdateras 
automatiskt om det hittas i 
länsstyrelsens ArcGIS-server. 
Även län och kommun sätts 
automatiskt givet lokalens po-
sition. För att manuellt hämta 
en rinnsträckas id kan man 
använda kartan på  
www.viss.lansstyrelsen.se

5. Klicka på Spara lokalen när du är färdig.

 2a. Fyll i koordinaterna manuellt

	 •	 Markera	om	du	hämtat	koordinaterna	från	GPS under ”koordinatursprung”.

	 •	 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	din	lokal.	Positionen	kan	
justeras genom att skriva in nya koordinater eller klicka i kartan.

	 •	 När	du	är	nöjd	och	fyllt	i	övriga	administrativa	uppgifter,	klicka	på	Spara lokalen (punkt 5).

 2b. Klicka i kartan för att bestämma positionen

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

	 •	 När	du	är	nöjd	och	fyllt	i	övriga	administrativa	uppgifter,	klicka	på	Spara lokalen (punkt 5).

1
3

2

5

4

2a

2b

Rapportera (inloggad)

Klicka på fliken Rapportera. För att rapportera musslor behöver du en lokal. Om lokalen redan finns i mussel-
portalen ska du rapportera på denna. Befintlig lokal kan också nås via en genväg under Visa musslor, se sid 
5 punkt 4. Observera att lokaler utan rapporterade art- eller lokalobservationer raderas från portalen efter ett 
dygn. Rapportera därför observationen i samband med skapandet av lokal.

bEFIntLIg LokAL

1.  Välj befintlig lokal

  

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

3.  Klicka på symbolen för den 
lokal du vill rapportera på.

4. En ruta framträder med 
information om lokalen. Klicka 
på Välj denna lokal. När du 
valt lokal kommer du till själva 
rapportformuläret, se sid 12. 
För att redigera en befint-
lig lokal, klicka på Ändra. 
Lokalens information visas då 
på samma sätt som när du 
lägger till ny lokal, se sid 9.

4

1

2
3

Klicka på      i kartans 
högermarginal och 
förklaringar till kartan 
visas.

Här väljer du vilken 
bakgrund du vill ha. 
Lokalerna syns bättre 
med karta – bäck-
arna syns bättre med 
satellit. Hybrid är 
en kombination av 
dessa.

I fält rekommenderar vi användning av koordinatsystemet WGS84 el-
ler någon form av SWEREF99. I musselportalen kan man rapportera 
i WGS84 (decimalgrader), SWEREF99 TM (7 och 6 siffror i norrled 
respektive ostled) och RT90 (7siffror).
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För utförligare rapportering fyll i resten av formuläret. Rapportformuläret är uppdelat i en observationsdel och 
en lokaldel, i två flikar, för att separera informationen och göra den översiktlig.

1. För varje musselart som läggs 
till under observationsfliken 
utvidgas listan. Därefter kan 
mått på enskilda musslor fyl-
las i. Det går att välja mellan 
att registrera fler mussel-
längder på en gång, eller en 
i taget. Lägg till efter varje 
inmatning. Observera dock 
att hela formuläret måste 
sparas innan musslornas mått 
är lagrade i databasen.

2.  För vissa variabler kan du 
göra flera val. Tryck på knap-
pen Lägg till för att få upp 
en ny rad. 

3. Fyll i formuläret så fullständigt 
som möjligt och Spara rap-
porten.

 

3

2

1

Förklaringar för 
respektive parametrar 
finns kortfattat under 
frågetecknen och mer 
fullständigt i respek-
tive undersökningstyp 
som finns länkade 
på musselportalens 
startsida.

Om du ska rapportera mått på många individer är det bäst att fylla i 
alla arter och lokaldata först, sedan kan hela rapporten sparas. Under 
fliken Visa musslor kan observationen sedan sökas ut för redigering 
och fortsatt rapportering av musslornas mått.

RAppoRtFoRMULÄR FöR MUSSEL- och LokALdAtA

Här fyller du i observationer om musslor och om lokalen. Formuläret följer metoden i Undersökningstyp för 
stormusslor respektive Lokalbeskrivning, se länk på portalens första sida.

tips för rapportering och redigering av observation

Musselportalen är uppbyggd så att varje art på en lokal vid ett visst datum är en egen observation. Vid rap-
portering hänger observationerna av alla rapporterade arter och lokalen ihop. När man har sparat rapporten är 
observationerna separerade per art. Komplettering av observationer om lokalen vid ett visst datum måste då 
göras för respektive art för sig. 

Vid rapportering är det därför klokt att först fylla i vilka arter som hittats samt observationer om lokalen, t.ex.
flöde, vegetation, påverkan och därefter spara observationen. Då är observationerna om lokalen kopplade till 
varje art vid det aktuella datumet. Komplettering av observationerna om musslorna, t.ex. antal och mått, görs 
därefter via redigeringsfunktionen (Visa musslor) för respektive art för sig.

1. Fyll i Art och Datum. Detta 
är obligatoriska uppgifter.

2.  Kom ihåg att klicka på Lägg 
till.

3.  Nu finns möjlighet att Spara 
rapporten men fyll gärna 
i hela formuläret innan det 
sparas, se sid 13.

När du sparat rapporten kan du klicka på fliken Visa musslor för att söka ut din observation och lägga till 
foton eller redigera/komplettera innehållet. Detta kan du göra inom en vecka. Därefter låses rapporten och 
administratören måste kontaktas för redigering.

Klicka på Rapportera mer för att rapportera musslor på fler lokaler.

4

1
2

3

Om du vill lägga till andra ob-
servatörer måste du ha skapat 
en lista under fliken Person-
ligt, se sid 6.
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Du kan också nå lokalen för redigering av position eller administrativa uppgifter via Rapportera. Sök upp 
lokalen via zoomverktyget. 

5. Klicka på Ändra i rutan. Då 
öppnas formuläret för position 
och administrativa uppgifter. 

6. Ändra position genom att
 a fylla i nya koordinater och 

klicka på Infoga/ Korrigera.
 b klicka i kartan för ny position. 

En röd symbol dyker upp (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.

Redigera eller komplettera en observation

För att redigera innehållet i en observation söker du ut den aktuella observationen via Visa musslor (sid 5). 
Klicka på symbolen för redigera. Komplettera eller redigera i rapportformuläret (sid 12-13). Observera att 
komp lettering eller ändring av observationer om lokalen måste göras för respektive art på det datum som 
observationen gäller.

5

7 6a

ÄndRA poSItIon och AdMInIStRAtIVA UppgIFtER

Du kan ändra dina egna uppgifter inom en vecka från registrering eller så måste du ha särskild behörighet. 
För att nå lokalen för redigering av position och administrativa uppgifter via Visa musslor sök ut den enligt 
instruktionen sid 3–5.

1.a Klicka på redigerasymbolen        
gå därefter till 4.

   b Klicka på kartsymbolen       
till vänster om någon av ob-
servationerna på lokalen, du 
zoomas då direkt till lokalen i 
kartan.

2. Klicka på symbolen för loka-
len. 

3. Klicka på Redigera i dialog-
rutan och ett rapportformulär 
visas.

4. Klicka på symbolen  vid 
Redigera lokal.  
 

 

1b

2

4

3

1a

Om avsikten är att redigera 
fältdata (art, vegetation etc.) 
för en viss observation ska du 
inte söka ut rapportformulär via 
kartsymbolen utan via redige-
rasymbolen längst till höger 
i listan. (Kartsymbolen leder 
alltid till den senaste observa-
tionen på lokalen.)

6b8
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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 lokaler.

1. Fliken Lokaler används när 
en mussellokal har registre-
rats flera gånger. Detta kan 
ha gjorts av en eller olika rap-
portörer. 
Zooma in till de lokaler som 
du vill lägga ihop (minst 
zoomnivå 17).

2. Klicka på de lokaler som du 
vill föra samman och klicka 
sedan på Välj denna lokal i 
dialogrutan.

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

 

1

3

2

4. Markera den lokal i listan som 
du vill flytta de andra lokaler-
nas position till och namnge 
eventuellt lokalen på nytt.

5. Klicka på Slå samman lo-
kalerna. Data för alla lokaler 
samlas då under en.

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

När proceduren är slutförd kom-
mer endast en lokal (den du valt) 
att visas på kartan, men samtliga 
uppgifter finns kvar.

LåSA Upp och kVALItEtSgRAnSkA

Administratören kan alltid ändra uppgifterna, oavsett låsning (se sid 15), men också låsa upp för rapportören 
att göra ändringar. Administratören kan kvalitetsgranska data och godkänna observationer i sitt län. Granskning-
en ska omfatta kontroll av geografiska uppgifter, län, kommun, position och RSTID samt rimlighet i övriga uppgif-
ter. Uppenbara fel kan ändras direkt, övriga i samråd med rapportör. Ändringar dokumenteras under Allmänna 
kommentarer. Nya observationer ska registreras i ny rapport, äldre uppgifter får inte skrivas över eller tas bort.

1. För att låsa upp så att rap-
portören ska kunna ändra, 
sök fram observationen under  
Visa musslor. Klicka på  
Redigera observation.

2. Skrolla i formuläret och klicka 
ur bocken i rutan Observa-
tionen är låst för editering.

3. Spara rapporten som nu 
är upplåst för rapportören att 
ändra eller komplettera.

4. Använd Tillbaka-knappen 
för att gå till Visa musslor 
(om du behöver låsa upp fler 
observationer).

5. När en observation är gran-
skad, klicka i rutan Observa-
tionen är godkänd, vilket 
innebär att rapporten låses för 
redigering.

4
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