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”TimeTælleTure” består af to sider: en administrationsside og en indtastningsside.  
 
Du får adgang til administrationssiden i atlasbasen ved at trykke på fanebladet TimeTælleTur og 
dernæst underpunktet Administrér. 
For at få adgang til indtastningssiden skal du i fanebladet TimeTælleTur vælge underpunktet Tegn 
rute/Indtast. 
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Administrationssiden 
 

 
Figur 1 – Administrationssiden 

Tilvalg af turansvar 
For at vælge ansvar for nye TimeTælleTure, zoomes ind på kortet og der klikkes på det ønskede 
kvadrat. Hvis du kender kvadrat koden i forvejen kan du alternativt skrive den ind i kvadrat-input-
feltet over kortet, hvorefter det valgte kvadrat vises på kortet. 
Herefter klikkes på ”Tag turansvar”. 
OBS: Er du kvadratansvarlig for et kvadrat er du automatisk tilmeldt TimeTælleTure for det kvadrat. 

 
Figur 2 – valg af kvadrat 

Som udgangspunkt er alle ledige turtyper for det valgte kvadrat afkrydset. Ønsker du f.eks. kun at tage 
vinterturen skal du afklikke tidlig og sen ynglesæson og vice versa. 
Når de ønskede turtyper har flueben, klikkes på ”Gem”-knappen og det nytilvalgte kvadrat tilføjes 
tabellen til venstre med de valgte turtyper. 
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Figur 3 – valg af turtyper 

 
Sletning af turansvar 
Hvis du er kommet til at vælge et forkert kvadrat, eller hvis du ønsker at afstå turansvar, findes der til 
højre i tabellen en slet knap for hvert kvadrat. Bemærk, at det ikke umiddelbart er muligt at slette sit 
turansvar for kvadrater som du er kvadratansvarlig for. Det er ligeledes heller ikke muligt at slette dit 
turansvar, hvis du allerede har oprettet en tur på indtastningssiden. 
 

 
Figur 4 – sletning af turansvar 
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Funktioner 
På administrationssiden ser du en lille tabel med et overblik over dine egne TimeTælleTure. Udfor 
kvadratnummeret i tabellen ses et lille ”kortmarkør-ikon”, ved klik på dette zoomes ind på kvadratet i 
kortet til højre. Ved siden af er der et lille pil-ikon, som linker til indtastningssiden for det pågældende 
kvadrat.  
I næste kolonne, ”Turtyper”, ses hvilke ture du har ansvar for. Der er tre turtyper, en tidlig og en sen 
tur i ynglesæsonen, samt en vintertur.  

 

Indtastningssiden 
Indtastningssiden anvendes både til indtegning af rute, angivelse af naturtyper samt indtastning af 
fugledata for turene. 

 
Rutetegning 
Når du bruger indtastningssiden første gang, eller når du har tilvalgt ansvar for nye kvadrater, skal du 
starte med at indtegne ruten for turen.  Vælg først kvadratet i dropdown-listen lige over kortet i 
venstre side. Herefter klikker du på ”Start rutetegning”. 
Hvis kvadratet deles mellem to observatører (én som går i ynglesæsonen og en anden tager 
vinterturen), er det den observatør som først tilvalgte turansvar, som skal tegne ruten, og denne kan 
efterfølge kun ændres af samme observatør. 

 

 
Figur 5 – start rutetegning 

Herefter klikker du på kortet og der indsættes et punkt for hvert klik, og punkterne forbindes af en 
linje med retningspile på. Når ruten er lang nok (over 1000 m) fremkommer en knap med teksten 
”Afslut rutetegning”, som du skal klikke på. 
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Figur 6 – indtegning af rute 

 
 

 
Figur 7 – afslutning af rutetegning 

 
Hvis du efterfølgende har brug for at rette i ruten, f.eks. hvis det ikke var muligt at gå den i praksis, 
gøres dette ved at klikke på den lille blyant ved siden af kvadrat-dropdownlisten. 
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Angivelse af naturtyper 
Der er nu mulighed for at vælge op til fire forskellige naturtyper for ruten. I højre side over kortet 
findes en dropdown-liste, hvor man vælger en naturtype. Herefter angives procentandelen (25, 50, 75 
eller 100) til højre for naturtype-dropdownlisten og der klikkes på ”Gem naturtype”.  Nu fremkommer 
naturtypen i listen i midten over kortet. Hvis der er brug for det kan en naturtype slettes fra listen ved 
klik på det lille minus-tegn. Når det den samlede procent-andel er 100, gemmes naturtyperne 
automatisk. 

 
Figur 8 – angivelse af naturtyper 

 

Visning af afstandsbånd 
Ved klik på knappen ”Bånd” som findes i kortet, øverst i midten, vises de tre afstandsbånd, 25, 50 og 
100 meter på kortet så det er muligt at notere sig, hvilket bånd diverse pejlemærker i landskabet 
måtte befinde sig i. 

 
Figur 9 - visning af afstandsbånd 
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Udskrivning af ruten 
Ved klik på knappen med det lille printer-ikon vises kortet i hele browservinduet, afstandsbåndende 
vises nu og der vises markører for hvert segment. Det er muligt at zoome og trække i kortet indtil du 
finder det passende til print, hvorefter du anvender din browsers udskriftsfunktion. Herefter trykker 
du på ”ESC” eller den lille returknap i øverste venstre hjørne for at vende tilbage til 
Indtegning/Indtastning. 
 

 
Figur 10 - udskriv rute 

 

 
Figur 11 - udskriftvisning, brug escape (ESC) knappen for at vende tilbage 
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Indtastning af turdata, samt observationer 
Når ruten er tegnet og naturtyperne valgt, kan du oprette en tur. I dropdown-listen øverst til venstre, 
vælges turtypen (tidlig ynglesæson, sen ynglesæson eller vinter).  

 

 
Figur 12 - valg af turtype 

 
Når turtypen er valgt skal der angives dato, tidsrum samt oplysninger om vejrlig. 

 

 
Figur 13 - angivelse af dato, tidsrum og vejrlig 

Herefter trykkes på knappen ”Gem turdata” og turen er oprettet. 
Du er nu klar til at indtaste fugledata for turen. 
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Der fremkommer nu en tabel hvor der kan oprettes en række for hver art der er registreret i på turen. 
Ud for hver art er der en kolonne med indtastningsfelt for hvert af de 3 afstandsbånd (25, 50 og 100 
m), desuden et til fugle observeret udenfor 100 meter båndet samt et felt til indtastning af 
overflyvende fugle. For at indsætte den første række klikkes på det lille + (plus) ud for overskriften 
”Art” i tabellen. 

 

 
Figur 14 - indsæt række i observationstabellen 

Nu fremkommer en række med et fremsøgningsfelt i artskolonnen. Begynd at skrive artsnavnet i feltet 
for at fremsøge arten. Der fremkommer nu en liste af muligheder som du kan vælge fra. 

 

 
Figur 15 - fremsøgning af art 
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Ud for hver art skrives antal ind under de relevante afstandsbånd. 

 

 
Figur 16 - indskrivning af antal for hver art observeret på turen 

 
Når du har indtastet alle dine observationer, klikker du på ”Gem fugledata” knappen.  
 
Turen er nu afsluttet, men du kan fortsat rette i indtastningerne, hvis dette måtte være nødvendigt. 
Dette kunne være, hvis du opdager at have fejlbestemt en art, eller hvis du ved et uheld er kommet til 
at indtaste data på en forkert rute. 
 
 
 
 


