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Syfte 

Applikationen är framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket för att möjliggöra inmatning och 

rättning samt leverans till datavärd av data från marina transektinventeringar.  

Omfattning 

Applikationen omfattar data som samlas in enligt de beskrivningar som finns i handbok för 

miljöövervakning undersökningstyp vegetationsklädda bottnar ostkust (Naturvårdsverket 

2004) samt två beskrivningar som bygger på denna beskrivning: undervattensdelen av 

basinventeringsmanualen för strandnaturtyper (Naturvårdsverket 2007b) samt 

basinventeringsmanualen för sublittorala sandbankar och rev (Naturvårdsverket 2007a). Dessa 

data omfattar täckningsgradsskattning (taxon och substrat) i avsnittsindelade transekter samt 

kvantitativa prover längs dessa transekter. Data insamlade enligt handbok för 

miljöövervakning undersökningstyp vegetationsklädda bottnar västkust (Naturvårdsverket 

2005) kan också matas in. Dessa data omfattar täckningsgradsbestämning från 

stereofotografier (taxon) samt fältbestämning av minsta och största djup för observerade taxa. 

Några andra typer av data kan också matas in t ex den danska storrutsmetod som används i 

Skåne (Krause-Jensen et al. 2000; Anon 2006).  
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Beskrivning av formulär och fält 

 

Introduktion 

Inom en undersökning finns ett antal lokaler som besöks vid provtagningstillfällen då en eller 

flera transekter inventeras. Vid inventering kan transekten delas in i avsnitt där observerade 

taxa noteras med täckningsgrad (växter och yttäckande djur) eller antal (övriga djur). Längs 

transekten kan också prov insamlas med redskap (ramar, foton eller rutor). Dessa kan vara 

kvantitativa (ramar, destruktiva) för biomassabestämning eller kvalitativa för 

täckningsgradsbestämning eller antalsbestämning (foton, rutor). Längs transekten kan också, 

om avsnittsindelning ej gjorts, minsta och största observerade djup för observerade taxa 

noteras. 

 

Undersökning 

För att gruppera data insamlade med enhetlig metodik och kunna hantera data från olika 

källor måste alla data vara kopplade till en undersökning. En undersökning har ett unikt namn, 

t ex basinventering i Kalmar län. En undersökning kan även betraktas som ett projekt eller en 

serie provtagningar från en specifik datakälla. Undersökningens namn ska vara unikt. 

Lokalernas namn ska vara unika inom en undersökning. 

 

Alla data inom en undersökning kan exporteras till fil lämpad för leverans till datavärd 

(SMHI). 

 

Positioner för lokaler samt transekter inom undersökning kan ses m h a Google Earth via 

knappen ’GE’ (Obs Google Earth måste vara installerat för att det ska fungera). En kml-fil 

med positioner för lokaler inom undersökning kan skapas med knappen ’KML’. En kml-fil 

kan visas i bl a ArcExplorer (gratis) och Google Earth (gratis). 
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Transekterna kan visas på 3 olika sätt i Google Earth. 1) Linje mellan transektens start och 

slutkoordinat 2) Linje från transektens eller lokalens startpunkt i kompassriktning med längd 

från avsnittens minsta och största avstånd (hänsyn tas ej till djupet) eller 3) Transektens 

avsnitts start och slutkoordinat. 

 

En enkel innehållsförteckning som visar antal transekter per år, antalet inventerade avsnitt per 

år (fliken avsnitt i transektformuläret), antal prov per år (fliken prov i transektformuläret) 

samt antalet inmatade separata djuputbredningsuppgifter per år (fliken djuputbredning i 

transektformuläret) visas via knappen ’Innehåll’. 

 

En hel undersökning, med alla underliggande data kan tas bort med knappen ’Ta bort’. Innan 

borttag får man först bekräfta att man vill ta bort undersökningen sen visas hur mycket data 

som kommer att försvinna och möjlighet ges en sista gång att avbryta. Efter borttag finns 

ingen möjlighet att återställa data annat än att knappa in data för hand. Använd funktionen 

med försiktighet. 

 

 
 

Knappen ’Indexvärden’ beskrivs närmare i avsnittet om NFS2008:1 på sidan 29. 
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Fält Förklaring 

Namn Ange undersökningens eller projektets namn (obligatoriskt) 

Syfte Ange syftet med undersökningen 

Referens Ange referenser för rapporter, metoddokument mm 

Metodik Ange kortfattat vilken metodik som använts. Beskriv så det framgår vilken typ av resultat som finns 

inmatade. 

Ursprung för 

data 

Ange varifrån data kommer, kan vara flera olika källor för t ex olika år, ange var och en och vilka data 

som omfattas av varje. Om data är inmatat från primärprotokoll anges detta här. 

 

Lokal 

 

En lokal är en punkt eller en kortare sträcka där transekterna läggs ut. Lokalens namn är unikt 

inom en undersökning. Lokalen har en fast position och det finns även möjlighet att mata in i 

vilket havsområde samt ett skyddat område som lokalen ligger i. Havsområdet används vid 

statusbedömning enligt NFS2008:1. Samma lokal kan förekomma i flera undersökningar. 

Dessa lokaler kan kopplas ihop för att möjliggöra uttag av tidsserier med data från flera 

undersökningar. 
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Fält Förklaring 

Kortnamn Kortfattat namn på lokalen, t ex SG1, unikt inom undersökning (obligatoriskt) 

Lokalens namn Lokalens namn i klartext, t ex Söder om Storgrundet 

Omgivning Namn på område som objektet ligger i, t ex Misterhults skärgård, kan användas för gruppering av 

lokaler 

Undersökning Undersökning som lokalen tillhör 

Skyddat område Natura 2000 eller skyddat område som lokalen ligger i 

Havsområde Ange havsområde från SVAR som lokalen ligger i, OBS havsområdesnamn ej unikt 

Exponeringsgrad Anges i sjugradig skala enligt nationellt skikt SWE_EXP från NV 2006 (SAKU-projektet) 

Markering Ange hur lokalen är markerad, t ex fastgjutet armeringsjärn, enslinjebeskrivning ed 

Foto Markera om fotodokumentation som beskriver lokalen finns 

Latitud Ange fast latitud WGS 84 (SWEREF 99) i grader och decimala grader för lokalen (nollpunkten) 

Longitud Ange fast longitud WGS 84 (SWEREF 99) i grader och decimala grader för lokalen (nollpunkten) 

WPSerie Unik beteckning för serie av waypoints 

WPID Waypoint för lokalpunkt 

 

Exponeringsgraden ska anges enligt ett GIS-skikt framtaget av Martin Isaeus inom SAKU-

projektet 2006 (Wennberg et al. 2006). Detta skikt finns tillgängligt på alla länsstyrelser. 

Skikten ägs av Naturvårdsverket och är helt fria att använda. För att erhålla en egen kopia 

kontakta Martin Isaeus (martin.isaeus@aquabiota.se). I MarTrans kan du sätta 

exponeringsgraden för transekten i Lokalformuläret. Dubbelklickar du i fältet kommer en 

förklaring upp om vad exponeringsgraden innebär. Här finns ett fel som kommer att rättas 

automatiskt när du startar MarTrans med den senaste versionen. Gränsen mellan very 

sheltered och extremly sheltered går vid 5 000 och ska gå vid 4 000. I de flesta fall har detta 

inte spelat någon roll då de legendfiler (innehåller inställningar för legender i ArcGIS) som 

distribuerats har haft rätt gräns. Saknar du dessa filer (lyr ArcGIS 8 eller senare eller avl 

ArcGIS 3) kan du se var du kan hämta dem på 

http://www.aquabiota.se/projects/vag/index.html där du även kan läsa mer om 

vågexponeringsberäkningar. 

 

Ibland sträcker sig transekten över flera exponeringsklasser. Välj då den som är mest typisk 

för transektens biota, vilket vanligen är den som klass som huvuddelen av transekten ligger i. 

Titta speciellt vilken exponeringsklass som överensstämmer med transektens 1-6 m djupa 

delar eftersom huvuddelen av vegetationen återfinns där. 

 

mailto:martin.isaeus@aquabiota.se
http://www.aquabiota.se/projects/vag/index.html
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Provtagningstillfälle 

En lokal besöks vid ett eller flera tillfällen. Vid varje tillfälle noteras väder och bashydrografi 

samt kan en eller flera transekter läggas ut. Typ av positionering (enligt ICES) för alla 

koordinater vid besöket noteras. Om det är ett historiskt besök som matas in kan 

originalposition (ej omräknad till WGS84) för nollpunkt anges. 

 

 
 
Fält Förklaring 

Lokal Lokal som besöks vid inventeringen (obligatoriskt) 

Datum Ange datum och ev. klockslag för start av inventering (enl. tidsformat i Windows) (obligatoriskt) 

Positionering ICES beteckning för positionsbestämning. Gäller besökets alla koordinater. 

Utförare Provtagande laboratorium, tillägg administreras av datavärd (SMHI, shark@smhi.se) (bör anges) 

Kommentar  

Latitud Ursprunglig nordlig koordinat för start av transekter (nollpunkten) (Latitud eller X) 

Longitud Ursprunglig ostlig koordinat för start av transekter (nollpunkten) (Longitud eller Y) 

Referenssystem Ursprungligt referenssystem, t ex RT90 2.5 gon V eller WGS 84 

 

När man matar in ett tillfälle ska man ange vilket laboratorium som utfört arbetet.  Här är vi 

anpassade till ICES-standard och ska försöka följa deras koder. Listan över provtagande 

laboratorier i Sverige administreras av datavärden SMHI. Om ni inte finns i listan idag har vi 

valt att ni själva ska kunna lägga till den kod ni får från SMHI. Det är viktigt att ni inte hittar 

på egna koder utan begär en kod från SMHI via shark@smhi.se. När ni fått koden från SMHI 

öppnar ni tillfälleformuläret och dubbelklickar i utförarfältet så öppnas ett formulär med alla 

utförare. Där kan man på vanligt sätt (se sidan 39) lägga till en ny post och mata in från SMHI 

erhållna värden. Efter det kan ni använda den nya koden. 

mailto:shark@smhi.se
mailto:shark@smhi.se
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Väder och hydrografi 

Vid provtagningstillfället noteras väder och bashydrografi (temperatur och salthalt). 

Hydrografin kan anges från ett eller flera djup. 

 

 
 
Fält Förklaring 

> > anges om siktdjupet överstiger vattendjupet (som då anges som siktdjup) 

Siktdjup Siktdjup mätt med secchiskiva (helst med vattenkikare) 

Våghöjd Våghöjd i meter 

Vindstyrka Vindstyrka i m/s 

Vindriktning Vindens riktning, Ange bokstav (t ex NNE eller SW) 

Djup Djup i meter (obligatoriskt) 

Temp Temperatur i grader Celsius 

Salt Salthalt i PSU 

Kommentar  

 

Transekt 

En transekt kan vara en korridor i vilken inventering sker. En transekt kan också vara en tänkt 

linje längs vilken prover tas (t ex täckningsgrad i rutor eller biomassa från kvantitativa ramar). 

Transekten måste ha ett unikt (inom tillfället) namn (eller nummer). Vem som inventerade 

(ansvarade för artbestämningar och övriga data) ska anges, övriga meddykare kan anges. 

Transekten har en kompassriktning och en startposition, den kan också ha en slutposition.  

 

Om transekten utgör en korridor i vilken inventering sker anges uppskattad transektbredd i 

meter. Om någon del av transekten (avsnitt) har avvikande bredd anges det i kommentar till 

det avsnittet. Om djuputbredning för enskilda taxon längs transekten anges separat, och 

avsnittsindelning ej görs, bör transektens minsta och största djup som inventerats anges för att 

veta inom vilka djup varje taxa eftersökts. Om videotolkade täckningsgradsdata angetts som 

resultat måste detta anges på transektnivå. Om både videotolkade data och fältbestämda data 

(täckningsgrad) finns från samma transekt måste dessa data matas in som två olika transekter. 

I många fall videofilmas transekten som dokumentation och om så skett kan det också anges.  

 

Fältet NFS2008:1 används inte vid den förprogrammerade indexberäkningen, går det att räkna 

ut index så görs det oavsett vad som är ifyllt i NFS2008:1. Fältet kan fortfarande användas för 

eget bruk men har idag ingen användning i förprogrammerade funktioner. 
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Fält Förklaring 

Namn Namn på transekt inom tillfälle t ex profilnummer (obligatoriskt) 

Inventerare Ange namn på den dykare som utfört skattning och artbestämning i fält (obligatoriskt) 

Dykare Namn på dykare förutom inventeraren, ett eller flera namn i klartext anges 

Kompass Kompassriktning i grader (0 - 360) från nollpunkten 

Video Ange om transekten videofilmats 

Videotolkade data Ange om art och täckningsdata tolkats från video och inte i fält 

NFS2008:1 Markera om kraven för Naturvårdsverkets föreskrift 2008:1 uppfylls (frivilligt) 

Indexvärde Indexvärde uträknat enligt NFS 2008:1 

Transektbredd Transektbredd som inventerats, anges i meter 

Minsta 

Ange minsta uppmätta och inventerade djup längs transekten, anges om endast 

djuputbredning mäts 

Största 

Ange största uppmätta och inventerade djup längs transekten, anges om endast 

djuputbredning mäts 

Start latitud Ange latitud WGS 84 i grader och decimala grader för start av transekt (nollpunkten) 

Start longitud Ange longitud WGS 84 i grader och decimala grader för start av transekt (nollpunkten) 

Slut latitud Ange latitud WGS 84 i grader och decimala grader för slutet av transekten 

Slut longitud Ange longitud WGS 84 i grader och decimala grader för slutet av transekten 

WPSerie Unik beteckning för den serie av waypoints som denna transekt hör till 

WPStart Waypoint för startpunkt 

WPSlut Waypoint för slutpunkt 

Kommentar 

 

Två enkla uttag finns i transektformuläret. Basdata XL skapar en fil med alla inmatade data 

för en transekt. Avsnittsdata XL visar en översikt av avsnittens arter. Uttaget visar en rad för 

varje art och en kolumn för varje avsnitt. Precis som det tidigare uttaget Basdata XL skapas en 

tillfällig tabseparerad textfil som automatiskt öppnas i Excel. Du får sen själv formatera filen 

så den blir läsbar och snygg. Observera att all information ej kommer med i detta uttag. 

 

Knappen NFS2008:1 beskrivs utförligare i nedanstående avsnitt om NFS2008:1 på sidan 29. 
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En funktion för att korrigera alla inmatade djupuppgifter på en transekt finns överst i 

transektformuläret under knappen Vattenståndskorrigering. I formuläret visas alla djup som 

kommer att justeras. Vattenståndet ska anges i meter (dividera cm-värden från SMHI med 

100) och under medelvattenståndet ska anges som ett negativt tal. Med knappen korrigera 

djup uppdateras alla djup med inmatat vattenstånd. Aktuella vattenstånd finns på 

www.smhi.se under Klimatdata, Oceanografi, Havsvattenstånd. 

 

 
 

http://www.smhi.se/
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Avsnitt 

Transekten kan delas in i avsnitt. Varje avsnitt har djup och avstånd för start- och slutpunkt 

angivet. Avståndet räknas från nollpunkten (måttbandets start 0 m), d.v.s. startavstånd är alltid 

mindre än slutavstånd (kontroll av detta är inbyggd i applikationen, se nedanstående figur för 

exempel). Slutavståndet är obligatoriskt men även startavstånd och djup bör anges. Djupet ska 

anges som vattenståndskorrigerat djup i meter med en decimal. I transekten anges 

sedimentpålagring i fyrgradig skala samt täckningsgrad för lösdrivande alger mm i sjugradig 

skala. Om inga av de i undersökningen eftersökta taxa påträffas anges detta i separat fält. 

 

 
 

Start- och slut-position kan anges för avsnittet, dessa kommer man åt genom att dubbelklicka 

på ordet position i inmatningsformuläret. Det kan vara aktuellt om en lång transekt delas upp i 

flera deltransekter. Skulle dessa deltransekter inte ha ungefär samma kompassriktning är det 

viktigt att ange koordinater. Ett alternativ kan också vara att mata in delarna som separata 

transekter. 

 

Om endast slutdjup och slutavstånd angetts för avsnittet kan startdjup och startavstånd 

uppdateras automatiskt med knappen ’u’ (uppdatera) (skriver ej över inmatade värden). Om 

man vill kan man vid inmatning låta inmatat slutdjup och slutavstånd för aktuell post bli 

standardvärde (ärvas) för startdjup och startavstånd för nästa post som matas in. Funktionen 

arv aktiveras genom att klicka på knappen ’a’ (arv). Knappen ’a’ är en växlingsknapp som i 

nedtryckt läge är ”på”. 

 

Nollpunkt

Utsimmningsriktning med måttband

Inventeringsrikting

Avstånd på

måttbandet

Startavstånd 

Slutavstånd

11

19

0

11

19

24

24

36

0

11

19

24

36

Avsnitt

Avsnitt

Avsnitt

Avsnitt
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Fält Förklaring 

Startdjup Ange vattenståndskorrigerat djup (start närmast nollpunkt) 

Slutdjup Ange vattenståndskorrigerat djup (slut längst bort från nollpunkt) 

Startavst Ange avstånd från nollpunkt i meter (nollpunkt ofta vid strandkant) 

Slutavst 

Ange avstånd från nollpunkt i meter (nollpunkt ofta vid strandkant), obligatoriskt, om det saknas ange 

siffra < -999 så avsnitten kommer i ordning från nollpunkten och utåt (obligatoriskt) 

Lösdr. 

Ange täckningsgrad av lösdrivande alger mm, anges i procent i klasser 100, 75, 50,25, 10, 5 eller 1 (+ 

förekomst anges som 1) 

Silt. Sedimentpålagring i fyrgradig skala 

Kalbot 

Ange täckningsgrad för kal botten dvs om det saknades undersökta taxa i avsnitt (andra taxa kan 

finnas) 

Totcov Total cover, ange täckningsgrad av upprättstående (ej skorpformade) växter 

Foto Markera om fotodokumentation från avsnittet finnes 

Kommentar 

Start latitud Ange latitud WGS 84 i grader och decimala grader för start av avsnitt 

Start longitud Ange longitud WGS 84 i grader och decimala grader för start av avsnitt 

Slut latitud Ange latitud WGS 84 i grader och decimala grader för slutet av avsnitt 

Slut longitud Ange longitud WGS 84 i grader och decimala grader för slutet av avsnitt 

WPSerie Unik beteckning för serie av waypoints 

WPStart Waypoint för startpunkt 

WPSlut Waypoint för slutpunkt 

 

I transektformuläret rödmarkeras automatiskt avsnitt som har större djupskillnad än längd 

eller saknar längd (0 m). 

 

 
 

Taxon i avsnitt 

Observerade taxon i avsnittet anges. Man kan ange en flagga för att markera osäker 

bestämning (CF), endast en art (SP) eller flera arter (SPP) av angivet taxon. Om ett taxon 

växer på ett annat taxon samt även direkt på substratet matas två poster in, en som epifyt och 

en som icke epifyt. Täckningsgraden för dessa två olika förekomster i avsnittet anges i bägge 

fallen. För att förtydliga hur mycket som täcks av påväxt på ett taxon kan påväxtens 

täckningsgrad i en sjugradig skala på värden anges i fältet påväxt. Detta görs endast som total 

täckning av alla arter på värdväxten ej separat per taxon av påväxt. För tång kan även 

bitmärken, fortplantningsorgan och förekomst av nyrekrytering anges. För ej yttäckande djur 

kan antal anges i en tregradig skala eller som absolut antal. För att markera att det är ett ej 

fastsittande taxon kan det anges i fältet ej fast. Avsikten är att ange när det är en löslevande 
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form av t ex en alg som normalt lever i avsnittet som observerats. Fältet ska användas med 

försiktighet och ska absolut inte användas för inmatning av lösdrivande alger, dessa ska anges 

på avsnittsnivå som ospecificerade lösdrivande alger. Taxon kan beläggas med foto eller på 

herbarieark eller i samling och dessutom verifieras av någon annan än inventeraren 

(determinatören). Max- och medelhöjd kan matas in för taxon. Dessa fält är dolda i 

inmatningsformuläret men kan visas genom att dubbelklicka i högra kanten på rubriken för 

fältet ”Det”. De kan döljas igen genom att man tar tag i skarven mellan rubrikerna och drar 

ned fältbredden till 0. 

 

 
 
Fält Förklaring 

Taxon Observerat taxon (obligatoriskt) 

Epifyt Markera om arten växer på en annan art (epifyt [på växt] innefattar här även epizoisk [på djur]) 

Täckningsgrad Anges i procent i klasser 100, 75, 50,25, 10, 5 eller 1 (+ förekomst anges som 1) 

Antalsklass (n123) Ange antalsklass 1 = enstaka, 2 = vanlig, 3 = mycket vanlig. Bör alltid anges om antal anges. 

Antal (n) Ange absolut antal (ej klassindelat). Anges när inventerare finner det befogat. 

Sflag Flagga enligt ICES, vanligast är sp, spp och cf 

Lform Livsform enligt ICES 

Påväxt 

Ange täckningsgrad av påväxt på värdväxt i procent i klasser 100, 75, 50, 25, 10, 5 eller 1 (+ 

förekomst anges som 1) 

Bitmärken Ange om bitmärken från betare finns (gäller tång) 

Fortpl.org. Ange förekomst av fortplantningsorgan (gäller tång) 

Nyrekr. Ange förekomst av nyrekrytering (gäller tång) 

Ej fast Markera om arten lever naturligt ej fastsittande (helt eller delvis) i avsnittet 

Kommentar  

Foto Markera om fotodokumentation av arten finnes 

Belägg Markera om belägg i herbarium eller samling finnes 

Determinatör Om artbestämning verifierats av annan än dykaren ange determinatör 

Maxhöjd Ange maxhöjd för taxa i avsnittet (anges i meter). Fält dolt i formulär 

Medelhöjd Ange medelhöjd för taxa i avsnittet (anges i meter). Fält dolt i formulär. 

 

Substrat i avsnitt 

Täckningsgrad av olika substrat i avsnittet ska anges. 

 

 
 
Fält Förklaring 

Substrat Substrat från lista (obligatoriskt) 

Täckningsgrad Anges procent i klasser 100, 75, 50, 25, 10, 5 eller 1 

Kommentar 
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Prov längs transekt 

Ett prov kan här vara flera olika saker 

 

 en ram som används för insamling av växter eller djur för vägning eller räkning 

 ett stereofoto för täckningsgradsbestämning 

 en ruta som läggs ut för täckningsgradsbestämning i fält 

 en dropvideoobservation 

 

Provet har en obligatorisk unik (inom transekt) beteckning (kan vara provnummer). Provet 

måste också ha en redskapstyp och en yta angiven. Prov kan grupperas inom transekt, t.ex. 

efter vilket avsnitt de ligger i. Grupp och provnummer inom grupp kan anges. 

 

 
 
Fält Förklaring 

Provbet Provets nummer eller beteckning, unikt inom transekt (obligatoriskt) 

Yta Provytan angiven i kvadratmeter (obligatoriskt) 

Redskapstyp Ange redskapstyp som använts för avgränsning/insamling (obligatoriskt) 

Redskap Redskapets beteckning, t ex ram nr 

Grupp Prov som hör ihop kan grupperas med en beteckning i detta fält 

Prov nr Provbeteckning inom grupp 

Djup Ange vattenståndskorrigerat djup för mittpunkt av prov 

Avstånd Ange avstånd från nollpunkt i meter (nollpunkt ofta vid strandkant) 

Lutning Ange medel för lutning (relativt horisont) i grader inom provytan 

Kalbot 

Ange täckningsgrad för kal botten dvs om det saknades undersökta taxa i avsnitt (andra taxa 

kan finnas) 

Totcov Total cover, ange täckningsgrad av upprättstående (ej skorpformade) växter 

Sorterare Om aktuellt ange namn på person som analyserat provet på labb (ange i klartext ej förkortning) 

Foto Markera om fotodokumentation av prov finnes 

Avsnitt Avsnitt längs transekt som prov ligger i, anges endast om transekt är indelad i avsnitt 

Kommentar Kommentar från fält eller labb 

Latitud Ange latitud WGS 84 (SWEREF 99) i grader och decimala grader för mittpunkt av prov 

Longitud Ange longitud WGS 84 (SWEREF 99) i grader och decimala grader förr för mittpunkt av prov 

WPSerie Unik beteckning för serie av waypoints 

WPID Waypoint för mittpunkt av prov 

 

Exempel på gruppering (A, B och C) av prov, tre prov är slumpade inom varje grupp (1, 2 och 

3): 
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Taxon i prov 

Observerade taxon i provet anges. Man kan ange en flagga för att markera osäker bestämning 

(CF), endast en art (SP) eller flera arter (SPP) av angivet taxon. Om ett taxon växer på ett 

annat taxon samt även direkt på substratet matas två poster in, en som epifyt och en som icke 

epifyt. För taxon kan anges antal, torrvikt (i gram) eller täckningsgrad i sjugradig skala. 

Täckningsgrad kan även matas in som absolut procentantal om metoden så kräver. Taxon kan 

beläggas med foto eller på herbarieark eller i samling och dessutom verifieras av någon annan 

än inventeraren (determinatören). Max- och medelhöjd kan matas in för taxon. 

 

 
 
Fält Förklaring 

Taxon Observerat taxon (obligatoriskt) 

Epifyt Markera om arten växer på en annan art (epifyt [på växt] innefattar här även epizoisk [på djur]) 

Sflag Flagga enligt ICES, vanligast är sp, spp och cf 

Lform Livsform enligt ICES 

Ab Ange antal i prov 

Torrv Ange gram torrvikt i provet 

Tg Anges i procent i klasser 100, 75, 50, 25, 10, 5 eller 1 (+ förekomst anges som 1) 

Kommentar 

Foto Markera om fotodokumentation av arten finnes 

Belägg Markera om belägg i herbarium eller samling finnes 

Determinatör Om artbestämning verifierats av annan än sorteraren ange determinatör 

Maxhöjd Ange maxhöjd för taxa i prov (anges i meter) 

Medelhöjd Ange medelhöjd för taxa i prov (anges i meter) 
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Substrat i prov 

Täckningsgrad av olika substrat i provet ska anges. 

 

 
 
Fält Förklaring 

Substrat Substrat från lista (obligatoriskt) 

Täckningsgrad Anges procent i klasser 100, 75, 50, 25, 10, 5 eller 1 

Kommentar 

 

Djuputbredning av taxon längs transekt 

Om endast prover längs transekten samlas in förekommer det att minsta och största djup för 

observerade taxa noteras. Man kan ange en flagga för att markera osäker bestämning (CF), 

endast en art (SP) eller flera arter (SPP) av angivet taxon. Om ett taxon växer på ett annat 

taxon samt även direkt på substratet matas två poster in, en som epifyt och en som icke epifyt. 

 

 
 
Fält Förklaring 

Taxon Observerat taxon (obligatoriskt) 

Epifyt Markera om arten växer på en annan art (epifyt [på växt] innefattar här även epizoisk [på djur]) 

Sflag Flagga enligt ICES, vanligast är sp, spp och cf 

Lform Livsform enligt ICES 

Minsta 

Minsta vattenståndskorrigerade djup där arten observerats längs transekten. Anges i meter med 

en decimal. 

Största 

Största vattenståndskorrigerade djup där arten observerats längs transekten. Anges i meter med 

en decimal. 

Kommentar 

 

Taxon 

Alla taxon som matas in måste hämtas från den lista som finns i databasen. Denna lista bygger 

helt på artdatabankens databas för taxonomi, Dynamisk taxa 

(http://www.artdata.slu.se/dyntaxa/). Listan är mycket stor och innehåller många taxa som ej 

är relevanta för marina ändamål då hela grupper i flera fall hämtats för att undvika att arter 

saknas vid inmatning (t ex kärlväxter). Ett urval över vilka taxa som ska synas i 

inmatningsformulären måste göras innan inmatning. Urvalet görs genom att söka fram 

önskade taxa och markera ”Valbar” i nedanstående formulär. Här visas också alla transekter 

där aktuellt taxon förekommer. 
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Här finns också en knapp, ’GE’, som i Google Earth visar alla lokaler där ett taxon har 

observerats. Man kan också spara den informationen som en KML-fil. 
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Från inmatningsformulären kan man komma till taxonformuläret genom att dubbelklicka i 

taxonfältet. Det fungerar inte om du håller på att mata in i en post (postväljaren är då  

istället för ). Du kan sen göra ett nytt taxon valbart och återvända till inmatningsformuläret 

där nu taxonfältets lista är uppdaterad. 

 

Man kan välja ’Visa lista med alla taxa’ i taxonformuläret och där enklare markera flera taxon 

som ligger nära varandra taxonomiskt. I detta formulär söker man efter poster med Access 

inbyggda sökfunktion . 

 

 
 

För att få en överblick över vilka taxon som är valbara kan man visa dem med knappen ’Visa 

lista valbara taxa’ i taxonformuläret. 

 

Har man markerat många taxa som valbara men bara använder ett fåtal av dessa blir 

inmatningen ofta långsammare och risken att mata in fel ökar. Det finns därför en funktion 

under ’Övrigt’ i huvudmenyn som möjliggör att man avmarkerar valbar för alla taxon som ej 

används i databasen. 

 

Observera att vissa taxonomiska nivåer är obligatoriska i artdatabankens databas och när 

dessa saknats har artdatabanken matat in dummies. Dessa står med i taxonlistan som högre 

taxa och kan komma ut vid grupperingar av data på högre taxonomiska nivåer. 

 

Taxon som saknas i listan får idag begäras från info@hafok.se. Dessa hämtas då från 

artdatabankens databas Dynamisk taxa (http://www.artdata.slu.se/dyntaxa/), stoppas in i en 

speciell applikation (MarTransTaxaTillägg) för tillägg av taxa och skickas ut till användare 

som begärt nytt taxon. Endast på detta sätt kan användaren lägga till taxon eller uppdatera 

egenskaper hos taxon i MarTrans. 

 

Taxonhanteringen i artdatabankens databas Dynamisk taxa omfattar även uppdelning och 

sammanslagning av taxon, sk split och lumpning. I vissa sällsynta fall markeras också ett 

taxon som borttaget. Det ska i de flesta fall inte vara taxon som använts och är mer att 

betrakta som interna korrigeringar i Dynamisk taxa. I vissa fall har sådana taxon kommit med 

i något uttag från Dynamisk taxa till MarTrans och de kan förekomma i era datalager från 

äldre tider. 

mailto:info@hafok.se
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Lump och split kan vara av taxonomisk karaktär, dvs att taxonomer anser att en art inte längre 

är bara en art eller att två arter är samma art. De kan också vara av teknisk karaktär, t ex att en 

art av misstag matats in två gånger i Dynamisk taxa och därför slagits ihop. Idag är de flesta 

aktuella lumpningarna av tekniska karaktär och bör genomföras i varje datalager. 

 

Observera att taxon identifieras av ett taxonID i Dynamisk taxa. Ett taxonID försvinner aldrig 

ur Dynamisk taxa men kan bli markerat som borttaget, lumpat eller splittat och därmed inte 

längre rekommenderat att använda. 

 

I varje datalager (MarTransData) finns en taxonlista. Den kan du förändra med applikationen 

MarTransTaxaTillägg för uppdatering av taxonomin med ett nyare uttag ur Dynamisk taxa 

eller MarTransKlient för hantering av borttagna samt lumpade och splittade taxon.  

 

Det finns två formulär för att hantera borttagna samt lumpade och splittade taxon i MarTrans. 

Formulären nås via två knappar i taxonformuläret, ’Hantera borttagna taxonID’ och ’Hantera 

lump och split’. Om du öppnar dessa formulär och de är tomma så har du inte använt några 

borttagna eller lumpade eller splittade taxon i ditt datalager. När det gäller lump och split bör 

du köra MarTransTaxaTillägg innan kontroll för att säkerställa att nyare taxon finns med i ditt 

datalager eftersom lump och split formuläret endast visar taxon där taxon efter lump och split 

finns med i ditt datalager. 

 

Hantera borttagna taxonID visar alla borttagna taxonID som används i databasen. Dessa bör 

bytas ut mot något taxon som är gällande. Du kan antingen byta ut taxon manuellt vid varje 

förekomst eller automatiskt byta alla med knappen ’Byt taxonID för alla förekomster’. Initialt 

visas samma taxon för utbyte men du måste välja ett annat taxon att byta till. Det här kan vara 

lite knepigt men du kommer inte vidare utan att ange ett annat valbart taxon. Du kan som 

vanligt dubbelklicka i fältet ’Byt alla förekomster av detta taxonID till’ för att öppna 

taxonformuläret och göra fler taxon valbara. Vid automatiskt utbyte av taxonID läggs en 

kommentar till på varje förekomst där ett taxonomiskt utbyte gjorts. 
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Hantera lump och split visar för varje använt taxon där lump eller split skett vilken förändring 

som kan göras i databasen. I exemplet nedan visas att armfotingen Crania anomala är 

hopslagen med Novocrania anomala vilket innebär att de inte är två separata taxon i 

Dynamisk taxa längre. Med knappen ’Byt taxonID för alla förekomster’ ändras automatiskt 

alla förekomster av Crania anomala till Novocrania anomala och Crania anomala tas bort ur 

din taxonlista (namnet finns kvar som synonym till Novocrania anomala). Samtidigt läggs det 

till en kommentar på varje förekomst att denna ändring gjorts.  

 

Om det finns fler taxa efter lump eller split att välja på är det en split, dvs en uppdelning av 

det ursprungliga taxonet. Vid split är det inte självklart att man kan byta till något nytt taxon. 

Man kanske inte har information att avgöra vilket av de nya taxa som bör väljas. Man bör då 

lämna förekomsterna med det ursprungliga taxonet.  

 

Är det samma namn men olika taxonID innan och efter kan det vara en teknisk 

sammanslagning. Om du vill kan du manuellt ändra taxon för varje förekomst i detta formulär 

istället för att göra en automatisk ändring. Observera att du då själv måste lägga till en 

kommentar om du anser att det behövs. I detta fall tas inte Crania anomala bort ur din 

taxonlista förrän nästa gång du använder MarTransTaxaTillägg för att uppdatera taxalistan.  

 

 
 

Känner du dig osäker kan du slå upp arten i Dynamiska taxa och se om det finns mer 

information där. Observera att du kan söka på taxonid eller namn i Dynamisk taxa.  
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Kontroller och varningar 

Det finns en funktion, knappen KoV, i flera formulär. Den visar kontroller och varningar för 

formulärets aktuella post, t ex alla transekter i en undersökning eller vid en lokal eller för en 

enstaka transekt. Det som kontrolleras är: 

 

 Avsnittets djup eller avstånd saknas 

 Avsnittet har lucka i avstånd till nästa avsnitt 

 Avsnittet har lucka i djup till nästa avsnitt 

 Avsnittet har större djupskillnad än längd 

 Avsnittets längd är 0 m 

 Avsnittet överlappar med annat avsnitt 

 Avsnittet har 100% kal botten men taxa finns inmatade 

 Avsnittet har inga inmatade arter och kal botten är inte 100% 

 Avsnittet saknar substrat 

 Avsnittet har substrat som saknar täckningsgrad eller har täckningsgrad 0 

 Avsnittet har substrat med summa täckningsgrad >125 eller < 90 % 

 Avsnittet har taxa som saknar täckningsgrad, antalsklass och antal 

 Transekt saknar kompassriktning 

 Transektens tillfälle saknar utförare 

 

Om man dubbelklickar i något av de vänstra fälten i dessa kontrollformulär (endast vissa fält 

kan rättas i dessa formulär) öppnas transektformuläret med aktuell transekt. Observera att det 

inte behöver vara fel även om det kommer upp poster i något av formulären. Uppdelade 

transekter, saknade data mm kan göra att det inte går att mata in allt så det blir tomt i dessa 

formulär. Varningen för avsnittslängd 0 m finns med då längden 0 m gör att avsnittet ej 

kommer med när man tar ut mängdberäkningar (sk cover index täckningsgrad*längd) ur 

databasen. Ett avsnitt kan ju heller inte vara 0 m långt. 

 

Waypointhantering och koordinater 

Koordinater är ofta en källa till fel. För kontroll av koordinater kan knappen ’GE’ i 

undersöknings- och havsområdes-formulären användas. Gör det! 

 

I databasen är alla koordinater i formatet grader decimala grader (WGS 84 eller SWEREF99, 

dessa skiljer sig väldigt lite åt, endast decimeter) och den GPS som används bör, för enklaste 

hantering, vara inställd på det formatet. Om koordinater finns i andra format kan 

transformation av enstaka koordinater utföras på lantmäteriets hemsida 

(http://www.lantmateriet.se) under Kartor, Geodesi och GPS, Transformation. För 

konvertering av flera koordinater i taget finns flera enkla produkter att tillgå, en enkel och 

billig är Franson CoordTrans (http://franson.com/coordtrans/). 

 

Ibland kan det finnas koordinater med rätt koordinatsystem men de är angivna som grader 

minuter decimala minuter istället för grader och decimala grader. Man kan då enkelt själv 

räkna om de decimala minuterna till decimala grader genom att dela med 60. Ett exempel: 

6256791 1837086 är grader minuter decimala minuter. Latituden räknas om till grader 

decimala grader genom att ta 62 + 56,791/60 = 62,9465166 och longituden 18 + 37,086/60 = 

18,6181. På samma sätt kan koordinater av formatet grader minuter sekunder räknas om i två 

steg till grader decimala grader. Först räknas sekunderna om till decimala minuter genom att 

ta minuter + sekunder / 60 och efter det räknas decimala minuterna om på samma sätt som 

http://www.lantmateriet.se/
http://franson.com/coordtrans/
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ovan. Ett formulär har tagits fram för dessa beräkningar och kan nås bredvid koordinatfälten i 

lokal och transekt-formulären. 

 

 
 

För att underlätta koordinathanteringen finns ett antal översiktsformulär för koordinater samt 

ett sätt att hantera waypoints från GPS. I översiktsformulären kan waypoints och koordinater 

matas in och rättas. Övrig information är låst i dessa formulär. Översiktsformulär finns för 

lokal, transekt, avsnitt och prov. 

 

 
 

I waypointformuläret kan man koppla databasen till en waypointfil och sen uppdatera 

koordinaterna i databasen med data från waypointfilen. Två saker måste vara uppfyllda för att 

detta ska fungera, dels måste waypoints i databasen ha en tvåställig identifikation som 

återfinns i waypointfilen och dels måste waypointfilen se ut på ett speciellt sätt. 

Waypointformulärets data går ej att uppdatera, det görs i waypointfilen eller i 

översiktsformulären. 
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En GPS kan lagra ett bestämt antal waypoints. När det antalet är uppnått börjar numreringen 

om igen. Av den anledningen har jag valt att ha en tvåställig identifikation av waypoints. Vid 

varje tömning av GPS:en ges den serien av waypoints en speciell identitet av användaren. Jag 

rekommenderar att man använder en bokstav (t ex länsbokstav eller initialer hos användaren) 

och en siffra för detta ändamål, t ex A1, A2 osv. 

 

Det finns flera olika exportformat för filer från GPS:er. De flesta kan exportera DBF- eller 

CSV-filer. Dessa kan sedan öppnas i Excel och modifieras för att passa databasen. För att 

kunna använda databasens waypointhantering måste en Excelfil med följande utseende 

skapas: 

 
 

På rad 1 måste fältnamnen WPSerie, Waypoint, Latitud och Longitud stå. Ordningen är inte 

viktigt men tomma kolumner får inte finnas mellan dessa kolumner. Fler kolumner kan dock 

finnas utan problem. Kolumnen WPSerie måste användaren själv skapa och fylla i rubrik och 

rätt seriebeteckning (OBS både bokstav och siffra). Spara filen som en Excelfil när du klar (ej 

DBF eller CSV). 

 

När en korrekt Excelfil skapats kopplas databasen till den genom att klicka på knappen 

”Öppna Waypointfil”. Då visas vilka poster i databasen som kopplar till waypoints i 

waypointfilen. Du kan sedan uppdatera koordinaterna för dessa poster i databasen genom att 

klicka på knappen ’Uppdatera pos från WP’. Observera att redan inmatade koordinater ej 

skrivs över vid denna procedur utan endast poster som saknar latitud eller longitud 

uppdateras. Om du vill ändra waypointbeteckningar i databasen kan du inte göra det i 

waypointformuläret utan måste öppna ett översiktsformulär. Efter rättning i översiktsformulär 

rekommenderas att du öppnar waypointfilen en gång till så kopplingarna uppdateras korrekt 

och du kan se vilka poster som kommer att uppdateras. Vill du ändra i waypointfilen 

rekommenderas att du först stänger formuläret för waypointhantering. 
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När koordinater, kompassriktningar och avstånd matats in i MarTrans kan behovet att ta med 

dessa till en GPS uppkomma vid t ex återbesök. För detta ändamål finns en knapp i 

undersökningsformuläret som heter GPX. Den skapar en fil i ett speciellt format lämpat för 

import i de flesta GPS:er. GPS eXchange Format (GPX) är ett speciellt XML-format 

utvecklat för att föra GPS-data mellan olika applikationer. Den här funktionen skriver ut 

punkter (waypoints) för alla lokaler, linjer (routes) för alla start och slutkoordinater för 

transekter, linjer (routes) för alla start och slutkoordinater för avsnitt samt linjer (routes) för 

alla startpunkter, kompassriktningar och transektlängder (ej djupkorrigerat) för transekter. En 

GPX-fil kan också visas i Google Earth. 

 

 
 

Skyddade områden 

Det finns möjlighet att koppla en lokal till ett naturreservat eller ett Natura 2000 område. 

Dessa områden måste användaren själv mata in innan koppling kan göras. Reservat och 

naturaområden överlappar ofta och det kan inte hanteras i applikationen. Den enkla 

möjligheten att koppla en lokal till ett skyddat område finns för att möjliggöra uttag 

grupperade per område. Det är upp till användaren att mata in på det sätt som behövs för 

önskade uttag. I många fall kan man bortse från skyddade områden. 
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Fält Förklaring 

Namn Ange namn på hela objektet 

Natura 2000 ID T ex SE0110015 

RegDOS ID ID från RegDOS inom VIC-Natur 

ID från gamla 

Naturvårdsregistret 

ID från gamla naturvårdsregistret, t ex 0102164, 

används ej framöver 

 

Havsområden 

SMHI har delat in kusten i morfometriskt avgränsade havsområden. Indelningen är en del av 

svenskt vattenarkiv (SVAR) och finns publicerad på 

http://www.smhi.se/sgn0102/svar/svar2009.htm. I databasen finns havsområdesregistret 

version 19 juni 2007. Lokaler bör kopplas till det havsområde de ligger i. Den kopplingen 

behövs vid ekologisk statusbedömning enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS2008:1 (Anon 

2008). 

  

I formuläret visas också vilka lokaler som kopplats till aktuellt havsområde. Dessa lokaler kan 

visas i Google Earth med knappen ’GE’. 
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Att välja havsområde som lokalen ligger i är inte helt enkelt men mycket viktigt för bl a 

uträkning av indexvärde. För det första är inte namnen unika utan idbeteckning (det finns t ex 

3 olika Björköfjärden). Att sen transekterna ibland kan ligga precis på gränsen mellan två 

områden gör inte saken lättare. För den som har ett GIS-program och tillgång till 

havsområdesskiktet från SMHI är det ganska enkelt att se i vilket havsområde lokalen ligger. 

För den som saknar detta finns det möjlighet att använda vattenkartan på Internet 

(www.gis.lst.se/vattenkartan/). Välj Kustvatten som aktivt lager under vattenförekomster på 

fliken Kartor. 

 

 
 

Zooma sen in och se i detalj var gränsen mellan olika havsområden går. Använd 

informationsknappen  och klicka där stationen ligger så får du veta vilket havsområde 

din lokal ligger i. 

 

http://www.gis.lst.se/vattenkartan/
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SMHI har en webbsida där SVAR Svenskt vattenarkiv (inkluderar havsområden) visas i en 

karttjänst http://www.smhi.se/sgn0102/svar/svar2009.htm. Här kan också en shapefil med 

havsområdesregistret laddas ner. 

 

Utförare och rapporterande organisation 

När man matar in ett tillfälle ska man ange vilket laboratorium som utfört arbetet och vid 

leverans till datavärd måste rapporterande organisation anges.  Här är vi anpassade till ICES-

standard och ska försöka följa deras koder. Den gemensamma listan över provtagande 

laboratorier och rapporterande organisationer i Sverige administreras av datavärden SMHI. 

Om ni inte finns i listan idag har vi valt att ni i MarTrans själva ska kunna lägga till den kod 

ni får från SMHI. Det är viktigt att ni inte hittar på egna koder utan begär en kod från SMHI 

via shark@smhi.se. När ni fått koden från SMHI öppnar ni tillfälleformuläret och 

dubbelklickar i utförarfältet eller formuläret Export av data till datavärdsfil och dubbelklickar 

i fältet för rapporterande organisation så öppnas ett formulär med alla utförare och 

rapporterade organisationer. Där kan man på vanligt sätt (se sidan 39) längst ner lägga till en 

ny post och mata in från SMHI erhållna värden. Efter det kan ni använda den nya koden. 

Observera att ni inte får hitta på en kod själv utan måste gå via SMHI. 

 

Menyval under Övrigt 

 

Under menyvalet ’Övrigt’ döljer sig en del praktiska funktioner och formulär. 

 

http://www.smhi.se/sgn0102/svar/svar2009.htm
mailto:shark@smhi.se
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’Koppla till annat datalager’ möjliggör att man kan byta länken från MarTransKlient.mdb till 

datalagret (MarTransData.mdb) till ett annat datalager. Detta är endast möjligt om man har 

flera kopior av MarTransData.mdb. Innan det är möjligt att exportera och importera data 

mellan databaser har flera personer valt att lägga en undersökning per datalager för att på 

detta viset kunna skicka en undersökning till t ex uppdragsgivaren.  

 

’Uppdatera valbar så endast använda taxa är valbara’ tar bort markeringen valbar från de 

taxon som ej är använda i datalagret. 

 

Beräkna index NFS2008:1 se vidare i nästa avsnitt om NFS2008:1. 

 

’Koordinathantering’ innehåller samma översiktsformulär som finns på waypointsformuläret. 

 

’Import från annan MarTrans’ möjliggör import av hela undersökningar från annan 

MarTransData.mdb (se sidan 35 för närmare beskrivning). 

 

Längst ner i menyformuläret visas vilket datalager MarTransKlient.mdb är länkad till. 

 

NFS2008:1 

 

Under våren 2008 publicerade Naturvårdsverket en föreskrift (Anon 2008) och en handbok 

(Anon 2007) om hur ekologisk statusklassificering enligt ramdirektiv vatten ska utföras. I 

föreskriften finns anvisning om hur makroalger och gömfröiga växter i kustvatten ska 

bedömas. Metoden är omdiskuterad men föreskriften är styrande och ska följas. Metoden går i 

korthet ut på att ett antal arters djupaste förekomst vid en lokal klassas och ett indexvärde 

Länkat datalager
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beräknas som medel av dessa klassningar. Olika arter är utvalda för olika typområden. För 

närmare beskrivning se föreskriften sidan 80 och framåt. 

 

En uppsättning verktyg för tillämpning av föreskriften har byggts in i MarTrans.  

 

Indexvärde för samtliga transekter kan beräknas, strikt efter föreskriften, med en rutin som du 

finner under menyn Övrigt i Huvudmenyn.  

 

 
 

Du får välja om djupet för djupaste plantan ska hämtas från avsnittsdata, prov (endast prov 

men en yta < 1 m
2
) och djuputbredningsinformation eller endast från 

djuputbredningsinformationen. Det första alternativet innebär att det största djupet för varje 

utvalt taxa hämtas från största angivna djup i avsnitt där arten förekommer, största djup 

angivet för prov mindre än 1 m
2
 där arten förekommer eller största djup för arten i 

djuputbredningsinformationen (tredje fliken i transektformuläret). Det andra alternativet 

innebär att det största djupet för varje utvalt taxa enbart hämtas från största djup för arten i 

djuputbredningsinformationen. Anledningen till dessa två val är att det i vissa undersökningar 

finns både avsnittsdata och djuputbredningsdata. Avsnitten har där avdelats efter dominerande 

arter och exakt djuputbredning för varje observerat taxon finns på djuputbredningsfliken. För 

att få fram korrekt värde på djupaste planta får då bara djuputbredningsinformationen 

användas.  

 

Man för också välja om man vill räkna index för alla transekter eller endast för som saknar 

indexvärde (t ex nyinmatade transekter). 

 

Beräkningarna startas med knappen Beräkna. 

 

I undersökningsformuläret finns en knapp som visar alla indexvärden för undersökningens 

alla transekter. 
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I vissa fall saknas indexvärden även efter beräkning av indexvärde för alla transekter. Det 

beror på att det inte finns bedömningsgrund för alla typområden, det finns ett djupkrav i 

föreskriften som ej uppfyllts eller att det finns får få av de utvalda arterna på transekten (minst 

tre krävs). 

 

I transektformuläret finns en knapp (NFS2008:1) som öppnar ett formulär där 

detaljinformation om transektens indexberäkning finns. Här finns också möjlighet att gå in 

och göra en del manuella ändringar i indexberäkningen. Dessa kan redovisas i ett 

kommentarsfält. 

 

 
 

Till vänster finns en översikt över substraten vid lokalen. Med hjälp av den kan man försöka 

avgöra om det är substratbrist som reglerar djuputbredningen för en art. Om så är fallet kan 

man radera poängen för den arten eller t o m radera det sparade indexvärdet. 
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Man kan också välja vilken metod som skall användas för att avgöra djupaste förekomsten av 

arterna vid transekten (se beskrivning ovan). 

 

För varje typområde finns ett antal (mellan 3 och 9) arter utvalda för bedömning.  I några fall 

grupperas ett antal taxa för att få fram det taxon som anges i föreskriften. För att visa vilka 

grupperingar som görs i typområdet för transekten finns knappen ’Visa grupperingar av taxa’. 

 

 
 

Observera att fältet NFS2008:1 (tidigare BG2006) inte används vid indexberäkningarna, går 

det att räkna ut index så görs det oavsett vad som är ifyllt i NFS2008:1. Fältet kan användas 

vid egna uttag men har idag ingen användning i förprogrammerade funktioner. 
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Leverans till datavärd 

 

Dataflödet är tänkt att gå från utföraren till beställaren som efter godkännande av data 

exporterar data till en fil, levererar den till datavärden som importerar data till sin databas och 

därmed tillgängliggör data för alla. Datavärd för dessa data är SMHI i Göteborg 

(http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/about_mb.html).  

 

Dataflöde 

I Figur 1 finns en skiss över den väg data är tänkta att gå i normalfallet. I vissa fall saknas 

beställare och utföraren kan då efter kontakt med datavärden leverera data direkt till 

datavärden. Beställaren kan också avtala att utföraren ska ansvara för leveransen men det är 

då viktigt att beställaren, som ju är den som formellt äger data, har godkänt att data får 

levereras till datavärd. 

 
 
Figur 1 Skiss över flödet av data från inventering till slutanvändare. 

 

Om fel i data upptäcks i något steg av processen återsänds data till utföraren med beskrivning 

av felet och efter rättning skickas en ny leverans till datavärden. Det är därför viktigt att 

utföraren har möjlighet att rätta data även efter en undersökning är avslutad samt att utföraren 

har rutiner för arkivering av originaldata. 

 

Export av data till datavärdsfil 

Funktionen kommer man åt via en knapp högst upp i undersökningsformuläret. 

 

Utförare
•Inventering

•Inmatning

•Kontroll

•Arkivera protokoll

•Arkivera originaldata

Beställare
•Godkännande

•Leverans till datavärd

Datavärd
•Kontroll

•Import

•Publicering på internet

Användare
•Uttag
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De år som det finns data för visas i listan Markera årtal. Man kan välja att exportera alla år 

eller ett enstaka år. Vid till exempel basinventering som pågått under flera år och redovisas 

vid ett tillfälle är det lämpligt att välja alla år. Vid exempelvis trendövervakning kan man göra 

export av årsvis data. 

 

Det finns ett antal fält som måste fyllas i för att ange vem som rapporterar dessa data och vem 

som beställt undersökningen. Rapporterande organisation är en kod från en lista som 

administreras av datavärden SMHI. Behövs det en ny kod kan du begära en sådan från 

shark@smhi.se och sen när du fått den själv mata in den. Genom att dubbelklicka i fältet 

öppnas en lista över koder. Du kan längst ner själv mata in den nya koden du fått från SMHI. 

Observera att du inte får hitta på en kod själv utan måste gå via SMHI. 

 

Kontaktperson är den person som gör rapporteringen och som datavärden kan kontakta vid 

frågor kring dataleveransen. Om det finns en beställare till undersökningen ska den anges. 

Beställare kan i vissa fall saknas (t ex vid forskning). 

 

Endast kvalitetsgranskade data får rapporteras. Data ska vara kontrollerade och fel rättade. 

Kör alltid kontrollprogrammen och kontrollera koordinaterna innan export. 

 

I och med att man exporterar data godkänner man den datapolicy som Naturvårdsverket och 

SMHI redovisar i http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/SODC/datapolicy.pdf. 

 

När alla data för export har fyllts i aktiveras knappen Exportera och export kan ske. Den 

XML-fil som skapas ska heta data.xml. XML-filen som skapas kan läsas av vanliga XML-

editorer. Regler som används vid skapandet av filen är: 

 

 Datum och tidsformat YYYY-MM-DD HH:MM:SS  

 Decimaltecken komma  

 Logiska fält 1 = sant 0 = falskt  

 Om fält är tomma skrivs fältet inte ut (sparar mycket plats och gör det enklare att läsa 

filen) 

 5 specialtecken utbytta i textfält (',",&,> och < ersatta med &apos;, &quot;, &amp;, 

&gt; och &lt;) 

mailto:shark@smhi.se
http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/SODC/datapolicy.pdf
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 XML-taggen = fältnamn eller om fält från kodlista tabell_fältnamn Ett urval av fält 

skrivs ut från kodlistor (minimalt)  

 Endast en undersökning kan exporteras per fil  

 Storleksklassade data från prov exporteras inte (sällan använt) 

 Lokalrelationer (samma lokal i olika undersökning) exporteras inte  

 Koppling till basinventeringsobjekt (skyddat område) exporteras inte. 

Basinventeringsobjekt är endast tänkt att användas vid egna uttag. Det är inte ett bra 

sätt att ange koppling till skyddat område. Skyddade områden överlappar varandra 

(beroende på olika skyddsform) och en punkt kan ligga i flera olika skyddsformer. 

 Waypointbeteckningar exporteras inte 

 Transekters NFS2008:1 och indexvärden exporteras inte. Detta är tolkningar av data 

som kan variera med tiden 

 ID-fält som endast används för att koppla ihop tabeller i databasen exporteras inte 

 

För att kunna spåra logik anges version av datalagret samt version av MarTransKlient och lite 

andra saker i ett huvud i XML-filen. 

 

Innan leverans till datavärd ska en textfil, delivery_note.txt, skapas med följande innehåll 

(kopiera nedanstående och klistra in i en textfil, byt ut till aktuella provtagningsår, 

rapporterande institut, kontaktperson, beställare samt ange ev kommentarer): 

 

provtagningsår: 2006-2007 

datatyp: PB 

rapporterande institut: MLST 

kontaktperson: Mats Blomqvist, mb@hafok.se 

beställare: Länsstyrelsen i Skåne län 

format: martrans 

kommentarer: 

 

En textfil skapar man lätt med t ex programmet anteckningar. Observera att nyckelorden med 

kolon efter sig måste vara rätt stavade. Frågor om denna fil kan ställas till shark@smhi.se. 

  

Leverans till datavärd ska alltid ske i form av en zip-komprimerad fil (se t ex 

www.winzip.com, gratisversioner finns också från flera andra leverantörer). Filen ska 

innehålla data.xml och delivery_note.txt. Filen ska namnges med årtal_rapporterande 

institut_PB_version_datum då filen skapas eller ändras.zip, t ex 2006-

2007_MLST_PB_version_20081125.zip. Datavärden tar emot filerna med automatiska rutiner 

varför det är viktigt att ovanstående regler följs. 

 

Leverans av zip-fil ska ske till shark@smhi.se.  

 

Import av data från en MarTrans till en annan MarTrans 

 

Det finns ett formulär för import av data från en MarTransData.mdb till en annan. Det finns 

under menyn Övrigt, Import från annan MarTrans. Endast hela undersökningar kan 

importeras. 

 

mailto:shark@smhi.se
http://www.winzip.com/
mailto:shark@smhi.se
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Efter val av databas (MarTransData.mdb) att läsa från samt undersökning i den att importera 

visas ett förslag hur importen ska gå till.  

 

Om en undersökning med samma namn finns i databasen föreslås att den nya undersökningen 

ersätter den gamla. Det innebär att undersökningen läses in som en ny undersökning med 

@@£ + samma namn som namn. Efter lyckad import tas den gamla undersökningen bort och 

@@£ tas bort från namnet. På så vis garanteras att inga data försvinner i processen. 

 

Om det inte finns någon undersökning med samma namn läses den nya undersökningen helt 

enkelt in som en ny undersökning. 

 

Om du får en ny version av samma undersökning men namnet har ändrats kan du välja att 

ersätta undersökningen trots att det inte förslås automatiskt. Välj då undersökning att ersätta i 

kombinationsrutan vid Ersätt undersökning. 

 

Efter val av importsätt visas hur många poster som finns i undersökningen som ska importeras 

och i de fall en undersökning ska ersättas även hur många poster som finns i den 

undersökning som ska ersättas. 

 

Tips och trix med undersökningar 

 

Slå ihop två undersökningar till en 

Ibland kan man få data från två olika håll och vill slå ihop dessa till en undersökning. Det här 

kan man göra genom att först importera undersökningarna till samma databas och sen flytta 

alla lokaler från den ena till den andra undersökningen och sen ta bort den tomma 

undersökningen. Flytta lokaler gör man genom att i Lokalformuläret byta undersökning som 

lokalen hör till. Observera att lokalnamnen är unika inom en undersökning så man kan t ex 

inte ha flera Lokal 1 i en undersökning. 
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Dela upp en MarTrans med flera undersökningar 

Det finns ingen programvara för att ta ut ett dataset ur en MarTrans och skicka till en annan 

MarTrans. Tillsvidare skickas hela MarTransData.mdb när man vill skicka data från t ex 

utförare till beställare. Har man då matat in flera undersökningar i en MarTransData.mdb och 

endast vill skicka en av dessa kan man förfara på följande sätt: 

 

Låt oss säga att vi har en databas (MarTransData.mdb) med tre undersökningar U1, U2 och 

U3 och vill skicka dem till tre olika beställare. Kopiera då MarTransData.mdb till tre filer 

med namn U1MarTransData.mdb, U2MarTransData.mdb samt U3MarTransData.mdb. Öppna 

sen MarTransKlient.mdb, välj Övrigt, Koppla till annat datalager och välj 

U1MarTransData.mdb. Välj sen Undersökning i huvudmenyn och bläddra till U2 och klicka 

på ta bort överst i formuläret. Upprepa samma med U3. Du har då fått en databas med bara 

U1 i. Upprepa processen med U2MarTransData.mdb och U3MarTransData.mdb. Nu kan du 

skicka var en av dessa databaser till respektive beställare. 

 

Ett annat sätt att lösa detta är att skapa en tom databas (kopiera MarTransData.mdb och ta bort 

alla undersökningar ur kopian) och sen importera den undersökning som önskas till den nya 

tomma databasen. 

 

En varning är här på sin plats. Man kan göra bort sig i den här processen (jag vet för jag har 

gjort det). Man kopierar databasen och tar sen bort t ex U1 ur alla databaser även den med alla 

tre undersökningarna i. U1 är då borta och man kan inte få tillbaks den annat än genom att 

mata in den igen vilket är MYCKET jobbigt. Ett gott råd är därför att alltid ta en backup 

(kopia) av MarTransData.mdb så man säkerställer att data finns kvar även om man gör bort 

sig. 

 

Hålla ordning på MarTransfiler 

 

Man behöver bara en MarTransKlient.mdb för att jobba med alla datalager. Under menyn 

Övrigt, Koppla till annat datalager kan man koppla sig mot önskat datalager. 

 

Hos beställaren, som kanske tar emot flera olika MarTransData från olika utförare, finns risk 

för trassel. Ett gott råd är därför att ha en katalog för varje utförare och en underkatalog för 

varje leverans av MarTransData.mdb (tid är dyrbart och hårddiskplats billigt). Beställaren kan 

också skapa ett eget datalager och där importera den senaste versionen av alla originalfiler 

som skickats från utförarna. I detta datalager där en kopia av alla originaldata finns kan man 

sen ägna sig åt uttag mm utan rädsla för att förändra originalfilen från utföraren. 
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Även hos utföraren, som är den som ansvarar för att sköta om originalversionen av inmatade 

data, bör det vara god ordning bland filerna. Jag rekommenderar en MarTransData per 

undersökning. På så sätt kan man lätt skicka undersökningen till beställaren eller någon annan 

MarTransanvändare som vill ha data. Det kan underlätta att göra en katalog per undersökning 

och där lagra MarTransData för den undersökningen samt andra originalfiler som ska sparas. 

Även utföraren kan göra en egen MarTransData och där lagra kopior av alla data. På så sätt 

kan även utföraren känna sig trygg vid eget arbete utan risk att förändra av misstag i 

originalfilerna. OBS det gäller att ha tungan i rätt mun och vara medveten om i vilken fil man 

jobbar. I huvudmenyn i MarTransKlient ser man sökväg och filnamn på den bas man är 

kopplad emot. Under menyvalet Övrigt, Koppla till annat datalager kan man byta det 

datalager man är kopplat mot till ett annat. Det gäller att inte ligga kvar i sin egen arbetskopia 

när man ska göra ändringar eller tillägg i en originalfil och vice versa. Efter att originalfilen 

ändrats bör dessa data importeras till den ”arbetsdatabas” man normalt jobbar i. 

 

Kom ihåg att varje gång en Accessfil öppnas så ändras filens datum även om man inte ändrar 

några data. Det betyder att man inte kan använda filens datum för att se vilken version av 

databasen det är. Det här är en skillnad mot t ex wordfiler som inte ändrar datum förrän man 

sparar filen på nytt. 
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Kortfattad praktisk användarhandledning 

 

I de flesta fall går standard Accessmetodik att använda, Access hjälpfil innehåller mycket 

användbar hjälp om detta. Ett tillägg är att man genom att dubbelklicka i ett fält kan öppna ett 

formulär om innehållet i fältet, t ex i lokalformuläret kan man dubbelklicka i datumfältet så 

öppnas tillfälleformuläret med det tillfället som aktuell post. 

 

För att kunna mata in en ny post måste man först ta fram en tom post. Längst bak bland alla 

poster finns alltid en tom post. För att komma dit kan man antingen bläddra sig fram med 

bläddringspilarna eller trycka på  så kommer 

man dit direkt. När man väl har fått fram en tom post kan man fylla i data. 

 

Man kan när som helst rätta innehållet i en post. En post vars data är ändrade och ännu inte 

sparade känns igen på att postväljaren  är förvandlad till  . Postväljaren är den svarta 

triangeln till vänster om en post, t ex  

 

 .  

 

I ett flerpostformulär ser man den tomma posten sist bland alla poster. Den är markerad med 

en stjärna för att markera att den är tom . 

 

Om flera personer använder databasen och samma post ändras av två personer samtidigt 

kommer följande meddelande upp: 

 
Kontakta då den andra användaren och kom överens om vad som ska gälla. 

 

 

Ångrar man sig och vill ta tillbaks det som stod i fältet innan man ändrade trycker man på 

’Esc’ på tangentbordet. Man kan ångra i två steg. Första steget innebär att man ändrar fältet 

man senast matade in och andra steget att man ångrar hela posten. Man kan inte ångra efter 

man har sparat posten. 

 

Data som är ändrade eller nyinmatade sparas automatiskt utan att man gör något när man t 

ex bläddrar till nästa post eller stänger fönstret. Vill man spara en post explicit trycker man 
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’Shift-Retur’ eller väljer ’Poster’ ’Spara post’ från menyn. När man sparar posten förvandlas 

postväljaren från  till . 

 

Vill man ta bort en post markerar man först posten genom att klicka på postväljaren och sen 

trycka på 'delete'. Det går inte att ta bort en post som har underliggande poster, t ex en transekt 

som har inmatade avsnitt eller prov. Vill man ta bort en post med underliggande måste allt 

underliggande raderas först. 

 

Kopplingar mellan t ex avsnitt och taxon i avsnitt längs transekt sker bakom kulisserna. Det 

innebär att man måste spara avsnittet (t ex 'shift-retur') innan man kan mata in ett taxon för det 

avsnittet. Gör man inte det eller om postväljaren står på den tomma posten får man upp 

följande kryptiska felmeddelande 

 

 
 

Det är viktigt att kontrollera att man är på rätt transekt/avsnitt/prov när man rättar eller matar 

in. Formuläret är gjort för god överblick och snabb inmatning med den nackdelen att det kan 

vara lätt att mata in fel om man är ovan. 

 

I exemplet nedan är transekt nr 1 på lokal B11 2005-12-31 vald, inom den transekten är 

avsnittet med avstånd 3 - 8 meter vald och för det avsnittet ska en art just matas in: 
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Installation 

 

För att köra applikationen krävs att MS Access 2000 eller senare finns installerat. 

Applikationen omfattar två MS Access-filer, MarTransData.mdb som innehåller tabellerna 

med data och MarTransKlient.mdb som innehåller formulär för att jobba med data. Vid 

leverans är dessa filer omdöpta till .mdx istället för .mdb för att inte fastna i virusprogram 

mm. Döp om filerna till .mdb innan start (Obs filändelser kan visas eller döljas i utforskaren, 

detta ändras i utforskaren under menyn Verktyg, Mappalternativ, Visning, Dölj 

filnamnstillägg för kända filtyper). 

 

Allt arbete bör ske i MarTransKlient.mdb. Det är den filen du startar för att använda 

applikationen. 

 

Access är ett filbaserat system vilket innebär att hela databasen kan tas bort genom att filen 

raderas. Alla data kan också rättas i de flesta lägen. Av dessa anledningar är det mycket 

viktigt att säkerhetskopiera filen MarTransData.mdb med jämna mellanrum. Om möjligt bör 

MarTransData.mdb placeras på en filserver som automatiskt säkerhetskopieras varje natt. 

MarTransKlient.mdb bör placeras på hårddisken hos varje användare som ska använda 

databasen. Det går att vara fler som jobbar mot samma MarTransData.mdb men varje 

användare bör ha en egen MarTransKlient.mdb. Med tanke på hur lätt det är att ändra data 

rekommenderas att endast de som jobbar aktivt med inmatning och rättning har tillgång till 

databasen. Övriga användare bör jobba med data uttagna ur databasen till exempelvis Excel-

filer. 

 

Vid första start av varje kopia av MarTransKlient.mdb frågas efter sökväg till 

MarTransData.mdb. Sökvägen sparas mellan gångerna varför det endast är första gången man 

behöver ange sökvägen. Vill du ändra sökvägen görs det i menyn Övrigt, Koppla till annat 

datalager. 

 

Efter installation bör man göra i ordning databasen för inmatning. Det omfattar att välja ut 

vilka taxa som ska synas i inmatningsformulären (en del är redan valda, avmarkera eller välj 

de du behöver), mata in skyddade områden och undersökningar. Detta kan även kompletteras 

i efterhand. 

 

Senare versioner av Access kan vara blockerade att köra applikationer med makron (kod). 

Detta yttrar sig som ett antal felmeddelanden vid start av MarTrans. Du bör då ställa in låg 

säkerhet (kräver administratörsrättigheter) och starta om MS Access för att kunna köra 

MarTrans: 
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Access 2000-2003:  

 
 

Access 2007-2010: Arkiv (2010) Officeknappen (2007), Alternativ, Säkerhetscenter, 

Inställningar för säkerhetscenter, Makroinställningar 

 
 

Skötsel av databasen 

 

Som tidigare nämnts är det viktigt att säkerhetskopiera MarTransData.mdb regelbundet. För 

att säkerställa att databaserna bibehålls i ett välordnat skick (bakom kulisserna) bör även 

databaserna underhållas någon gång ibland (vid behov eller årligen). Underhåll av 

databaserna sker på följande sätt: 

 

1. Se till att alla som kör mot din databas avslutar MarTransKlient.mdb 

2. Säkerhetskopiera MarTransData.mdb (t ex kopiera till annan katalog) 

3. Öppna MarTransData.mdb 

4. Välj meny Verktyg, Databasverktyg, Komprimera och reparera databas (2007 Office-

knappen, Hantera, Komprimera och reparera databas, 2010 Databasverktyg, 

Komprimera och reparera databas) 

5. Efter processen har kört klart, avsluta MarTransData.mdb 

6. Öppna MarTransKlient.mdb 
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7. Välj meny Verktyg, Databasverktyg, Komprimera och reparera databas (2007 Office-

knappen, Hantera, Komprimera och reparera databas, 2010 Databasverktyg, 

Komprimera och reparera databas) 

8. Efter processen har kört klart, avsluta MarTransKlient.mdb 

9. Upprepa steg 6 till 8 för alla MarTransKlient.mdb som kör mot din databas 

 

Vid underhållet skapar Access en ny databas, importerar alla objekt, tar bort den gamla 

databasen och startar den nya. 

 

Ibland kan Access fungera lite konstigt. MarTrans bör fungera med Access version 2000, 

2002, 2003, 2007 och 2010. Upplever ni problem kan de eventuellt försvinna om ni direkt 

efter start av MarTransKlient väljer meny Verktyg, Databasverktyg, Komprimera och 

reparera databas (2007 Office-knappen, Hantera, Komprimera och reparera databas, 2010 

Databasverktyg, Komprimera och reparera databas). Proceduren bör upprepas två gånger i 

rad. Hjälper inte detta skriv en rad till info@hafok.se och beskriv problemet. 

 

 

Datakvalitet 

 

Det finns anledning att nämna några ord om vikten av kontroll av inmatade data. Den som 

skriver protokollet i fält bör vara den som matar in i databasen. Det är svårt för någon annan 

att på rätt sätt tolka vad som skrevs under vattnet. Inmatning bör också ske så snart som 

möjligt efter fältbesök. Minnet är kort och en luddig anteckning blir efter ett tag omöjlig att 

tolka. Efter inmatning bör en kontrolläsning mot protokoll ske för att säkerställa att inga fel 

har gjorts vid inmatningen. Det kan underlätta att vara två personer som gör detta, en som 

läser och en kontrollerar inmatningen. Protokollen ska alltid sparas för att möjliggöra kontroll 

av inmatade data i framtiden. Ovan beskrivna avsnittsuttag kan också användas för att få en 

överblick över avsnittsdatat. Det kan där vara lättare att se eventuella orimliga data. 

Koordinater är alltid ett bekymmer, som en enkel kontroll bör man åtminstone kontrollera att 

lokalerna ser ut att ligga rätt i Google Earth. För den som har tillgång till GIS och t ex 

ortofoton kan det vara lämpligt att visa lokalerna på ortofoto för noggrannare kontroll. 

Funktionerna under menyn ’Övrigt’, ’Kontroller och varningar’ bör du alltid köra efter 

inmatning och innan du skickar data till någon annan. 

 

Till sist en önskan om att ni aldrig lämnar ifrån er icke kvalitetsgranskade data. Det är 

jättesvårt att i efterhand försöka hitta och ändra utskickade data. Kom ihåg att det är ert rykte 

som fläckas om ni lämnar ifrån er felaktiga data. 

mailto:info@hafok.se
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