
 
En app til fuglekiggere 

Bird Alarm er en mobil-app, som er designet med det formål at 

udbrede information og viden om fugle blandt fuglekiggere 

verden over. Bird Alarm giver fuglekiggere mulighed for at dele 

informationer med ligesindede via deres mobiltelefon, når de har 

observeret en fugl. 
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Vores mission: 
At hjælpe dig med at dele 

informationer 
Fra nu af kan du nemt og hurtigt dele dine 

observationer med andre fuglekiggere. 

Rapporter de arter, du støder på, ved at 

angive detaljerede oplysninger om arternes 

position og omstændighederne omkring dine 

observationer. På den måde kan du give andre 

fugleinteresserede i nærheden mulighed for 

at observere en særlig art, som de aldrig har 

set før. 

Når du vil oprette din udmelding, guider Bird 

Alarm dig hele vejen igennem processen: 

Indtast navnet på arten, eller vælg den på 

vores liste, der opdateres jævnligt. Derefter 

vælger du den af vores 

lokaliseringsmuligheder, der passer bedst. Du 

kan for eksempel markere din position på 

kortet, anvende din smartphones GPS-funktion 

for at få en automatisk lokalisering eller 

indtaste koordinaterne for din placering 

manuelt. Når du har gjort det, har du mulighed 

for at tilføje forskellige informationer, for 

eksempel antal eksemplarer, fuglenes køn, 

alder, tilstand og position eller den retning, de 

bevæger sig i. Hvis du ønsker det, kan du 

også tilføje et foto og/eller yderligere 

kommentarer. Din udmelding er nu klar til at 

blive sendt! 

 

 Denne information når ud til andre brugere af 

Bird Alarm i form af en push-besked. Som 

bruger kan du oprette en individuel profil ud 

fra dine egne præferencer. Det giver dig 

mulighed for at begrænse antallet af beskeder 

til kun at omhandle rapporteringer, der er af 

særlig interesse for dig. Du kan for eksempel 

vælge kun at modtage beskeder fra en 

bestemt region eller om visse fuglearter – 

mulighederne er uendelige! 

Hjælp til at dele og modtage interessante og 

pålidelige informationer, uanset hvor du er – 

det er Bird Alarms mission. 
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Projektets oprindelse: 

Bird Alarm er udviklet af den svenske virksomhed 

Nordicstation Mobility.  

Bird Alarm blev udviklet i 2006. Det er en international 

udvidelse af Bird Messaging Service (BMS), som er en 

app, der oprindeligt blev udviklet til den svenske 

fuglekiggerforening Club 300, som efterspurgte et 

moderne, webbaseret system, der ville gøre det 

nemmere for deres medlemmer at kommunikere med 

hinanden og dermed styrke fuglekiggernes arbejde i 

Sverige. Et andet formål med BMS var, at appen 

automatisk skulle opdatere databasen med statistik over 

identificering af fuglearter i Sverige 

(www.artportalen.se). 

BMS blev så stor en succes, at vi besluttede os for at 

tilbyde vores tjenester til fuglekiggerforeninger i vores 

nabolande. I de foreninger, som vi har indgået 

partnerskaber med, er der i dag 3.000 fuglekiggere i 

Danmark, Norge og Sverige, som jævnligt anvender 

Bird Alarm. 

Således opmuntret af denne yderligere succes har vi nu 

sat os for at gøre Bird Alarm tilgængelig i andre 

europæiske lande. Derfor er vi begyndt at oversætte 

appen og websitet (www.birdalarm.com) til nye sprog. 

Den franske version vil være klar i marts 2016, og andre 

sprogversioner, blandt andet på finsk, er under 

udvikling.  

Vi går også meget op i hele tiden at forbedre vores 

tjeneste og gøre den kompatibel med den seneste 

smartphone-teknologi. Den seneste version af Bird 

Alarm blev frigivet i februar 2016. Derudover opdaterer 

vi jævnligt vores fugleliste og de forskellige 

omstændigheder omkring din observation, som du kan 

vælge mellem, når du opretter en udmelding, så du kan 

skabe mere nøjagtige og tilfredsstillende udmeldinger. 

 

http://www.artportalen.se/
http://www.birdalarm.com/
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 Vores 

fokus: At 

samarbejde 

med 

fuglekigger

foreninger 

om at 

fremme 

vores 
værdier 

Lige siden vi indgik vores første 

partnerskab med Club 300, har vi 

udelukkende henvendt os til 

fuglekiggerforeninger og deres 

medlemmer.  

Det er vores målgruppe. Bird 

Alarm er designet som en 

fyldestgørende løsning til kyndige 

fugleentusiaster, som også går op 

i at passe på miljøet (se næste 

side). Det er de værdier, som vi 

og vores samarbejdspartnere går 

op i. Det er vigtigt for os at værne 

om dem. Derfor kræver vi, at 

vores brugere skal være 

medlemmer i en fuglekiggerklub 

eller -forening.  Alle, der vil 

tilmelde sig Bird Alarm, skal gøre 

det via den klub, som de tilhører 

(www.birdalarm.com). Det er 

klubbens administrator, der 

(manuelt eller automatisk) skal 

acceptere anmodninger om at 

blive tilmeldt Bird Alarm.  

 

http://www.birdalarm.com/
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Pålidelige informationer 

 Det er helt afgørende for os, at de 

informationer, som vi deler via vores 

system, er pålidelige og interessante for 

vores brugere. Disse aspekter er alfa og 

omega for kvaliteten af den tjeneste, vi 

tilbyder, og vores kunders tilfredshed. 

For i så høj grad som muligt at kunne 

garantere de delte informationers 

troværdighed – og på den måde vinde 

vores kunders tillid – henvender vi os til 

personer, der har et vist kendskab til 

fugle, og derfor arbejder vi udelukkende 

med fuglekiggerforeninger og deres 

medlemmer.  

Bemærk også, at Bird Alarm af hensyn til 

transparens er udstyret med en funktion, 

som gør brugerne i stand til at indikere, 

hvor sikre de er på deres observationer 

(for eksempel på baggrund af 

omstændighederne omkring deres 

observationer).  

 

Respekt for miljøet 

 Den anden centrale værdi, som vi 

værner om gennem udbredelsen af 

denne tjeneste, er at beskytte den 

biologiske mangfoldighed og bevarelsen 

af fuglearterne. For os er det helt 

afgørende, at de delte informationer ikke 

udnyttes med henblik på jagt eller 

indfangning af vilde og/eller udsatte dyr, 

men kun finder anvendelse i forbindelse 

med aktiviteter, der respektiver arterne 

og deres naturlige omgivelser.  

Det er endnu en årsag til, at vi kun 

henvender os til fuglekiggerklubber, og 

især dem, der udtrykkeligt arbejder for 

at værne om fuglene og miljøet. På den 

måde kan vi i størst mulig udstrækning 

sikre – selv før nye brugere begynder at 

dele informationer – at Bird Alarm ikke 

anvendes til formål, der er i strid med 

vores værdier. 

Et globalt fællesskab 

 Bird Alarms eneste formål er at tilbyde 

fuglekiggere et værktøj, som er enkelt 

og intuitivt at bruge, for at hjælpe dem 

med at indsamle og dele data og dermed 

skabe et globalt fællesskab, hvis 

medlemmer har adgang til et fælles 

værktøj, der rækker ud over deres 

respektive lokalsamfund og lande. 

Brugerne har mulighed for at få adgang 

til samtlige informationer, der deles via 

appen, også når de kommer fra 

medlemmer i andre fuglekiggerklubber.  

Eftersom meddelelserne sendes til 

webbaserede databaser (se 

www.artportalen.se i Sverige), kan man 

som bruger finde data ud fra specifikke 

søgekriterier. Dataene kan anvendes til 

personlig brug eller videnskabelige 

formål.  

 

Vores kerneværdier: 

 Hjertet i Bird Alarm-projektet 

 

http://www.artportalen.se/
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Bird Alarm 

Contact 

 

Er du medlem eller administrator i en fuglekiggerforening, og er du 

interesseret i Bird Alarm? Send os en e-mail, eller ring til os inden for vores 

kontortid (mandag til fredag 09.00-17.00 CET). Vi vil med glæde svare på 

dine spørgsmål.  

 

Bemærk, at du kun kan tilmelde dig Bird Alarm og købe et abonnement via 

websitet www.birdalarm.com. Læs vores FAQ og manualen for at få 

detaljerede oplysninger om, hvordan du gør. 

 

 

 

Hvis du ønsker information på svensk og engelsk, 

kan du kontakte: 

 
Hanna Boman 

Project Manager 

 

Nordicstation AB 

35-37 Roslagsgatan 

113 54 Stockholm 

Sweden 

 

Hanna.Boman@nordicstation.com 

+46 70 937 53 63 

Hvis du ønsker information på fransk og engelsk, 

kan du kontakte: 

 
Chloé Castagnet 

Project Manager 

 

Nordicstation AB 

35-37 Roslagsgatan 

113 54 Stockholm 

Sweden 

 

Chloe.Castagnet@birdalarm.com 

+46 76 774 27 38 

 

Følg os på:          @  #birdalarm 

 

 

http://www.birdalarm.com/
mailto:Hanna.Boman@nordicstation.com
mailto:Chloe.Castagnet@birdalarm.com


 

 

 


