
 
En app for fuglekikkere 

 
Bird Alarm er en mobilapp som er laget for å gjøre det lett å spre 

informasjon og kunnskap om fugler blant fuglekikkere verden 

rundt. Bird Alarm gir fuglekikkere muligheten til å dele 

informasjon direkte med andre fuglekikkere via mobiltelefonen 

når en fugl har blitt observert. 
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Vårt formål: 

 Å hjelpe deg å dele informasjon 

med andre 

 
Fra nå av kan du lett og øyeblikkelig dele dine 

observasjoner med andre fuglekikkere. 

Fortell om arten du har funnet med detaljert 

informasjon om lokaliteten til 

individet/individene og omstendighetene 

rundt dine observasjoner. Dermed gjør du det 

mulig for andre fugleentusiaster som befinner 

seg i nærheten, å observere en art som de 

aldri har sett før. 

Det er enkelt å opprette et varsel på Bird 

Alarm: Skriv navnet på arten, eller velg den fra 

vår liste som regelmessig blir oppdatert. Velg 

så den lokaliseringsmåten som passer deg 

best. Du kan, for eksempel, markere din 

posisjon på kartet, bruke GPS-en på 

smarttelefonen for en automatisk lokalisering, 

eller manuelt legge inn koordinatene til stedet 

du befinner deg på.  

Når dette er gjort, kan du legge til annen 

informasjon som antallet individer, kjønn, 

alder og hvor de er på vei. Hvis du vil, kan du 

også legge til et bilde eller ytterligere 

kommentarer. Varselet ditt kan nå sendes! 

Denne informasjonen mottas så av andre 

brukere av Bird Alarm på deres mobiltelefon. 

Som bruker kan du opprette en individuell 

profil som passer dine behov. Dette gjør det 

mulig å begrense beskjedene du mottar til kun 

de rapportene som du er spesielt interessert i 

– du kan, for eksempel, velge bare å motta 

beskjeder fra en bestemt region, eller bare 

om visse fuglearter. Mulighetene er 

ubegrensede! 

Det er vårt formål å hjelpe deg å dele og motta 

interessant og pålitelig informasjon uansett 

hvor du måtte befinne deg.  
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Prosjektets opprinnelse:  

 
Bird Alarm ble utviklet av den svenske bedriften 

Nordicstation Mobility i 2006. 

 Appen er en videreutvikling for bruk over 

landegrensene av Bird Messaging Service (BMS), en 

app som opprinnelig ble laget for den svenske 

foreningen for fugleinteresserte, Club 300. De ønsket å 

utvikle et moderne, internettbasert system som gjorde 

enkel kommunikasjon mulig og derfor styrket 

samhandlingen mellom fuglekikkerne i Sverige. BMS 

skulle også sende informasjon til databasen slik at 

statistikker om observasjoner av fuglearter i Sverige lett 

kunne utarbeides (www.artportalen.se). 

BMS ble en så stor suksess at vi gjerne også ville tilby 

våre tjenester til andre foreninger for fugleinteresserte i 

nabolandene. Følgelig brukes Bird Alarm nå 

regelmessig av om lag 3000 fuglekikkere i Sverige, 

Danmark og Norge. Disse er medlemmer av de 

foreningene som vi har et partnerskap med. 

Oppmuntret av denne suksessen ønsker vi nå å gjøre 

Bird Alarm tilgjengelig i andre europeiske land. Vi har 

derfor begynt å oversette denne appen og nettsiden 

(www.birdalarm.com) til forskjellige språk. Den franske 

versjonen vil være tilgjengelig i mars 2016, og andre 

versjoner, inkludert den finske, er under utvikling.  

Vi arbeider hele tiden med å forbedre våre tjenester 

samt gjøre dem kompatible med det nyeste innen 

smarttelefonteknologi. Den nyeste versjonen av Bird 

Alarm ble lansert i februar 2016. Vi oppdaterer også 

regelmessig vår liste over fuglearter og de forskjellige 

omstendighetene rundt observasjonen som du kan 

velge blant når du oppretter et varsel. 

 

 

http://www.artportalen.se/
http://www.birdalarm.com/
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 Fokuset vårt: 

å samarbeide 

med 

foreninger og 

klubber for 

fuglekikkere 

for å fremme 

våre verdier 

Helt siden vårt første partnerskap 

med Club 300 har vi utelukkende 

henvendt oss til foreninger og 

klubber for fugleinteresserte og 

deres medlemmer.  

Bird Alarm ble nemlig utviklet for 

å hjelpe informerte 

fugleentusiaster med spesiell 

interesse for miljøvern (se neste 

side). Dette er i samsvar med våre 

verdier, og verdiene til våre 

partnere. Det er viktig for oss å 

forsvare disse verdiene. Derfor 

krever vi at våre brukere er 

medlemmer i en forening eller 

klubb for fugleinteresserte. 

Enhver som ønsker å registrere 

seg på Bird Alarm, må gjøre det 

gjennom klubben eller foreningen 

som de er medlemmer av 

(www.birdalarm.com). Det er 

klubbens eller foreningens 

administrator som godkjenner 

(manuelt eller automatisk) 

anmodningene om å bli med i Bird 

Alarm.  

 

http://www.birdalarm.com/
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Pålitelig informasjon 

 Det er helt essensielt for oss at 

informasjonen som blir delt via systemet 

vårt, er pålitelig og av faktisk interesse 

for brukerne. Kvaliteten på tjenesten og 

brukernes tilfredshet står og faller på 

dette. Vi henvender oss derfor til 

personer som har en kunnskaper om 

fugler, og samarbeider utelukkende med 

foreninger for fugleinteresserte og deres 

medlemmer. På den måten kan vi best 

sikre at informasjonen som deles er 

pålitelig.  

For ytterligere å styrke tilliten til 

systemet har Bird Alarm en funksjon som 

gjør det mulig for brukerne å indikere 

hvor sikre observasjonene deres var (for 

eksempel med henvisning til 

omstendighetene rundt observasjonen).  

 

Respekt for miljøet 

 Den andre essensielle verdien vi 

forsvarer ved å tilby disse tjenestene, er 

beskyttelse av artsmangfoldet. Det er 

helt avgjørende for oss at informasjonen 

som deles, ikke brukes til å jakte på eller 

fange ville og/eller sårbare dyr, men kun 

brukes i aktiviteter som respekterer 

artene så vel som deres naturlige miljø.  

Dette er en annen grunn til at vi bare 

henvender oss til foreninger og klubber 

for fugleinteresserte og spesielt de som 

uttrykkelig støtter denne verdien. Slik 

sikrer vi så godt vi kan, og til og med før 

brukere begynner å dele informasjon, at 

Bird Alarm ikke blir brukt til formål som 

er uforenlige med våre verdier.  

 

Et globalt samfunn 

 Vårt formål med Bird Alarm er å gi 

fuglekikkere et verktøy som er enkelt og 

intuitivt, for å hjelpe dem å samle og dele 

data. På denne måten kan vi skape et 

globalt samfunn med et felles verktøy 

som rekker over landegrensene. En 

bruker har faktisk mulighet til å få tak i all 

informasjonen som deles via appen, også 

den som kommer fra medlemmer av 

andre foreninger eller klubber.  

Etterhvert som beskjeder sendes til 

online-databaser (se www.artportalen.se 

i Sverige), er data tilgjengelige for 

brukerne, enten det er for vitenskapelige 

formål eller bare for å utvide egne 

kunnskaper. 

Våre kjerneverdier: 

 Hjertet i Bird Alarm-prosjektet 

 

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

Contact 

 

Er du medlem eller administrator i en forening eller klubb for 

fugleinteresserte og interessert i Bird Alarm? Bare send oss en epost eller 

ring oss innenfor kontortid (mandag til fredag, 09.00 til 17.00). Vi vil gjerne 

svare på ethvert spørsmål du måtte ha.  

 

Legg merke til at du bare kan bli med i Bird Alarm eller kjøpe et 

abonnement på nettsiden www.birdalarm.com. Sjekk Ofte stilte spørsmål 

og håndboken for en detaljert beskrivelse av hvordan du går fram. 

 

 

 

For informasjon på svensk og engelsk vennligst 

kontakt: 

 
Hanna Boman 

Project Manager 

 

Nordicstation AB 

35-37 Roslagsgatan 

113 54 Stockholm 

Sweden 

 

Hanna.Boman@nordicstation.com 

+46 70 937 53 63 

For informasjon på fransk og engelsk vennligst 

kontakt: 

 
Chloé Castagnet 

Project Manager 

 

Nordicstation AB 

35-37 Roslagsgatan 

113 54 Stockholm 

Sweden 

 

Chloe.Castagnet@birdalarm.com 

+46 76 774 27 38 

 

Følg oss på:        @  #birdalarm 

 

 

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


 

 

 


