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1. Bird Alarm 
 

Bird Alarm er en mobil-app, som er udviklet til professionelle fuglekiggere. Den gør dig i stand til at dele 

informationer om dine observationer med andre og giver dig adgang til pålidelige indikationer af, hvor du 

kan finde sjældne arter og gode fuglelokaliteter. Bird Alarm blev udviklet i 2006 og er den internationale 

udvidelse af BMS – Bird Messaging Services – som er en app, der blev udviklet til vores oprindelige partner, 

den svenske fuglekiggerforening Club300. Bird Alarm er udviklet af Nordicstation Mobility. 

 

I dag samarbejder vi med flere organisationer i Skandinavien og Centraleuropa. Det gør det nemmere for os 

at garantere, at de informationer, der deles via appen, er pålidelige. For at tilmelde dig Bird Alarm skal du 

være medlem af en af vores partnerorganisationer. Hvis du gerne vil tilmelde dig, men din organisation ikke 

er med i vores system, bedes du kontakte os (kontaktoplysninger i afsnittet herunder). 

 

Websitet findes på engelsk, svensk, dansk, norsk, finsk og fransk. 

Appen findes på engelsk, svensk, dansk, norsk, finsk, fransk, ungarsk, polsk, spansk og tysk. 

 

1.1. Rejs med Bird Alarm 

 

Bird Alarm kan bruges over hele verden, men husk, at appen kræver internetforbindelse for at fungere. For 

at undgå uventede omkostninger, når du er i udlandet, skal du sørge for at tjekke roamingafgifterne, som 

kan variere kraftigt, alt efter hvor du befinder dig, hvilken udbyder du har, og hvilket abonnement, du har 

tegnet. Det kan være en god idé at bruge applikationen til at indlæse og rapportere alarmer, når du har 

adgang til wi-fi. 

 

1.2. Kontakt og teknisk support 

 

Læs denne manual, eller scroll gennem supportmenuen på vores website for at finde ud af, hvordan du 

bruger Bird Alarm (www.birdalarm.com).  

 

Du er også velkommen til at kontakte os på support@birdalarm.com, hvis du har spørgsmål eller har brug 

for support. 

 

Hvis du ikke kan finde dit land eller din klub, når du tilmelder dig, kontakt: chloe.castagnet@birdalarm.com.  

  

 

  

http://www.birdalarm.com/
mailto:support@birdalarm.com
mailto:chloe.castagnet@birdalarm.com


1.3. Tilmeld dig Bird Alarm 

 

                            

 

 

 
 
Bekræft din registrering 
 

Udfyld registreringsblanketten og klik på ”Opret” 

Når din registrering er gennemført, vil du modtage en e-mail med et aktiveringslink, som du skal trykke 

på for at aktivere din konto. Din registrering er klar, så snart du har accepteret brugervilkårene. Bemærk, 

at Bird Alarm har ret til at blokere en bruger, hvis vedkommende overtræder disse vilkår. 

 

Hvis du er medlem af Club300 i Sverige, skal du betale dit abonnement på Bird Alarm direkte til din 

klubadministrator. Få yderligere information på www.club300.se. Ellers kan du gå til fanen Shop for at 

betale. 

Gå ind på www.birdalarm.com, og klik her: Eller her:  



2. Websitet 

2.1.  Hovedside og indlogning 
 

 

 
 
 
 

2.2.  Købe et abonnement 
 
 

 
 

 
 

Når din oprettelse er klar og din 

betaling er registreret, kan du logge 

ind og anvende Bird Alarms tjenester 

fuldt ud.  

 

Indtast dit brugernavn (den e-

mailadresse, som du brugte til at 

registrere dig med) og din 

adgangskode her: 

VIGTIGT: Hvis du er medlem af Club300 i Sverige, skal du kontakte din klubadministrator og betale direkte 

til klubben. Du kan finde yderligere information om dette på www.club300.se. 

 

 Alle andre Bird Alarm-brugere kan betale på www.birdalarm.com.  

Klik på fanen Shop i hovedmenuen. Du har flere forskellige 

valgmuligheder. Hvis du er ny bruger, kan du vælge vores 

gratis 30-dages prøveperiode.  

 

Ellers vælger du et abonnement på 1, 2 eller 3 år. Klik på det 

ønskede abonnement, og klik på Køb. 



 
 
 

2.2.1. Hvad er PayPal? 
 

 
2.2.2.  Hvordan vil du betale? 

 
2.2.2.1. Den enkle, hurtige og sikre vej – betal direkt med dit kredikort 

 
 

På det efterfølgende skærmbillede kan du se en opsummering af 

din ordre. For at gå til betaling, skal du klikke på linket til PayPal. 

Bird Alarm anvender PayPal betalingstjeneste, da firmaet leverer sikre og enkle betalingsløsninger. PayPal 

er gratis at benytte for købere, og man kan problemfrit benytte enten kreditkort eller bankkonto. Vil du 

vide mere om PayPal kan du besøge deres hjemmeside her: www.paypal.com  

 

PayPal har flere forskellige betalingsmuligheder for dig som kunde. Samtlige muligheder er sikre, men de 

tager hver især forskellig tid at gennemføre, alt efter hvilken mulighed du benytter.  

Du kan anvende Visa, Mastercard, American Express og 

Discoverkort.  

 

Denne betalingsform sørger for, at du kan foretage din 

betaling direkte med et af ovenstående betalingskort og 

du behøver ikke at oprette en konto hos PayPal. Når du er 

blevet dirigeret til PayPals indlogningsside, skal du klikke 

på ”Betal med et kort”. 



 
 
 

2.2.2.2. Den sikre og hurtige måde – betal med en PayPal konto  
 

 
 
 
 
 
 

Næste skridt er, at du skal indtaste dine betalingsoplysninger. 

Klik på knappen ”Betal nu”. 

 

Nu er din betaling gennemført og din kvittering vises på 

skærmen! Gem den e-mail, som du modtager fra PayPal. Den 

indeholder vigtige informationer om din betaling. Du får også 

en e-mail fra Bird Alarm, når vi har modtaget din betaling. 

Derefter kan du gå i gang med at bruge Bird Alarm. 

Hvis du har en PayPal-konto, kan du betale via den. Vælg dit 

abonnement som beskrevet herover, men når du bliver 

dirigeret til PayPals indlogningsside, skal du indtaste din e-

mailadresse og adgangskode til PayPal og klikke på ”Log 

ind”. 

 
Denne betalingsmetode kræver, at du har penge nok på din 
PayPal-konto, eller at du har knyttet et betalingskort eller 
en bankkonto til din PayPal-konto, så du kan overføre 
pengene. 



A. Hvis dit betalingskort er tilknyttet din PayPal-konto 

 
B. Hvis du ikke har et betalingskort eller en bankkonto knyttet til din PayPal-konto 

 
C. Hvis du ikke har et betalingskort eller en bankkonto knyttet til din PayPal-konto 

 

 
 

2.2.2.3. Den omstændelige og sikre metode: Opret en PayPal-konto, og betal via en 
bankoverførsel 

 

 

 
 

Dine kortoplysninger vises, når du logger ind. Klik på ”Betal nu”, og godkend betalingen. 

Nu er din betaling gennemført og din kvittering vises på skærmen! Gem den e-mail, som du modtager fra 

PayPal. Den indeholder vigtige informationer om din betaling. Du får også en e-mail fra Bird Alarm, når vi 

har modtaget din betaling. Derefter kan du gå i gang med at bruge Bird Alarm. 

 

Log ind på din PayPal-konto for at kontrollere, at du har penge nok på din konto til at gennemføre 

betalingen (hvis du ikke har det, skal du følge anvisningerne herunder: Den omstændelige og sikre metode: 

Opret en PayPal-konto, og betal via din bankkonto). 

Klik på ”Betal nu”, og godkend dit køb. 

Nu er din betaling gennemført og din kvittering vises på skærmen! Gem den e-mail, som du modtager fra 

PayPal. Den indeholder vigtige informationer om din betaling. Du får også en e-mail fra Bird Alarm, når vi 

har modtaget din betaling. Derefter kan du gå i gang med at bruge Bird Alarm. 

 

I dette tilfælde kan du vælge at tilknytte et betalingskort eller fylde penge på din PayPal-konto via din 

bankkonto. Sidstnævnte løsning tager et par dage at gennemføre. Vi anbefaler, at du tilknytter et 

betalingskort og gennemfører betalingen med det samme. 

Klik på ”Betal nu”, og godkend betalingen. 

Nu er din betaling gennemført og din kvittering vises på skærmen! Gem den e-mail, som du modtager fra 

PayPal. Den indeholder vigtige informationer om din betaling. Du får også en e-mail fra Bird Alarm, når vi 

har modtaget din betaling. Derefter kan du gå i gang med at bruge Bird Alarm. 

Hvis du ønsker at betale med en bankoverførsel, skal du følge nedenstående anvisninger. 

For at kunne gennemføre betalingen med en bankoverførsel, skal du oprette en PayPal-konto. Gå ind på 

PayPals website www.paypal.com.Klik på ”Opret konto” i topmenuen: 



 

 
 

 
 

2.2.3. Øvrige oplysninger om PayPal 
 

 
 

  

Angiv, om du vil oprette en privatkonto eller en 

erhvervskonto, og udfyld registreringsblanketten. 

Du vil blive bedt om at vælge mellem to 

betalingsmetoder: 

- Du kan overføre penge fra din bankkonto til din 

PayPal konto for siden at betale for dit 

abonnement til Bird Alarm (se anvisninger 

herunder). 

- Du kan betale direkte med dit kort. 

Hvis du vælger at overføre penge fra din bankkonto, skal 

du følge PayPals anvisninger. Husk, at denne proces kan 

tage et par dage at gennemføre. Herefter modtager du en 

e-mail fra PayPal med en bekræftelse af, at overførslen er 

gennemført. 

Nu kan du gå ind i menuen Shop på Bird Alarm og vælge det abonnement, du ønsker at tegne. Når du 

bliver dirigeret til PayPals side, kan du logge ind og betale direkte med de penge, som du har overført, ved 

at klikke på "Betal nu”. 

Nu er din betaling gennemført og din kvittering vises på skærmen! Gem den e-mail, som du modtager fra 

PayPal. Den indeholder vigtige informationer om din betaling. Du får også en e-mail fra Bird Alarm, når vi 

har modtaget din betaling. Derefter kan du gå i gang med at bruge Bird Alarm. 

Første gang du logger ind på din PayPal konto vil du blive stillet et par kontrolspørgsmål. Dette er en 

sikkerhedsforanstaltning.  

 

Når du har oprettet din konto hos PayPal skal du verificere dit betalingskort, hvis du ønsker at koble dette 

til din PayPal konto. Du modtager en e-mail fra PayPal med information om, hvordan du gør dette. 

 

PayPal bekræfter sikkerheden ved at sende dig en e-mail når du opretter din konto, når du øsnker at 

verificere dit kort, eller når du foretager en indbetaling, således at du ALTID er i kontrol.  



2.3. Alarmer 
 

2.3.1. Alle observationer 
 

 

 
Når du er logget ud 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Klik på en alarm på listen for at se detaljerede informationer om observationen. Du kan se kortet i 

kortvisning eller satellitvisning. Klik på en af de røde nåle på kortet for at få informationer om 

observationen. 

Du har ikke adgang til de samme funktioner og informationer, når du er logget ud. 

- Du kan ikke se alarmer, der er 
blevet sendt i dag eller i går.  

- Du kan ikke angive, hvilke 
observationer du vil se (alle 
observationer vises). 

- Du kan ikke se, hvor sjælden 

en observeret fugl er. 



Når du er logget ind 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
2.3.2. Mine observationer 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

- Du kan se de seneste observationer og fuglenes sjældenhed. 

- Du kan angive, hvilke observationer du vil se. 

Observationer kan afgrænses på to forskellige måder. 

Lynsøgning: Vælg en profil, og om du ønsker, at 

afgrænsningen skal gælde for observationer i dag, 

i går eller tidligere. Du kan også vælge et specifikt 

tidsinterval. 

Avanceret søgning: Angiv det tidsinterval eller 

den lokalitet, art og/eller sjældenhed, som du er 

interesseret i. Du kan også vælge at få vist 

alarmer, der er sendt af medlemmer af en 

bestemt klub eller i henhold til en klubs 

sjældenhedsskala (også selvom det ikke er din 

egen klub). 

I menuen ”Observationer” har du adgang til ”Mine observationer", hvor du kan se de alarmer, som du 

har sendt. 



2.3.3. Statistik og Rapporter 
 

 

 

 

 
 

Derudover kan du tilføje information om alarmer i systemet via undermenuen ”Statistik”. Klik på 

”Statistik” for at se overordnet information om det antal (og/eller lister med) alarmer, arter og lokaliteter, 

du har rapporteret. Du kan også se statistik for dine venners aktiviteter. Hvis du ikke ønsker, at din statistik 

skal være synlig for dine venner, kan du skjule dine informationer. Det gør du under Konto > Indstillinger. 

Hvis du vil angive nøjagtige data for en given art eller lokalitet på en specifik dato, skal du klikke på ”Opret 

rapport” og følge instruktionerne. 



2.4. Profiles 
 

2.4.1. Alle observationer og klubbprofiler 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

Du opretter, redigerer og aktiverer profiler under fanen Profiler. 

 

Når din registrering er aktiv, får du adgang til en profil, som hedder ”Alle observationer”, som viser alle 

observationer, der bliver sendt i Bird Alarm. 

 

Du har også adgang til en profil, 

der har det samme navn som den 

klub, du tilhører (se vinduet 

Klubprofiler).  

Denne klubprofil er oprettet og 

bliver redigeret af klubbens 

administratorer. Hvis du vil 

redigere denne profil, skal du først 

kopiere den. Klik på ikonet ved 

siden af profilnavnet. 

Nu vises kopien i feltet til 

venstre: ”Profiler”. Klik på det 

profilnavn, der vises på listen 

”Profiler”, for at redigere 

profilen. I afsnittet herunder kan 

du se, hvordan du gør dette. 

Bemærk, at det kun er dig, der 

kan se disse justeringer. 

Navngiv din kopi, klik på ”Opret”. 



 
2.4.2. Hvordan opretter jeg en en ny profil og regler? 

 

 
 
 

      
 
 

 

 
 
 

Klik på ”Opret ny profil”. 

Der vises et vindue: Navngiv din profil, og klik på 

”Opret”. I vores eksempel hedder profilen ”Ny 

profil”. 

Nu kan du angive de regler, der skal gælde for 

din profil. Det kan du gøre på forskellige måder, 

og Bird Alarm vejleder dig gennem alle trin. 

Trin 1: Regeltype: 

Du vælger selv, om reglen skal inkludere (Ønsker) eller ekskludere (Ønsker ikke) visse alarmer.  

- Hvis du vælger ”Ønsker”, viser profilen de alarmer, der stemmer overens med reglen.  

- Hvis du vælger ”Ønsker ikke”, viser profilen IKKE de alarmer, der stemmer overens med reglen.  

VIGTIGT: Din profil kan kun aktiveres, hvis den indeholder mindst én regel af typen ”Ønsker”. 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Trin 2: Hvilke arter ønsker du, at 

din regel skal omfatte? 

Du vælger de arter, som din regel 

skal omfatte, ved at vælge 

”Hyppighed” eller ”Fuglenavne” 

 

a. Du vælger hyppighed (klik 

på ”Næste”). 

Vælg den klub, hvis hyppighed 

du vil anvende, vælg de 

hyppighed, du er interesseret i 

(hvis du har angivet en regel af 

typen ”Ønsker”) eller ikke er 

interesseret i (hvis du har 

angivet en regel af typen 

”Ønsker ikke”), og klik på 

”Næste”. 

Vælg den klub, hvis fugleliste du 

vil anvende, vælg de arter, du er 

interesseret i (hvis du har 

angivet en regel af typen 

”Ønsker”) eller ikke er 

interesseret i (hvis du har 

angivet en regel af typen 

”Ønsker ikke”), og klik på 

”Næste”. 

b. Du vælger fuglearter (klik 

på ”Næste”). 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Trin 3: Hvilke(t) sted(er) ønsker 

du, at din regel skal omfatte? 

Du angiver de steder, som din 

regel skal omfatte, ved at vælge 

enten: 

- Land(e) 

- Region(er) 

- Position / Lokaliteter 

Du kan vælge ”Land”, når du 

ønsker, at din regel som minimum 

skal gælde for et helt land. Vælg 

”Land”, og klik på ”Næste”. 

Vælg det eller de lande, du er 

interesseret i (hvis du har angivet 

en regel af typen ”Ønsker”) eller 

ikke er interesseret i (hvis du har 

angivet en regel af typen ”Ønsker 

ikke”), og klik på ”Næste. 

Du kan vælge ”Regioner”, når 

du ønsker, at din regel skal 

gælde for en hel region i et land 

eller flere regioner i et eller 

flere lande. Vælg ”Region”, og 

klik på ”Næste”. 

For at vælge en region skal du 

først vælge et land. Det gør du 

ved at klikke på landets navn. Du 

kan finde et land ved at scrolle i 

listen eller indtaste det i 

søgefeltet. Der vises et felt med 

de forskellige administrative 

distrikter i det pågældende land. 

Vælg den, som du ønsker, at din 

profil skal omfatte.  



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Du kan vælge ”Position/Mine 

lokaliteter”, hvis du ønsker, at din 

regel skal omfatte en eller flere 

specifikke lokaliteter (fx 

kommuner). Du kan også vælge et 

sted, som du selv har oprettet. Se 

herunder, hvordan du gør dette. 

Vælg ”Lokaliteter/Mine steder”, 

og klik på ”Næste”. 

Denne procedure svarer til 

proceduren for valg af region, 

der er beskrevet herover. Vælg 

et land, et administrativt distrikt 

og en region. Der vises en liste 

med alle lokaliteter i den valgte 

region i et nyt felt i højre side. 

Vælg den eller de lokaliteter, du 

er interesseret i (hvis du har 

angivet en regel af typen 

”Ønsker”) eller ikke er 

interesseret i (hvis du har 

angivet en regel af typen 

”Ønsker ikke”). 

Vælg den eller de regioner, du er 

interesseret i (hvis du har 

angivet en regel af typen 

”Ønsker”) eller ikke er 

interesseret i (hvis du har 

angivet en regel af typen 

”Ønsker ikke”), gentag 

proceduren for alle de regioner, 

du vil inkludere (ved at vælge 

andre lande eller administrative 

distrikter), og klik på ”Næste.  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Gentag proceduren for alle de 

lokaliteter, du ønsker (ved at 

vælge andre lande, 

administrative distrikter eller 

regioner), og/eller inkluder 

specifikke lokaliteter, som du 

selv har oprettet, dvs. dine 

steder. Dine steder står opført 

nederst på siden. Når du har 

valgt det, du ønsker, skal du 

klikke på ”Næste”. 

TRIN 5 (kun for regler af typen 

”Ønsker”): Angiv, om du ønsker at 

modtage opfølgningsalarmer, og 

om din regel kun skal omfatte 

observationer foretaget af dine 

venner. 

En opfølgningsalarm er en alarm, 

der sendes om en observation, der 

er blevet rapporteret tidligere. 

Dette kan anvendes til at få 

opdateret information om en fugls 

færden. 

Angiv de valgmuligheder, som du 

ønsker, at din regel skal omfatte, og 

klik på ”Gem”. 

Trin 4: Hvilke klubber ønsker du, at 

din regel skal omfatte? 

Hver Bird Alarm-bruger er 

registreret i en klub. Ved at vælge de 

klubber, du er interesseret i (hvis du 

har angivet en regel af typen 

”Ønsker”), eller de klubber, du ikke 

er interesseret i (hvis du har angivet 

en regel af typen ”Ønsker ikke”), kan 

du styre, hvor mange alarmer du 

modtager, og hvor de kommer fra. 

Vælg de klubber, som du ønsker, at 

din regel skal omfatte, og klik på 

”Næste”. 



 

 
 

2.4.3. Hvordan redigerer jeg en profil? 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Du dirigeres nu til hovedsiden 

”Profiler”. Under feltet ”Profiler” 

vises et nyt felt med en 

opsummering af de regler, som 

du har oprettet for din nye profil. 

I vores eksempel ”Ny profil” har 

vi oprettet to regler: 

- En regel af typen 

”Ønsker”, som omfatter 

alle observationer, der 

rapporteres i Bird Alarm 

(Alle arter/sjældenheder, 

Alle lande, Alle klubber). 

- En regel af typen ”Ønsker 

ikke”, som ekskluderer de 

mest almindelige 

sjældenheder 0, 1, 2 og 3. 

Vores mål med denne profil er at 

modtage alarmer fra alle lande 

og alle klubber, men kun for fugle 

med en sjældenhed på 4 og 

derover. 

Dette eksempel viser, hvordan regler af typen ”Ønsker” og 

”Ønsker ikke” kan kombineres. Man kunne have oprettet en 

tilsvarende profil med en enkelt regel af typen ”Ønsker”, som 

inkluderer Alle lande, Alle klubber og sjældenheder fra 4 og 

derover. 

I feltet ”Profiler” kan du klikke på navnet på en 

af profilerne for at se informationer om profilen 

i det nederste felt. (Se billedet herover). 

Du kan: 

- Slette en regel 

- Oprette en ny regel og derefter gentage 

proceduren, som er beskrevet herover. 

- Redigere en regel. 

 

For at redigere en regel skal du klikke på den 

orange knap ud for den regel, som du vil ændre. 

Gentag den proces, der er beskrevet herover, og 

rediger de relevante elementer. Ignorer de 

elementer, som du ikke ønsker at ændre. Klik på 

Gem. 



 
 
 

2.4.4. Hvordan aktiverer jeg en profil? 
 

       

 
 
 

2.5.  Konto 
 
 

 

 
 

Den redigerede profil vises i feltet med 

nærmere informationer om profilen. 

Du kan oprette flere forskellige profiler, men 

kun én af dem kan være aktiv ad gangen. For at 

aktivere en profil kan du klikke på stjernen ud 

for profilens navn i feltet ”Profiler”. 

Du kan også klikke på profilnavnet og derefter 

på ”Aktiver profil” i feltet for neden. 

Klik på fanen Konto i hovedmenuen. Der vises en ny menu. 



2.5.1. Indstillinger 
 

 

               
 

 
*Hvis du har glemt din adgangskode 
 

 

 
 
 
 
 
 

Her kan du ændre din e-mailadresse eller adgangskode* og få det fulde overblik over dine 

brugeroplysninger. 

Hvis du har glemt din adgangskode, skal du gå til indlogningssiden og klikke på “har du glemt 

adgangskode?”. Indtast din e-mailadresse på siden Nulstil adgangskode. Du får tilsendt en e-mail. Klik på 

linket i e-mailen for at bekræfte, at du vil have tilsendt en ny adgangskode. Du kan nu logge ind med din 

nye adgangskode og ændre adgangskoden ved at gå ind i menuen Konto og undermenuen Indstillinger. 



2.5.2. Venner 
 

 
2.5.3. Abonnementer 
 

 

 
 

2.5.4. Mine lokaliteter 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Hvis du er interesseret i specifikke lokaliteter eller områder (med en afgrænset radius), kan du oprette 

steder. Du kan derefter vælge disse steder, når du opretter profiler og sender alarmer. Det er en hurtig 

måde at angive en specifik lokalitet på. 

For at oprette og administrere 

dine steder skal du i Menuen 

”Konto” vælge undermenuen 

”Mine steder”. 

Der åbnes et vindue med en liste 

over dine eksisterende steder og 

knappen ”Opret nyt”. Klik på 

”Opret nyt”. 

Tilføj og accepter venner. Denne valgmulighed kan anvendes i en profil, hvor du kun ønsker at se alarmer 

fra bestemte personer. Du kan også se dine venners statistik, medmindre de har valgt at skjule den.  Hvis 

du vil skjule din statistik, skal du gå til Indstillinger i menuen Konto. 

I denne menu kan du se information om dine abonnementer, og hvornår de udløber. Du får besked via e-

mail, når det er tid til at forny dit abonnement.  



 
 

 
 
 
 

 
 
 

Giv dit sted et navn, og angiv en 

radius. Det gør du ved at flytte 

radiusværktøjet på aksen eller 

ved at indtaste den ønskede 

radius.  

Indtast koordinaterne for 

midten af dit sted, eller lad Bird 

Alarm bruge din nuværende 

placering, hvis du allerede 

befinder dig på det sted, som du 

vil definere. Klik på ”Gem”. 

Der åbnes et vindue med 

oplysningerne om dit nye sted. 

Klik på Rediger, hvis du vil ændre 

noget. I så fald dirigeres du 

tilbage til det foregående 

skærmbillede. Hvis du er tilfreds, 

kan du klikke på ”Tilbage til 

listen”. 

Dit nye sted vises nu på listen 

over dine steder. Hvis du vil 

redigere et sted, skal du klikke 

på stedets navn i listen og 

gentage den procedure, der er 

beskrevet herover. 



2.5.5. Beskeder 
 
Se beskeder fra Nordicstation Mobility eller din klubadministrator. 

 

 

 

2.6. Support 

 
2.6.1. Hjælp 

 

 
2.6.2. Manualer 

 

 
2.6.3. FAQ 

 

  

Kig de forskellige afsnit igennem for at få et hurtigt indblik i, hvordan du bruger Bird Alarm-appens og -

websitets forskellige funktioner.  

Se omfattende instruktioner for de forskellige funktioner, du har adgang til via Bird Alarm-websitet og -

applikationen. Manualerne kan downloades på de forskellige sprog, som websitet er oversat til. 

Få svar på de hyppigst stillede spørgsmål. 



3. Bird Alarm-appen til smartphone 

 

3.1. Download appen 
 
 

 
3.1.1. iPhone 

 
3.1.2. Android 

 
 

3.2. Log ind 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 

Inden du downloader appen, skal du sikre dig, at du har en aktiv Bird Alarm-konto. Mere information 

herover. 

Appen fås til iPhone og Android. 

Gå til AppStore, og søg efter Bird Alarm. Appen kræver en iPhone 4 eller nyere med iOS 7.0 eller nyere. 

Gå til Google Play (Store), og søg efter Bird Alarm. Appen kræver Android 2.3 eller nyere. 

Du logger ind på applikationen ved at 

indtaste dit brugernavn og 

adgangskode. Dit brugernavn er din e-

mailadresse og din adgangskode er 

den du lavede, da du oprette dig som 

bruger. 

Du vil blive spurgt, om du ønsker at 

aktivere push-notifikationer. Du kan når 

som helst ændre indstillingerne for push-

notifikationer under indstillinger i appen. 

I afsnittet ”Indstillinger i applikationen” 

under Hjælp kan du se, hvordan man gør. 



 

                                 
 

3.3.  Hovedmenu 
 
 
 

 

 
 
 

3.3.1. Observationer 

 
3.3.2. Rapportér 

 
 

 

Hvis du har glemt din adgangskode, skal 

du gå til indlogningssiden på 

www.birdalarm.com og klikke på “Har du 

glemt din adgangskode?”. Indtast din e-

mailadresse på siden Nulstil 

adgangskode. Du får tilsendt en e-mail. I 

denne e-mail skal du klikke på linket for 

at bekræfte, at du vil have tilsendt en ny 

adgangskode. Nu kan du logge ind på 

både websitet og appen. Hvis du vil 

ændre din adgangskode, gør du det på 

websitet ved at gå ind i menuen ”Konto” 

og undermenuen ”Indstillinger”. 

Du får adgang til hovedmenuen ved at klikke på ikonet i nederste venstre hjørne. 

Klik på Observationer for at se en liste over observationer. Listen viser observationer baseret på den profil, 

du har valgt. Hvis der ikke er angivet nogen profil, vises alle observationer. Læs mere herunder om listen 

med observationer. 

Klik på Rapport for at sende en alarm. Se information herover. 

http://www.birdalarm.com/


3.3.3. Profiler 

 

                          
 

 
3.3.4. Settings 

 

                            
 
 
 

Hvis du har oprettet profiler, kan du vælge en af dem direkte i appen. Klik på hovedmenuikonet i den 

nedre menu, og vælg ”Profiler”. Vælg den profil, som du ønsker at aktivere i appen. Klik på profilnavnet 

for at se de opstillede regler, og klik på pilen i øverste højre hjørne for at skjule dem. 

 

Husk, at du kun kan oprette profiler på websitet. 

Klik på ”Indstillinger”. Du kan:  

Ændre sprog i appen og/eller for 

arten  

 

Logge ud og skifte bruger  

 

Eller administrere dine 

indstillinger for push-

notifikationer. Hvis du ønsker at 

modtage push-notifikationer, når 

andre brugere kommenterer 

eller synes godt om dine alarmer, 

skal push-notifikationer være 

aktiveret. 



3.3.5. Beskeder 
 

 
 

3.3.6.  My observationer og kladde  
 

                          
 
 

                               

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Her finder du beskeder fra din klubadministrator eller Nordicstation Mobility. I den nederste menu vises 

en notifikation, hvis du har nye beskeder. Hvis du har læst dine beskeder og vælger at rydde lokale data, 

vises disse beskeder igen som ”ulæste”. 

Under Mine observationer kan du se 

alle de observationer, du har sendt. Du 

kan redigere en observation ved at 

klikke på den. Foretag de nødvendige 

ændringer, og klik på Send. 

Observationen vises øverst på listen og 

bliver udsendt igen (som en ny 

observation) til de andre Bird Alarm-

brugere. Klik på fanen Udkast i øverste 

højre hjørne, hvis du vil se dine udkast. 

Udkast er alarmer, som ikke er blevet 

sendt, fordi din internetforbindelse var 

for dårlig, eller fordi du valgte ikke at 

sende alarmen. Klik på udkastet og 

derefter på ”Send” for at sende 

alarmen. Klik på fanen Mine 

observationer i øverste højre hjørne, 

hvis du vil se dine observationer. 



3.4.  Menuen i bunden 
 

 

 
 

 
 

3.5. Listen over observationer 
 
 

        
 
 
 
 
 

Menuen i bunden hjælper dig med at få hurtig adgang til forskellige funktioner og informationer i appen. 

Den indeholder: 

- Et ikon, som giver adgang til hovedmenuen (se herover). 

- Et beskedikon, som giver adgang til beskeder. 

- Knappen Rapportér (i midten), som gør det hurtigt at oprette en alarm. 

- En indikator for din forbindelse (globus). 

- En fluebensknap til at markere alarmer som læst. 

Når du logger ind, vises en liste med alarmer 

på forsiden. Du kan også få adgang til listen 

via hovedmenuen (”Observationer”). Listen 

er baseret på den profil, du har valgt. Hvis du 

ikke har oprettet en profil endnu, vises alle 

alarmer på listen (standardopsætning). 

Husk, at du kun kan oprette profiler på 

websitet. Du kan dog vælge en eksisterende 

profil i appen (Hovedmenu > Profiler). 

Hver linje angiver den rapporterede art, 

dens sjældenhed og dens lokalitet samt dato 

og klokkeslæt for udsendelse af alarmen. 

Alarmerne er sorteret fra den nyeste til den 

ældste under tre faner: I dag, i går og 

tidligere. Et farvet symbol til højre for 

alarmen indikerer omstændighederne for 

observationen og dens pålidelighed. 



 
 
 

 Under 
observation, 
confirmed 

Under observation, 
identification 
unconfirmed 

Secondary 
data 

Secondary data, 
identification 
unconfirmed 

Non-observer Observer 
needs help! 

Probably 
incorrectly 
identified 

Incorrectly 
identified 

Seen 
Stationary 

        

Heard 
Stationary 

        

Mobile, 
Stationary 

        

Marked or 
captured 

        

Rare, sighted 
recently 

        

Flew away, 
most likely in 

the area 

        

Flew away, 
most likely not 

in the area 

        

Passing N 
 

        

Passing NE 
 

        

Passing E 
 

        

Passing SE 
 

        

Passing S 
 

        

Passing SW 
 

        

Passing W 
 

        

Passing NW 
 

        

Sought, not yet 
found 

        

Sought, not 
foud 

        

 
  

I tabellen herunder kan du se, hvad de farvede symboler betyder (på engelsk). 



3.6. Observationsinformation 
 
Klik på en alarm for at få vist de nærmere detaljer 

 

                           
 
 
 
 

  

Øvre menu 

 

Klik på tommelfingerikonet for at synes 

godt om alarmen, på beskedikonet for at 

tilføje en kommentar, på billedikonet for 

at se et fotografi af den rapporterede 

fugl og på lydikonet for at høre en 

optagelse af fuglen. 

 

Klik på knappen ”Tilbage” for at gå 

tilbage til listen med alarmer. 

Detaljerede informationer om fuglens 

position 

 

Scroll ned gennem detaljerne i alarmen, og 

klik på ”Vis kort” for at se et Google-kort 

eller et satellitkort eller på 

”Rutebeskrivelse” for at se, hvordan du 

finder hen til fuglens position. 

 

Klik på knappen ”Tilbage” for at gå tilbage 

til listen med alarmer. 

 



3.7. How to send an alert 
 
 

3.7.1. Alle informationer 
 

                                   
 
    
 

 
 

Tryk på ikonet med fuglen i midten af 

den nedre menu 

eller tryk på hovedmenuikonet i den 

nedre menu (venstre), og vælg 

derefter ”Rapportér”. 

Så kommer du til et skærmbillede, 

hvor du kan indtaste informationer 

om din observation. 

- Art (obligatorisk) 

-  Valg af lokalitet (obligatorisk)  

- Dato og klokkeslæt 

- Yderligere kommentarer 

(fritekst) 

- Omstændighed 

- Troværdighed 

- Tilstand 

- Dragt 

- Antal 



 

               
 
 

 

             
 

 
 
 
 
 

Du kan også tilføje lyd: 

 

- iPhone: Indspil direkte i appen 

- Android: Indspil direkte i 

appen, eller vælg en 

forhåndsindspillet lydfil fra dit 

lydarkiv. 

Du kan også tilføje et billede. Tag et 

billede med dit kamera, eller vælg et 

fra dit galleri. 



3.7.2. Valg af position 
 
Du kan angive positionen på fire forskellige måder. 
 

 
 

3.7.2.1. Min position (GPS) 

 
3.7.2.2. Vælg fra kort 

 
3.7.2.3. Vælg fra steder 

 
 

 
3.7.2.4. Indtast koordinater 

 

Forudsætter, at du har aktiveret placeringstjenester for Bird Alarm, hvilket du kan gøre under indstillinger 

på din telefon, og at du kan rapportere fuglen med det samme, når du ser den. Koordinaterne vises 

omgående.  

 

Vi anbefaler, at du ikke anvender denne mulighed, når du har forbindelse til wi-fi. Hvis du benytter en wi-

fi-forbindelse, samtidig med at GPS-positioneringen er aktiveret, vil din lokalitet automatisk blive 

registreret som det sted, hvor wi-fi-forbindelsen er placeret. 

Går du ind på kortet vises din position med en blå̊ nål mens en rød nål angiver fuglens placering. Ønsker 

du at ændre position trykker du på den røde nål på kortet og flytter denne til ønskede position. Positionen 

kan angives i kortvisning eller satellitvisning. 

Hvis fuglen bliver observeret på et sted, som du selv har oprettet (på websitet). 

Indtast længde- og breddegrad for din position, og klik på ”Klar”. 
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