
DOF står bag appen, som 
kan hjælpe dig med at 
identificere en fugl. Du kan 
se billeder, høre fuglestem-
mer og læse om fuglenes 
biologi. Ved afkrydsning kan 
du holde styr på, hvilke fugle 
du har set, og hørt. På et 
kort kan du finde en bestemt 
fugleart og se de steder den 
oftest bliver spottet.

Arter er et samarbejde mel-
lem Miljøstyrelsen, Statens 
Naturhistoriske Museum, 
DanBIF og Naturhistorisk 
Museum Aarhus. Arters felt-
app er knyttet til hjemme-
siden arter.dk.
Appen udvikles løbende.
Appens centrale funktion er 
at brugere skal kunne ind-
berette fund, mens de står 
ude i naturen samt at kunne 
se fund i nærheden. Nu kan 
man også få identificeret 
fund.
Mest for “naturnørder” :-)

En rigtig god app i en tid 
hvor alle har en mobil i lom-
men med på turen. Den kan 
identificere planter, fugle, 
svampe og mere til. Husk 
og vær kritisk overfor dens 
forslag til fund og vær op-
mærksom på at alle billeder 
gemmes i sin egen mappe 
på mobilen. Men den skal I 
prøve!

Denne app til identificering 
af svampe i Danmark bliver 
snart integreret med arter.
dk. Det bliver rigtig godt. 

God app hvor man vender 
mikrofonen mod fuglen der 
synger - den optager lyden 
og forsøger at finde arten. 
Den er dog kun på norsk og 
hvis der er mange fuglestem-
mer har den svært ved at 
genkende arten! Findes dog 
ikke længere i AppStore!

Havens Fugle er en quiz app, 
hvor du kan lære at kende 
forskel på nogle af de mest 
udbredte danske fugle. Her 
kan man teste sin viden om 
fugle. Men man kan især 
høre lyden af fuglene! Der er 
p.t. 21 fuglestemmer, også  
nattergalen!

I DOF’s database-app kan 
man indtaste ture og ob-
servationer, mens man 
er ude i naturen. Gilleleje 
golfbane har sin egen loka-
tion(903418) så du kan se 
observationerne der. App 
kræver login til DOF. 

Danmarks vilde fugle er en 
moderne danskproduceret 
fugleguide. 
Med få iagttagelser noteret 
i en bestemmelsesnøgle, 
“on location”, hjælper appen 
med er navn. Kan bruges 
uden særligt fuglekend-
skab. Mere end 1.800 foto 
og beskrivelser af 250 vilde 
fugle.
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