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1.0 Overordnede principper for antal lokaliteter: 

1) Indsats fastholdes på niveau med hvad der blev gennemført i første runde;
2) Antal lokaliteter for hver art / gruppe skal i hver NST enhed være deleligt med

4, således at kun hele kvadrater undersøges;
3) For arter der i den nye runde skal lyttes om natten (løgfrø, strandtudse og

grønbroget tudse) reduceres antal lokaliteter med 1,5 MEN reduktionen tages
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ikke fra disse arter men fra brune frøer og stor vandsalamander, der typisk ud-
gør ”bifangst” ved eftersøgning af andre primærarter; 

4) Brune frøer og stor vandsalamander eftersøges med samme intensitet i hele 
landet dog justeret for eventuel ”ø-effekt” (at flere kvadrater kun har et for-
holdsvist lille landområde, idet en stor del er hav) og ”bifangsteffekt” af indsat-
sen for andre primærarter; 

5) Øvrige arter (løgfrø, løvfrø, strandtudse og grønbroget tudse) eftersøges med 
en intensitet, der afspejler deres geografiske udbredelsesområde. 

 

2.0 Antal lokaliteter i alt: 
 
I databasen er der i alt 2.190 indtastninger fra 1. runde. Enkelte (22) indtastninger er 
identiske med undtagelse af angivelse af to forskellige primærarter. Trækkes disse 
fra, kan det konstateres at i alt 2.168 lokaliteter er undersøgt i 1. runde. Dette er lidt 
højere end målsat i TA 1.0, hvor 2.104 lokaliteter blev angivet som måltal (tabel 2.1). 
 

ANTAL LOKALITETER 
I TA 1.0 (1.runde) TA 1 (2. runde) 

I hht. TA 
tekst 

I hht. TA 
bilag 

I database 
(gennemført) 

Før nat-
reduktion 

Efter nat-
reduktion 

løgfrø 323 351 406 404 404 

strandtudse 410 410 347 392 392 

grønbroget tudse 175 175 182 172 172 

brune + stor vandsal 903 902 990 988 664 

løvfrø 293 266 243 212 212 

Total antal lokaliteter 2.104 2.104 2.168 2.168 1.844 
Tabel 2.1: Fordeling af antal lokaliteter på art i TA 1.0, i database hhv. i TA 1 (2. runde) 
 

2.1 Løgfrø: 

Løgfrø fastholdes på den undersøgelsesintensitet, som er gennemført i første runde. 
Dette er noget højere end planlagt i TA 1.0, men erfaringerne fra 1. runde viser at det 
i dele af landet har været muligt at få positivregistreringer af løgfrø i områder, hvor 
den ikke tidligere har været eftersøgt, og hvor der derfor ikke forud for 1. NOVANA 
runde har været datagrundlag for udvælgelse af undersøgelseskvadrater. Kvadrater er 
i disse egne i stedet udvalgt efter hvor potentielt landskabet har været for forekomst 
af løgfrø. 

2.2 Strandtudse: 

Strandtudse fastholdes stort set på det planlagte niveau for 1. runde. Årsagen er, at 
data ikke er indsamlet med tilfredsstillende geografisk dækning i hele landet. Den 
gennemførte indsats i 1. runde afspejler således ikke den geografiske udbredelse af 
arten.  

2.3 Grønbroget tudse: 

Grønbroget tudse fastholdes på det planlagte niveau for 1. runde, hvilket også er me-
get tæt på den undersøgelsesintensitet som blev gennemført i 1. runde.  
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2.4 Brune frøer og stor vandsalamander: 

Som udgangspunkt fastholdes intensiteten, som er gennemført i første runde. Men 
reduktionen for lytning (natreduktion) efter løgfrø, strandtudse og grønbroget tudse 
tages på de brune frøer og stor vandsalamander. Løgfrø, strandtudse og grønbroget 
tudse reduceres med 1½, hvilket giver en reduktion på (404+392+172) / 3 = 323, 
afrundet til nærmeste heltal som 4 går op i fås 324. Efter reduktion på de brune frøer 
og stor vandsalamander, fås for denne gruppe således 998-324 = 664 lokaliteter.  
 

2.5 Natreduktion for løgfrø, strandtudse og grønbroget tudse tages på 
de brune frøer og stor vandsalamander. 

Ved at tage reduktionen på brune frøer og stor vandsalamander i stedet for på de ar-
ter der lyttes, opnås en rimelig dækning for alle arter, idet mulige lokaliteter for brune 
frøer (hvor de er primærart plus hvor de kan forventes som ”bifangst” ved andre arter 
som primærart) kun reduceres fra 1.778 til 1.672 (se tabel 2.2 og 2.3), medens løg-
frø, strandtudse og grønbroget tudse holdes på 404, 392 hhv. 172 i stedet for at blive 
reduceret til 268, 260 hhv. 116 lokaliteter. 
 
Natreduktion på 
arter med kvæk-
ke- og haletudse 
registrering 

NOVANA 2. runde primærart med typisk bifangst 

lokali-
teter 

kvadrater 
brune 
frøer 

stor  
vandsal 

løgfrø 
strand-
tudse 

grøn-
broget 
tudse 

løvfrø 

løgfrø 268 67,00 268 268 268       
strandtudse 260 65,00 260     260     
grønbroget tudse 116 29,00         116   
brune + stor vandsal 988 247,00 988 988         
løvfrø 212 53,00 212         212 
total sum 1.844 461,00 1.728 1.256 268 260 116 212 
reduktion fra antal i database -13% -10% -34% -25% -36% -13% 
Tabel 2.2: Estimering af antal mulige lokaliteter for de forskellige arter, idet reduktion for lyt-
ning tages på de arter der lyttes.  
 

Natreduktion på 
brune frøer og stor 
vandsalamander 

NOVANA 2. runde primærart med typisk bifangst 

lokali-
teter 

kvadrater 
brune 
frøer 

stor 
vandsal 

løgfrø 
strand
-tudse 

grøn-
broget 
tudse 

løvfrø 

løgfrø 404 101,00 404 404 404       
strandtudse 392 98,00 392     392     
grønbroget tudse 172 43,00         172   
brune + stor vandsal 664 166,00 664 664         
løvfrø 212 53,00 212         212 
total sum 1.844 461,00 1.672 1.068 404 392 172 212 
reduktion fra antal i database -16% -23% 0% 13% -5% -13% 
Tabel 2.3: Estimering af antal mulige lokaliteter for de forskellige arter, idet reduktion for lyt-
ning tages på brune frøer og stor vandsalamander.  

Udg
åe

t b
ila

g



Titel: Antal og fordeling af paddelokaliteter på NST enheder 
 
Bilagsversionsnummer: 1                           Gyldig fra: 1.5.2011 

 

4 

2.6 Løvfrø: 

Løvfrø reduceres både i forhold til hvad der var planlagt og hvad der blev gennemført i 
1. runde, idet der var en betydelig overrepræsentation af løvfrø i forhold til artens 
geografiske udbredelsesområde. Med 212 lokaliteter kan arten overvåges i hele dens 
udbredelsesområde.  

 

3.0 Fordeling af lokaliteter på NST enheder 
 
Fordeling af antal lokaliteter på NST enheder sker med udgangspunkt i de overordne-
de principper 2, 4 og 5, således: 

3.1 Løgfrø  

Som beskrevet tidligere, fastholdes løgfrø med den undersøgelsesintensitet som blev 
gennemført i første runde. Dette princip gælder som hovedregel også i de enkelte NST 
enheder. Dog er der to væsentlige undtagelser: 

1) I området dækket af NST Storstrøm, blev der i 1. runde gjort en stor indsat for 
at eftersøge mulige forekomster af løgfrø i områder, hvor arten ikke tidligere er 
fundet. Med eftersøgning af løgfrø på 71 lokaliteter (tabel 3.1) i 19 kvadrater 
(figur 3.1) og kun positiv fund i et kvadrat (figur 3.2), må det konstateres, at 
løgfrøen ikke er væsentligt udbred i NST Storstrøms område. Det anbefales 
derfor at reducere kraftigt i antallet af løgfrø lokaliteter. Vi anbefaler derfor at 
der i 2. runde eftersøges på 24 lokaliteter (6 kvadrater), idet nattelytning kan 
vise sig at være metoden hvormed ukendte bestande findes. 

2) I området dækket af NST Vestjylland, blev der i 1. runde kun gjort en meget lil-
le indsats for at eftersøge løgfrø (tabel 3.1). Den blev således eftersøgt i 4 kva-
drater (figur 3.1) og fundet i tre kvadrater (figur 3.2). I alle kvadrater hvor den 
blev fundet var den dog ”bifangst”. På baggrund af de positive erfaringer fra 1. 
runde med at eftersøge løgfrø i områder hvor arten ikke tidligere er fundet i 
områderne dækket af NST Aalborg, vurderes det, at der i omkring yderligere 
knap 30 kvadrater vil være potentiale for at finde løgfrø. Det anbefales derfor, 
at der i NST Vestjylland eftersøges løgfrø på 56 lokaliteter.  

Det bemærkes at arten ikke eftersøges i NST Odense, da arten ikke findes på Fyn. 

3.2 Løvfrø     

Som udgangspunkt reduceres antallet af lokaliteter der primært skal overvåges for 
løvfrø, idet den i 1. runde var overrepræsenteret i forhold til sin geografiske udbredel-
se. Der er dog store forskelle NST enhederne imellem hvor alle gennemgås her: 

1) I NST Aarhus’ område blev løvfrø i 1. runde eftersøgt som primærart på 29 lo-
kaliteter (tabel 3.1) i 5 kvadrater (figur 3.3). Løvfrø blev fundet i 4 kvadrater 
(figur 3.4), heraf et kvadrat som ”bifangst”. Det vurderes at alle bestande af 
løvfrø i NST Aarhus’ område kan dækkes med 24 lokaliteter (6 kvadrater).  

2) I NST Ribes område fastholdes indsatsen på 80 lokaliteter, idet løvfrø synes at 
være i fremgang i den vestlige del af dens udbredelsesområde. 
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3) I NST Odenses område blev arten i 1. runde eftersøgt som primærart i 10 kva-
drater (figur 3.3), men kun fundet i et kvadrat (figur 3.4). Fundet i det ene 
kvadrat er dog lige i kanten af kvadratet, og det vurderes at eftersøgning på 8 
lokaliteter (2 kvadrater) vil dække artens potentielle udbredelse på Fyn. 

4) I NST Storstrøms område blev arten i 1. runde eftersøgt på 44 lokaliteter (tabel 
3.1) i 14 kvadrater (figur 3.3) og fundet i 10 kvadrater (figur 3.4). Det vurde-
res, at arten vil kunne findes i yderligere et par lokaliteter, hvorfor det anbefa-
les at den i 2. runde eftersøges på 52 lokaliteter (13 kvadrater). 

5) I NST Roskildes område blev arten i 1. runde eftersøgt på 39 lokaliteter i 10 
kvadrater – alle på Bornholm og fundet i 5 kvadrater.  Det vurderes at efter-
søgning på 32 lokaliteter (8 kvadrater) vil være tilstrækkeligt til at dække ar-
tens udbredelse på Bornholm.  

Det bemærkes at arten ikke eftersøges i NST Aalborg og NST Vestjylland, da arten 
ikke findes i disse områder.  

3.3 Strandtudse  

Som skrevet tidligere fastholdes indsatsen i 2. runde total set uændret i forhold til 
hvad der var planlagt for 1. runde. I forhold til hvad der blev gennemført af registre-
ringer i 1. runde, er der dog ændringer i forhold til de enkelte NST enheder: 

1) I NST Aalborgs, NST Ribes og NST Roskildes områder fastholdes indsatsen i 2. 
runde som gennemført i 1. runde.  

2) I NST Vestjyllands område blev arten i 1. runde eftersøgt på 16 lokaliteter (ta-
bel 3.1) i 5 kvadrater (figur 3.5), hvoraf arten blev fundet i 4 kvadrater (figur 
3.6). I forhold til den planlagte indsats i 1. runde (48 lokaliteter fra Ringkøbing 
Amt og ca. halvdelen af 41 lokaliteter fra Viborg Amt) lå eftersøgningsindsatsen 
meget lavt. Grundet potentialet for at finde arten dels langs Vestkysten og dels 
i langs Limfjorden, anbefales det at indsatsen i 2. runde kommer til at ligge tæt 
på det oprindeligt planlagte i 1. runde, dvs. 60 lokaliteter (15 kvadrater). 

3) I NST Aarhus’ område blev arten i 1. runde eftersøgt på 67 lokaliteter i 16 kva-
drater (figur 3.5), hvoraf arten blev fundet i 9 kvadrater (figur 3.6). I forhold til 
hidtidige resultater og artens udbredelsesområde, vurderes det at det i 2. runde 
vil være tilstrækkeligt at eftersøge arten på 52 lokaliteter (13 kvadrater). 

4) I NST Odenses og NST Storstrøms områder blev arten i 1. runde eftersøgt på 
40 hhv. 36 lokaliteter i 10 hhv. 11 kvadrater. Arten blev fundet i 9 hhv. 11 kva-
drater. Det vurderes at indsatsen i 1. runde ikke helt dækker artens udbredelse 
i disse områder, hvor det i 2. runde anbefales at eftersøge strandtudse på 48 
hhv. 44 lokaliteter (12 hhv. 11 kvadrater).  

3.4 Grønbroget tudse 

Som skrevet tidligere fastholdes indsatsen i 2. runde total set uændret i forhold til 
hvad der var planlagt for 1. runde. I forhold til hvad der blev gennemført af registre-
ringer i 1. runde, er der dog ændringer i forhold til de enkelte NST enheder: 

1) I NST Aarhus’ område blev grønbroget tudse i 1. runde eftersøgt på 24 lokalite-
ter i 6 kvadrater (figur 3.7), hvoraf arten blev fundet i 4 kvadrater (figur 3.8). 
Det vurderes at tilstrækkelig dækning af arten i 2. runde kan opnås ved efter-
søgning på 20 lokaliteter (5 kvadrater). 

2) I NST Odenses område blev arten i 1. runde eftersøgt på 37 lokaliteter i 9 kva-
drater, hvoraf fundet i 8 kvadrater. Artens potentielle udbredelsesområde er ik-
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ke helt dækket på Fyn, hvorfor det i 2. runde anbefales at eftersøge arten på 
40 lokaliteter (10 kvadrater). 

3) I NST Storstrøms område blev arten i 1. runde eftersøgt på 64 lokaliteter i 20 
kvadrater. Arten blev fundet i 20 kvadrater, heraf 6 som bifangst primært ved 
eftersøgning efter strandtudse.  Idet arten må forventes at blive fundet som bi-
fangst ved eftersøgning efter strandtudse, vurderes det tilstrækkeligt i 2. runde 
at eftersøge arten på 64 lokaliteter (16 kvadrater).  

4) I NST Roskildes område blev arten i 1. runde eftersøgt på 53 lokaliteter i 12 
kvadrater. Arten blev fundet i 11 kvadrater, heraf i et som bifangst. Det vurde-
res at være dækkende i 2. runde at eftersøge arten på 48 lokaliteter (12 kva-
drater) 

Det bemærkes at arten ikke eftersøges i NST Aalborg, NST Vestjylland og NST Ri-
be, da arten ikke findes i disse områder.   

3.5 Brune frøer og stor vandsalamander.  

Som beskrevet i afsnit 2.4, anbefales det, at brune frøer og stor vandsalamander på 
landsplan eftersøges på 664 lokaliteter (166 kvadrater), der som anført under over-
ordnede principper eftersøges med samme intensitet i hele landet dog justeret for 
eventuel ”ø-effekt” og ”bifangsteffekt” af indsatsen for andre primærarter. I forhold til 
landsgennemsnittet på 16 lokaliteter pr 1.000 km2 (tabel 3.1), er der følgende be-
mærkninger:  

1) NST Aalborg og NST Ribe ligger med 112 hhv. 124 lokaliteter under dette gen-
nemsnit med ca. 14 lokaliteter pr 1.000 km2. NST Aalborg ligger lavere idet der 
må forventes ”bifangsteffekt” fra overvågningen af strandtudse, der er ret in-
tensiv i området. Og NST Ribe ligger lavere idet der må forventes ”bifangstef-
fekt” fra overvågningen af løvfrø, der er ret intensiv i området.  

2) NST Aarhus, NST Storstrøm og NST Roskilde ligger med 96, 72 hhv. 80 lokalite-
ter på gennemsnittet. 

3) NST Vestjylland og NST Odense ligger med 120 hhv. 60 lokaliteter over gen-
nemsnittet med 17 lokaliteter pr. 1.000 km2. I NST Vestjylland er begrundel-
sen, at kun den østlige del af området må forventes eftersøgt for løgfrø medens 
det kun er langs Vestkysten og Limfjorden at der eftersøges strandtudse. Følge-
lig er der midt i området ingen ”bifangsteffekt”, hvilket skal kompenseres med 
større intensitet i eftersøgningen af brune frøer og stor vandsalamander. I NST 
Odense er begrundelsen ”ø-effekten” – at flere kvadrater kun har et forholds-
vist lille landområde, idet en stor del er hav.  
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Tabel 3.1: Fordeling af lokaliteter på amter som planlagt for 1. runde, på miljøcentre som gennemført i 1. runde og på NST enheder som 
planlagt for 2. runde. Bemærk at kolonnebredde repræsenterer enhedernes arealer (dog undtaget Roskilde, Frederiksborg, København, og 
Bornholm Amt, hvor kolonnebredde repræsenterer areal x 3 for at få plads til tekst). Pile mellem amter og miljøcentre angiver overflytning af 
myndighed ved komunalreformen. Mindre arealoverflytninger (typisk enkelt kommune eller revideret kommunegrænse) er ikke vist. 
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Figur 3.1: Kvadrater pri-
mært undersøgt for løgfrø 
i NOVANA 1. runde. 
 
NST enhederne tydelig-
gjort med forskellige far-
ver. 
 
Kortet er fremkommet ved at 
bruge DMU’s test-database, 
hvor paddedata fra de gamle 
amter findes. Dataene fra de 
gamle amter er endnu ikke 
officielt kvalitetssikret. Data-
grundlaget for kortet er dog 
kvalitetssikret ved at kontrol-
lere for overensstemmelse 
mellem felterne ”ART-antal 
haletudser / larver”, ”ART-
voksne individer” og ”ART- 
nyforvandlede individer”.  
Kun hvor der i database er 
angivet interval hhv. ”ja” i 
disse felter er et ”ja” i feltet 
”ART-fundet” brugt til kortet.  
 
De kvalitetssikrede data er 
på nær 66 linjer geokodet 
ved brug af aralinfo lagene: 
”NOVANA_artsfund_fl” og 
”NOVANA_artsfund_pkt”. De 
sidste 66 linjer (lokaliteter) 
er gekodet manuelt til kor-
rekt UTM-kvadrat. Endelig er 
de geokodede data ekstra-
heret til UTM-kvadratnettet.  
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Figur 3.2: Kvadrater med 
positive resultater for løg-
frø i NOVNA 1. runde. 
 
NST enhederne tydelig-
gjort med forskellige far-
ver. 
 
Kortet er fremkommet ved at 
bruge DMU’s test-database, 
hvor paddedata fra de gamle 
amter findes. Dataene fra de 
gamle amter er endnu ikke 
officielt kvalitetssikret. Data-
grundlaget for kortet er dog 
kvalitetssikret ved at kontrol-
lere for overensstemmelse 
mellem felterne ”ART-antal 
haletudser / larver”, ”ART-
voksne individer” og ”ART- 
nyforvandlede individer”.  
Kun hvor der i database er 
angivet interval hhv. ”ja” i 
disse felter er et ”ja” i feltet 
”ART-fundet” brugt til kortet.  
 
De kvalitetssikrede data er 
på nær 66 linjer geokodet 
ved brug af aralinfo lagene: 
”NOVANA_artsfund_fl” og 
”NOVANA_artsfund_pkt”. De 
sidste 66 linjer (lokaliteter) 
er gekodet manuelt til kor-
rekt UTM-kvadrat. Endelig er 
de geokodede data ekstra-
heret til UTM-kvadratnettet.  
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Figur 3.3: Kvadrater pri-
mært undersøgt for løvfrø 
i NOVANA 1. runde. 
 
NST enhederne tydelig-
gjort med forskellige far-
ver. 
 
Kortet er fremkommet ved at 
bruge DMU’s test-database, 
hvor paddedata fra de gamle 
amter findes. Dataene fra de 
gamle amter er endnu ikke 
officielt kvalitetssikret. Data-
grundlaget for kortet er dog 
kvalitetssikret ved at kontrol-
lere for overensstemmelse 
mellem felterne ”ART-antal 
haletudser / larver”, ”ART-
voksne individer” og ”ART- 
nyforvandlede individer”.  
Kun hvor der i database er 
angivet interval hhv. ”ja” i 
disse felter er et ”ja” i feltet 
”ART-fundet” brugt til kortet.  
 
De kvalitetssikrede data er 
på nær 66 linjer geokodet 
ved brug af aralinfo lagene: 
”NOVANA_artsfund_fl” og 
”NOVANA_artsfund_pkt”. De 
sidste 66 linjer (lokaliteter) 
er gekodet manuelt til kor-
rekt UTM-kvadrat. Endelig er 
de geokodede data ekstra-
heret til UTM-kvadratnettet.  
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Figur 3.4: Kvadrater med 
positive resultater for løv-
frø i NOVNA 1. runde. 
 
NST enhederne tydelig-
gjort med forskellige far-
ver. 
 
Kortet er fremkommet ved at 
bruge DMU’s test-database, 
hvor paddedata fra de gamle 
amter findes. Dataene fra de 
gamle amter er endnu ikke 
officielt kvalitetssikret. Data-
grundlaget for kortet er dog 
kvalitetssikret ved at kontrol-
lere for overensstemmelse 
mellem felterne ”ART-antal 
haletudser / larver”, ”ART-
voksne individer” og ”ART- 
nyforvandlede individer”.  
Kun hvor der i database er 
angivet interval hhv. ”ja” i 
disse felter er et ”ja” i feltet 
”ART-fundet” brugt til kortet.  
 
De kvalitetssikrede data er 
på nær 66 linjer geokodet 
ved brug af aralinfo lagene: 
”NOVANA_artsfund_fl” og 
”NOVANA_artsfund_pkt”. De 
sidste 66 linjer (lokaliteter) 
er gekodet manuelt til kor-
rekt UTM-kvadrat. Endelig er 
de geokodede data ekstra-
heret til UTM-kvadratnettet.  

Udg
åe

t b
ila

g



Titel: Antal og fordeling af paddelokaliteter på NST enheder 
 
Bilagsversionsnummer: 1                           Gyldig fra: 1.5.2011 

 

12 

 

Figur 3.5: Kvadrater pri-
mært undersøgt for 
strandtudse i NOVANA 1. 
runde. 
 
NST enhederne tydelig-
gjort med forskellige far-
ver. 
 
Kortet er fremkommet ved at 
bruge DMU’s test-database, 
hvor paddedata fra de gamle 
amter findes. Dataene fra de 
gamle amter er endnu ikke 
officielt kvalitetssikret. Data-
grundlaget for kortet er dog 
kvalitetssikret ved at kontrol-
lere for overensstemmelse 
mellem felterne ”ART-antal 
haletudser / larver”, ”ART-
voksne individer” og ”ART- 
nyforvandlede individer”.  
Kun hvor der i database er 
angivet interval hhv. ”ja” i 
disse felter er et ”ja” i feltet 
”ART-fundet” brugt til kortet.  
 
De kvalitetssikrede data er 
på nær 66 linjer geokodet 
ved brug af aralinfo lagene: 
”NOVANA_artsfund_fl” og 
”NOVANA_artsfund_pkt”. De 
sidste 66 linjer (lokaliteter) 
er gekodet manuelt til kor-
rekt UTM-kvadrat. Endelig er 
de geokodede data ekstra-
heret til UTM-kvadratnettet.  
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Figur 3.6: Kvadrater med 
positive resultater for 
strandtudse i NOVNA 1. 
runde. 
 
NST enhederne tydelig-
gjort med forskellige far-
ver. 
 
Kortet er fremkommet ved at 
bruge DMU’s test-database, 
hvor paddedata fra de gamle 
amter findes. Dataene fra de 
gamle amter er endnu ikke 
officielt kvalitetssikret. Data-
grundlaget for kortet er dog 
kvalitetssikret ved at kontrol-
lere for overensstemmelse 
mellem felterne ”ART-antal 
haletudser / larver”, ”ART-
voksne individer” og ”ART- 
nyforvandlede individer”.  
Kun hvor der i database er 
angivet interval hhv. ”ja” i 
disse felter er et ”ja” i feltet 
”ART-fundet” brugt til kortet.  
 
De kvalitetssikrede data er 
på nær 66 linjer geokodet 
ved brug af aralinfo lagene: 
”NOVANA_artsfund_fl” og 
”NOVANA_artsfund_pkt”. De 
sidste 66 linjer (lokaliteter) 
er gekodet manuelt til kor-
rekt UTM-kvadrat. Endelig er 
de geokodede data ekstra-
heret til UTM-kvadratnettet.  
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Figur 3.7: Kvadrater pri-
mært undersøgt for grøn-
broget tudse i NOVANA 1. 
runde. 
 
NST enhederne tydelig-
gjort med forskellige far-
ver. 
 
Kortet er fremkommet ved at 
bruge DMU’s test-database, 
hvor paddedata fra de gamle 
amter findes. Dataene fra de 
gamle amter er endnu ikke 
officielt kvalitetssikret. Data-
grundlaget for kortet er dog 
kvalitetssikret ved at kontrol-
lere for overensstemmelse 
mellem felterne ”ART-antal 
haletudser / larver”, ”ART-
voksne individer” og ”ART- 
nyforvandlede individer”.  
Kun hvor der i database er 
angivet interval hhv. ”ja” i 
disse felter er et ”ja” i feltet 
”ART-fundet” brugt til kortet.  
 
De kvalitetssikrede data er 
på nær 66 linjer geokodet 
ved brug af aralinfo lagene: 
”NOVANA_artsfund_fl” og 
”NOVANA_artsfund_pkt”. De 
sidste 66 linjer (lokaliteter) 
er gekodet manuelt til kor-
rekt UTM-kvadrat. Endelig er 
de geokodede data ekstra-
heret til UTM-kvadratnettet.  
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Figur 3.8: Kvadrater med 
positive resultater for 
grønbroget tudse i NOVNA 
1. runde. 
 
NST enhederne tydelig-
gjort med forskellige far-
ver. 
 
Kortet er fremkommet ved at 
bruge DMU’s test-database, 
hvor paddedata fra de gamle 
amter findes. Dataene fra de 
gamle amter er endnu ikke 
officielt kvalitetssikret. Data-
grundlaget for kortet er dog 
kvalitetssikret ved at kontrol-
lere for overensstemmelse 
mellem felterne ”ART-antal 
haletudser / larver”, ”ART-
voksne individer” og ”ART- 
nyforvandlede individer”.  
Kun hvor der i database er 
angivet interval hhv. ”ja” i 
disse felter er et ”ja” i feltet 
”ART-fundet” brugt til kortet.  
 
De kvalitetssikrede data er 
på nær 66 linjer geokodet 
ved brug af aralinfo lagene: 
”NOVANA_artsfund_fl” og 
”NOVANA_artsfund_pkt”. De 
sidste 66 linjer (lokaliteter) 
er gekodet manuelt til kor-
rekt UTM-kvadrat. Endelig er 
de geokodede data ekstra-
heret til UTM-kvadratnettet.  
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