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Få gode oplevelser udinaturen.dk 
Gennem gode data i GeoFA 

Udinaturen.dk trækker på data fra GeoFA. I løsningen vises følgende GeoFA-objekter med følgende visning i 

udinaturen.dk. 

Udinaturen.dk muliggør også indlægning af data i GeoFA gennem anvendelse af Indtasteren.   

 

Tip til indtastning af data gennem Indtasteren på Udinaturen.dk 

• Brug stabil internetforbindelse. 

• Se oversigt over datakategorier i GeoFA, der vises på udinaturen.dk her. 

• Se video med vejledning i, hvordan man uploader data via udinaturen.dk - indtasteren på 

GeoDanmarks hjemmeside - her 

• Undlad brug af symbolet apostrof. 

• Ved upload af billeder. Vær opmærksom på at billederne, som øvrige data, er åbne og kan 

anvendes af enhver. Angiv derfor eventuelt kilde ved dit billede. Vær også opmærksom på behov 

for eventuelt samtykke, hvis der er personer med på billedet. 

• Vær opmærksom på at der kan være overflyttet gamle mellemrumstegn i tekstfelterne (kort 

og/eller lang beskrivelse), der ikke er synlige visuelt, men betyder, at maksimale antal tegn 

overskrides, hvorfor man ikke kan redigere i beskrivelserne. Løsning: Marker mellemrumstegn og 

slet dem, så er der igen frie tegn, og teksten kan redigeres. 

• Når man vælger en "kategori", så er der en foldemenu. Foldemenuen er delt i "aktive kategorier" 

og "andre kategorier". "Aktive kategorier" vises på udinaturen.dk, men alle kategorier kan 

registreres. 

• Ved redigering af punkt, hvor man ønsker at flytte punkt til ny placering, så skal man på kortet 

klikke en gang på punktet, klikke igen og holde nede og flytte punktet til ny placering og til sidst 

trykke på punkt igen. 

• Det kan være en fordel at starte i "inkognito"-tilstand, så man rydder eventuelle gamle indstillinger 

i browser. Inkognito-fane åbnes i chrome ved at trykke på tre prikker i øverste højre hjørne af 

skærmbilledet. Tryk på "nyt inkognito-vindue". 

• Lejrplads registreres under den aktive kategori "Teltplads", og der angives plads til flere end 15 

personer. 

• Primitiv overnatningsplads registreres under den aktive kategori "Teltplads", og der angives plads til 

færre end 15 personer. 

• Primitiv overnatningsplads med shelter registreres under den aktive kategori "Shelter", og der 

angives plads til færre end 15 personer. 

• For Naturstyrelsen gælder, at en bookbare lejrpladser skal aktiveres og gøres bookbare manuelt 

ovre i book i naturen. 

Find Ofte stillede spørgsmål om Udinaturen.dk: https://udinaturen.dk/om-udinaturen-dk/faq 

Find øvrige GeoFA-vejledninger her:  

https://www.geodanmark.dk/home/ 

vejledninger/geofa/vejledninger-til-geofa/ 

Med GeoFA ud i naturen – god fornøjelse 

https://udinaturen.dk/
https://udinaturen.dk/media/2snbh3zu/overblik_f-lles-frilufstdatabase-og-udinaturen-dk.xlsx
https://udinaturen.dk/media/2snbh3zu/overblik_f-lles-frilufstdatabase-og-udinaturen-dk.xlsx
https://udinaturen.dk/om-udinaturen-dk
https://udinaturen.dk/om-udinaturen-dk/faq
https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/vejledninger-til-geofa/
https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/vejledninger-til-geofa/

