
Vejledning til at hente data fra ODAforalle.dk 

 

1. Skriv din mail i feltet, der kræves ikke andet login 
2. Panorer over ”Hent data” i den mørkeblå bjælke og tryk på ”hav” i fold-ud menuen 

 

3. I menuen til venstre vælges vandkemi og der sættes kryds ved næringsstoffer. Klik derefter i boksen 
Parameter under kriterium og vælg hvilke parametre du gerne vil kigge på, klik herefter OK og menuen 
lukkes. Der kan godt vælges flere, men datamængden bliver også større.  

 

4. Nu kan vi vælge hvornår og hvilken lokalitet vi vil kigge på. Start med at vælg det interval du vil kigge ved Fra- 
og til-boksen øverst i kriterium kassen. Dernæst kan du vælge dybden hvor prøverne er taget. Her er det 
vigtigt og vælge efter hvad man vil kigge på. Hvis man vi sammenligne f.eks. iltkoncentration i forskellige 
områder er det ikke nødvendigt at have alle dybder med. Vil man derimod kigger på ilt-dybde profiler i en 
lokation, skal man have alle med.    



 

5. Nu skal selve lokationen vælges. Vi klikker på det lille kort ikon ud fra observationsstednr kommer der et 
kort med valgmuligheder op. 

 

6. Vælg nu det/de steder du vil kigge på. I dette eksempel har jeg valgt tre lokaliteter ved Aarhus (de røde 
dutter) men, der er mange flere, som jeg ikke vil kigge på i denne omgang (de blå dutter). Vælg dem ved at 
klikke på dem én gang. Klik derefter på afslut – det er vigtigt at du ikke lukker kortet på denne måde.  

 



7. Nu har vi valgt hvor vi kigger, hvad vi kigger på, hvilken dybde og skal til at vælge hvilke data vi vil have med i 
vores fil. Under data firkanten kan vi vælge det. Her vil jeg råde til at tage så lidt med som muligt. Klik altså 
alle disse fra, med mindre du gerne vil kunne sortere i f.eks. kommune/region hvis du kigger på flere 
lokationer. Noget data er forudindstillet til altid at blive vist. Det sidste der skal ske, er at vi skal have 
genereret vores fil. Det kan enten være i formatet CSV eller EXCEL.  

 

8. I dette eksempel klikker jeg på excel. Jeg har valgt 3 lokationer, kigger på oxygen indhold og har én dybder 
(1m). Filen ser således ud: 

 

9. Nu er det tid til databehandling og man kan sortere for de forskellige parametre. Lave en tidsserie eller 
dybdeprofiler! 

 

 



 

 


