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1. Indledning 
1.1 Formål 
Denne vejledning giver et overblik over anvendelsen af WinBio4. Indledningsvis gen-
nemgås de forskellige skærmbillede-sektioner i dataoprettelse (statio-
ner/vandløbsbedømmelser/fiskeundersøgelser), herefter gennemgås, hvorledes data 
vedligeholdes (oprette/slette/editere), og endelig omtales de resterende skærmbilleder i 
systemet. 
 
1.2 Start af systemet 
Såfremt systemet er installeret korrekt, startes systemet ved at køre programmet Win-
Bio.exe. Er systemet sat op til integreret login, startes det op uden videre (velkomstbil-
ledet nedenfor). Er WinBio4 derimod sat op til SQL-server autorisation, vises login-
billedet, hvor SQL-server brugernavn og password angives. 

 
 
Brugere fra miljøcentre vil automatisk starte med deres eget stationsnet valgt, mens 
brugere fra kommunerne selv skal vælge, hvilke stationer de vil starte op med. Valget 
kan ændres senere fra hovedmenuen. Det er også muligt at vælge alle stationer - pro-
grammet vil dog give en advarsel, da dette valg kan give lange svartider  pga. de store 
datamængder. 
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2. Dataoprettelse 
Fra hovedmenuen vælges ’Dataoprettelse’. Menuen rummer mulighederne Stationsfor-
tegnelse, Vandløbsbedømmelser og Fiskeundersøgelse. Uanset, hvilken af mulighederne 
der aktiveres, er det i virkeligheden det samme program, der startes. Skærmbilledet der 
vises (hvis Stationsfortegnelse er valgt) er: 

 
 
På skærmens øverste del er der stationsoversigt og detaildata nederst. Lige under ho-
vedmenuen findes en værktøjslinie, der viser flg. knapper:  
  

 
 
Vælges Vandløbsbedømmelser eller Fiskeundersøgelser, fastholdes stationsoversigten, 
men den nederste detail-del vil i stedet rumme enten vandløbsbedømmelser eller fiske-
undersøgelser for den valgte station. Der startes altså ikke et nyt vindue, der skiftes blot 
faneblad. Tilpas-knappen rummer en række indstillingsmuligheder, der beskrives sene-
re. Eksport-knappen giver mulighed for at gemme stationsfortegnelsen som et Excel-
regneark. 
 
2.1 Stationsfortegnelse 
Stationsfortegnelsen rummer faste stationsdata, datoafhængige stationsdata og stations-
typer, samt stationsnet, udsætningsplaner, kobling til punktkilder og billeder. 
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2.1.1 Traditionelle stationsoplysninger 
Traditionelle stationsoplysninger omfatter faste stationsdata, datoafhængige stationsdata 
samt stationstyper. Når der i sektionen Oplysninger gældende fra vælges en dato (de-
fault stiller WinBio4 sig altid på den nyeste), vil de til datoen hørende datoafhængige 
stationsdata og stationstyper (som altså også er datoafhængige) blive vist. Stationsty-
perne er opdelt i to sektioner: Øverste sektion er de generelle stationstyper, som deles af 
alle miljøcentre -  nederste sektion er lokale stationstyper, som det aktuelle miljøcenter 
eventuelt måtte have oprettet. 
 
2.1.2 Andre stationsnet 
Nationalt er de fleste vandløb dækket af mere end ét stationsnet, således vil hvert amt 
have opbygget sit eget net, men også fagdatacentre som DMU og DFU har stationsnet, 
der dækker hele landet. Det siger sig selv, at der derfor i et vist omfang vil være overlap 
i de forskellige net. Der vil også være overlap imellem de amtslige stationsnet for de 
vandløb, der krydser amtsgrænserne. Når amtet opretter sine stationer, vil man derfor 
ofte være interesseret i at registrere stationsnumre fra overlappende stationsnet.  
 
Én ting er dog at kunne registrere stationsnumre fra andre stationsnet, noget helt andet 
er at kunne dele data og etablere fælles tidsserier med andre stationsnet. Som udgangs-
punkt er der oprettet en kodeliste over de forskellige relevante stationsnet, dvs. amter + 
DMU og DFU (listen kan dog uden videre udvides, med f.eks. Hedeselskabet eller an-
dre). Primærnøglen består af Stationsnet+Stationsnr.  
 
Som en del af oplysningerne på en station kan der nu etableres koblinger til andre sta-
tionsnet. Dette gøres i sektionen 

 
 
I ovenstående tilfælde gælder, at WinBio4-stationen svarer til DMU-station 210090. 
Den pågældende station er ikke oprettet som station i WinBio4, men det kunne den godt 
have været. I så fald ville det være muligt at lægge data ind under DMU-stationen. I 
koblingslisten ville man så kunne afkrydse i Flet-kolonnen. Dette ville medføre at Win-
Bio4 i oversigten over vandløbsbedømmelser/fiskeundersøgelser vil danne en fælles 
tidsserie imellem WinBio4-stationen og DMU-stationen. 
 
2.1.3 Udsætningsplaner 
I WinBio4 ligger fiske-udsætninger som en del af stationsoplysningerne. Der skelnes 
imellem 

- udsætningsplaner 
- konkrete udsætninger 

 
Udsætningsplaner oprettes/vedligeholdes via Opslagslister/Øvrige opslagsli-
ster/Udsætningsplaner. 
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Der er tale om en simpel kodeliste, der simpelthen blot navngiver en konkret udsæt-
ningsplan. I forbindelse med en udsætningsplan kan der dog have været udsætningsfrie 
år. Disse registreres ligeledes her. 
 
For den enkelte station kan der nu registreres en udsætningshistorik i nedenstående 
skærmbillede 

 
Som det ses, er stationen fra og med 1985 dækket af en udsætningsplan (der omfatter 
5000 stk ørred-yngel pr.år). I 2003 ophører udsætninger på denne station. Fra udsæt-
ningsplanen ses det, at der ikke foretages udsætninger i 1995. Lokalt for netop denne 
station er det dog endvidere besluttet, at der ikke foretages udsætning i 1997.  
 
2.1.4 Kobling til punktkilder 
I WinBio4 er det muligt at koble stationer til alle typer af punktkilder, uanset i hvilket 
system disse måtte være placeret. Den eneste forudsætning er, at det på WinBio4 SQL-
serveren er muligt at danne et view til disse data. Det er altså ikke længere WinBio4, 
men SQL-serverens muligheder for at nå data i andre systemer, der er den begrænsende 
faktor. Det betyder i praksis at WinBio4 kan kobles til stort set alt! 
 
Såfremt punktkildedataene er placeret på samme server som WinBio4, er etableringen 
af en kobling meget simpel. Hvis punktkildedataene er placeret på en helt anden plat-
form f.eks. ORACLE, skal der først dannes en såkaldt Linked Server på WinBio4 SQL-
serveren. Herefter kan der refereres til Oracle-dataene i et view. Etablering af Linked 
Servers, samt reference til disse, vil ikke blive gennemgået her. I stedet henvises der til 
SQL-server dokumentationen. 
 
I stedet vil vi her gennemgå hvorledes en kobling til WinSpv4 kan etableres (hvor 
WinSpv4 er placeret på samme server som WinBio4).  
 
Som det første oprettes et view, der viser de ønskede data. Viewet skal indeholde en Id-
kolonne og en Navne-kolonne. I WinSpv4 (og mange andre systemer) er id-oplysningen 
sammensat af data fra flere felter. Et renseanlæg identificeres således af kommunenr og 
løbenr. I WinBio4-viewet må der dog kun optræde én Id-kolonne. Leverandøren af 
punktkildesystemet må derfor specificere, hvorledes en sammensat id kan dannes. For 
WinSpv4 vil dette være ’Kommune-Løbenr’, således at anlæg 701,1 i viewet vil være 
repræsenteret som 701-0001. For WinSpv4 vil viewet kunne have følgende udseende:  
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USE foWinBio 
GO 
CREATE VIEW VW_rensanl 
AS 
SELECT CAST(kommune AS VARCHAR) + '-' + RIGHT('000000' + 
CAST(lobenr AS VARCHAR),4) rensid, anlaegsnavn rensnavn 
FROM winspv.dbo.spv_anlaeg 
 

Som det næste skal viewet oprettes i WinBio4. Dette gøres i kodelisten for punktkilde-
typer (Opslagslister/Øvrige opslagslister/Punktkildetyper). Punktkildetypen angives til 
’Renseanlæg’ og viewnavnet til VW_rensanl. I kolonnen ’View ID-felt’ angives 
RENSID, i ’View NAVN-felt’ angives RENSNAVN. I ‘Id-betegnelse’ angives ’Nr.’ og 
endelig i ’Navn-betegnelse’ angives ’Renseanlæg’. WinBio4 ved nu, at der findes et 
view kaldet VW_rensanl. Den ved endvidere, at den kan finde en id i kolonnen 
RENSID og navnet i RENSNAVN. Den ved også, at oplysninger i dette view skal kal-
des renseanlæg (punktkildetypen). 
 
Idet WinBio4 blot henter sine data i et view, er det WinBio4 fuldstændig uvedkommen-
de, hvorledes dette view er dannet, og dermed er det altså SQL-serveren, der er den 
begrænsende faktor. 
 
Der kan nu refereres til punktkilden renseanlæg i nedenstående skærmbillede: 
 

 
I listen vises navnet på punktkilden. Navnet hentes via Viewet. Det betyder, at hvis an-
lægget ændrer navn i WinSpv4 vil dette umiddelbart også slå igennem i WinBio4. 
 
WinBio4 er udstyret med standard-view til WinSpv4 (renseanlæg) . 
 
2.1.5 Billeder 
I WinBio4 er der opbygget en helt ny billede-sektion. Det er nu muligt at lagre billeder 
af vilkårlig størrelse (kun med de begrænsning SQL-serveren stiller på IMAGE-felter). 
Samtidig danner WinBio4 en thumb-nail af original-billedet, som benyttes til visning i 
skærmbilleder og på udskrifter. 
 
Billeder vises i nedenstående faneblad: 
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Et tryk på knappen  i zoom-feltet viser en større udgave af billedet på skærmen. Du 
slette et billede ved først at klikke på det og herefter trykke på ’Slet billede’. Du kan 
trække billedet ud til en fil med knappen ’Exporter til fil’. 
 
Tryk ’Nyt billede’ for at oprette et nyt billede på stationen. Nedenstående vindue vises: 
 

 



Vejledning i brug af WinBio4 

 
 

28.01.2011  A346.81.4    Side 9 af 32 

 
Højreklik i billede-feltet for at vise pop-up menuen. Tryk Load for at hente et billede fra 
fil. Tryk Paste for at hente et billede fra udklipsholder. Herefter angives billedetype 
samt dato og evt. beskrivelse. Ok gemmer billedet. Billedetype er blot en liste over de 
værdier, du tidligere har anvendt. Du kan altså skrive, hvad du vil i feltet. 
 
Har man brug for at lægge en serie af billeder ind, kan 'Import'-knappen anvendes. Åb-
ner nedenstående vindue, hvor man kan vælge en række billedfiler, som herefter impor-
teres samlet ved klik på Ok.  
 

 
 
Der kan importeres til flere stationer ad gangen. Stationsnummeret udledes af filnavnet, 
som skal have formatet  <stationsnr>_<løbenr>.*, f.eks.  1004-01_01.jpg. 
Alle billeder i importen gemmes med samme billedtype, dato og beskrivelse. 
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2.2 Vandløbsbedømmelser 
Vandløbsbedømmelser startes ved enten at vælge fra hovedmenuen (Dataoprettel-
se/Vandløbsbedømmelser) eller, hvis dataoprettelses-programmet i forvejen er startet, at 
trykke på knappen Vandløbsbedømmelser. 
 

 
 
Værktøjslinien har nu to ekstra knapper, 'Udskriv datablad' (se senere) og 'Skift ID', som 
giver dette lille skærmbillede til ændring af en prøves unikke identifikation, dvs. 
hvor/hvornår den er taget. 
 

 
 
 
Første skærmbillede i Vandløbsbedømmelser er nedenstående: 
 

 
 
Det er via dato-oversigten, at nye prøver indtastes (se afsnit 4 Oprette/slette og editere i 
data). Bemærk, at en prøve kan oprettes kun med en dato eller med dato+klokkeslæt. 
Hvis der skal angives klokkeslæt, tastes først datoen, herefter mellemrum og så klokke-
slettet.  
 
I skærmbilledet til højre anføres de overordnede oplysninger for prøven, herunder prø-
vetypen (DVFI eller Feltprøve), prøvetagere, dimensioner, observerede påvirkninger 
samt mærkning af prøven med stationstypen. Stationstyper vælges fra en delvist bruger-
styret kodeliste (de første 200 koder er systemkoder), og benyttes til at klassificere prø-
ven. 
Hvis prøvetypen er DVFI, udskiftes sektionen 'Felt-bedømmelse' med denne: 
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Ved DVFI-prøver beregner WinBio4 automatisk en DVFI-faunaklasse. Samtidig sam-
menlignes den beregnede faunaklasse med en evt. målsætningsklasse på stationen, og 
det vises i skærmbilledet, om denne er opfyldt eller ej. Denne automatik kan dog slåes 
fra. Afkrydses der i ’DVFI indtastet manuelt’, afholder WinBio4 sig fra at beregne en 
DVFI. I stedet kan brugeren selv vælge én fra kodelisten. Afkrydses der i ’DVFI ikke 
dækkende’, afholder WinBio4 sig fra at sammenligne DVFI-faunaklassen med målsæt-
ningsklassen. I stedet kan brugeren selv angive, om målsætningsklassen er overholdt (i 
valglisten umiddelbart til højre for DVFI-faunaklassen). 
 
Ved inddatering af fysiske forhold beregnede WinBio4 tidligere et fysisk indeks (År-
hus-indekset). Alternativt kunne bruger ved afkrydsning i feltet ’Århus-indeks indtastet 
manuelt’ slå den automatiske beregning fra og i stedet selv angive et indeks: 
 

 
 
Dette indeks beregnes ikke længere, hverken ved oprettelse af nye prøver eller ved æn-
dring af beregningsgrundlaget (de fysiske forhold) på en eksisterende prøve. 
Tidligere beregnede/indtastede indeks vises dog stadig, men de tilhørende felter i sekti-
onen 'Bedømmelse af fysiske forhold' er ikke længere åbne for indtastning (det er såle-
des kun 'Fysisk bonitet', der kan ændres). 
 
Inddatering af fysiske forhold foretages i fanebladende ’Stationskarakter/-
Vandet/Bunden’ og ’Omgivelser/Botanik’. Nedenstående viser ’Stationskarakter/-
Vandet/Bunden’: 
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Fysiske forhold indtastes ved at angive en intensitet (1, 2, 3). Hvis intensiteten ikke 
kendes, men det fysiske forhold alligevel er registreret, indtastes et ’X’. Inddatering 
foretages ved at klikke på en af knapperne . En inddatering kan fjernes igen 
med et klik på knappen . Intensiteter kan også tastes direkte i (i)-kolonnen uden brug 
af knapperne. Der kan tastes X, 1, 2 eller 3. En intensitet fjernes ved at slette indholdet 
og flytte markøren til en anden linie. 
 
Indtastningsskemaernes udseende er styret af, hvilke feltskema der er valgt (indholdet af 
feltskemaer vedligeholdes i Dataoprettelse/Opsætning af indtastning, se afsnit 6). Der 

kan vælges feltskema fra menuen Tilpas/Feltskema i værktøjslinien . Hvis 
der for en givet prøver optræder f.eks. oplysninger om vandet, som ligger uden for felt-
skemaet, oprettes der automatisk en gruppe kaldet Øvrige. I denne gruppe vises de sup-
plerende registreringer. 
 
Artsregistreringer foretages i fanebladet ’Artsregistreringer’. Også her er indtastnings-
skemaets udseende styret af, hvilket skema (faunaskema) der er valgt. Faunaskemaer 
vedligeholdes og vælges samme sted som feltskemaer. 
 
En artsregistrering foretages ved enten at inddatere i faunaskemaet til venstre eller i 
artslisten til højre. Ved indtastning af øvrige arter benyttes listen over fundne arter og 
der inddateres som beskrevet i afsnit 4 Oprette/slette og editere i data. 
 
I forbindelse med enhver artsregistrering gennemfører WinBio4 en DVFI-faunaklasse 
beregning. Du kan se beregningen ved at skifte til fanebladet . Hvis 
dette faneblad er valgt samtidig med at der inddateres i faunaskemaet, vil beregningen 
løbende blive opdateret efterhånden som der indtastes. 
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2.2.1 Dansk Fysisk Indeks 
Dette indeks, som tidligere var placeret i WinBio4's  NOVANA-modul, erstatter det 
tidligere omtalte Århus-indeks: 
 

 
Der indtastes dels en intensitet 0-3 for en række parametre, dels et antal breddemål, som 
programmet omregner til en intensitet for breddevariation. Hver intensitet vægtes med 
en på forhånd fastlagt faktor, og summeres til den endelige indeksværdi. 
 
Der kan yderligere indberettes et antal supplerende parametre, som dog ikke indgår i 
indekset. 
 
2.2.2 Udskriv datablad 
Du kan udskrive et datablad for vandløbsbedømmelsen med knappen 

. 
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2.3 Fiskeundersøgelser 
Fiskeundersøgelser startes ved enten at vælge fra hovedmenuen (Dataoprettel-
se/Fiskeundersøgelser) eller, hvis dataoprettelses-programmet i forvejen er startet, at 
trykke på knappen Fiskeundersøgelser. 
 
Værktøjslinien indeholder også her knapperne 'Udskriv datablad' og 'Skift ID',  samme 
funktionalitet som ved 'Vandløbsbedømmelser' 
 

 
 
Første skærmbillede i Fiskeundersøgelser er nedenstående 
 

 
 
Det er via dato-oversigten, at nye prøver indtastes (se afsnit 4 Oprette/slette og editere i 
data). Bemærk, at en prøve kan oprettes kun med en dato eller med dato+klokkeslæt. 
Hvis der skal angives klokkeslæt, tastes først datoen, herefter mellemrum og så klokke-
slettet.  
 
I skærmbilledet til højre anføres de overordnede oplysninger for prøven, herunder fi-
skemetode (Udtynding eller Fangst/genfangst), prøvetagere, dimensioner samt mærk-
ning af prøven med stationstypen. Stationstyper vælges fra en delvist brugerstyret kode-
liste (de første 200 koder er systemkoder), og benyttes til at klassificere prøven. 
 
Bemærk, at der i WinBio4 på prøveniveau kan angives, om der skal registreres i 0.5 
eller 1 cm’s intervaller. Under System/WinBio4 systemparametre kan der anføres, hvil-
ket størrelsesinterval der er default. Faciliteten er indført for at kunne importere fiske-
undersøgelser fra andre leverandører, som måske benytter en anden interval-inddeling. 
 
Fysiske forhold inddateres og håndteres som beskrevet under Vandløbsbedømmelser. 
Dansk fysisk indeks er også en del af fiskeundersøgelser og håndteres ligesom beskrevet 
under Vandløbsbedømmelser 
 
Fiskeregistreringer foretages i nedenstående skærmbillede: 
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For en art angives evt. max. længde på yngel. Hvis der ikke er lavet optællinger, kan der 
blot angives en intensitet i (i)-kolonnen (X, 1, 2 eller 3). For hver befiskning skal det 
angives, om der er foretaget længdemål (default). Er dette ikke tilfældet, afkrydses i 
kolonnen ’Uden lgd.’ for den pågældende befiskning. Er der længdemål, indtastes regi-
streringerne i skemaet nederst til venstre. I skemaet nederst til højre vises de beregnede 
fiskeestimater (der beregnes løbende af WinBio4 efterhånden som der indtastes). 
 
Inddatering kan foretages i de hvide felter. Alle gråmarkerede felter er låst for indtast-
ning. I ovenstående gælder det f.eks., at der indtastes længdemål for ørred. Når dette er 
tilfældet, kan man ikke indtaste i ’Total antal’, ’Yngel’ og ’Større’, idet disse beregnes 
af WinBio4 ud fra længdemålene. Tilsvarende kan der i bestandsberegningsskemaet kun 
inddateres i skønnet effektivitet, idet alle øvrige felter beregnes af WinBio4. 
 
Hvis der på fiskeundersøgelsen er afkrydset i ’Fra rapport’ (første faneblad), er langt 
flere felter åbne for indtastning. 
 

Fanebladet  viser størrelsesfordelinger i et søjlediagram. Hvis 
fanebladet er vist samtidig med at der inddateres længdemål, opdateres grafikken løben-
de. 
 
2.4 Tilpas-menuen 
Tilpas-menuen er omtalt en række steder i denne vejledning. Her er en oversigtsbeskri-
velse af menuens indhold: 
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Hvis slået til, justeres kolonne-bredder i stationsoversigten au-
tomatisk, så hele skærmbredden udnyttes. Praktisk ved få viste kolonner.  
 

Hvis slået til, justeres højden af kolonne-overskrifterne i stati-
onsoversigten, så al tekst i kolonne-overskriften vises. 
 

Justerer kolonne-bredden i stationsoversigten efter data-
indhold. 
 

 Hvis der vises kolonner fra datoafhængige stationsoplysninger 
som f.eks. målsætning, er det stationsdata gældende fra denne dato, der vises. Default er 
dagsdato. 
 

Giver adgang til vindue, hvor stationsoversigtens layout kan ju-
steres (til-/fravalg af kolonner og gruppering). 
 

Genindlæser et standard-layout (fra filen standard_datamtn.ini) 
 

Giver adgang til et vindue, hvor man kan gemme det aktuelle 
layout af  stationsoversigt. Man kan således gemme flere forskellige layouts, tilpasset 
forskellige arbejdsopgaver. 
 

Indlæsning af et tidligere gemt layout. 
 

 Vælg, hvilket feltskema der indtastes fysiske forhold 
efter 
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 Vælg, hvilket faunaskema der indtastes fauna 
efter. 
 

Holder stationsoversigten løbende ajour således at eventu-
elle ændringer, f.eks. i de faste stationsoplysninger, straks afspejles i oversigten også. 
 

Viser antal stationer nederst i stationsoversigten: 
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3. Stationsoversigten 
Når WinBio4/Dataoprettelse startes første gang, vil stationsoversigten have nedenståen-
de udseende: 
 

 
Stationsoversigten i WinBio4 kan påvirkes på en lang række områder. Oversigten kan 
bringes til at vise alle kolonner fra faste og datoafhængige stationsoplysninger, stations-
typer, andre stationsnet og punktkilder (se senere), samt ændres til grupperede oversig-
ter. Endvidere kan data sorteres frit efter alle kolonner, der kan søges i alle kolonner og 
oversigten kan filtreres til kun at vise bestemte rækker, der opfylder bestemte kriterier. 
 
3.1 Tilføjelse af felter 
Tryk F3 eller vælg Tilpas stationsoversigt fra Tilpas-menuen. Følgende vindue frem-
kommer (tryk på +-symbolet for at få vist indholdet af gruppen Stationsdata): 

 
 
De kolonner, der allerede vises i stationsoversigten, vil være afkrydsede. Vælg med 
simpel afkrydsning, hvilke kolonner der skal vises, eller fjern afkrydsning for at fjerne 
en kolonne fra oversigten. Når du er færdig, trykkes på ’Ok’ eller ’Anvend’ og stations-
oversigten vil nu vise de valgte kolonner. Udover gruppen stationsdata findes også 
grupperne Andre stationsnet og Stationstyper (samt evt. en gruppe kaldet punktkilder, 
hvis sådanne anvendes). Åben de pågældende grupper med +-symbolet og kryds af, 
hvilke der skal vises. Vælges f.eks. at vises Stationstypen ’NOVA Udvidet. Biol’, opret-
tes en kolonne i stationsoversigten med denne overskrift. For de stationer, der har den 
pågældende stationstype tilknyttet, vil der blive skrevet ’Ja’ i kolonnen. Dette kan efter-
følgende udnyttes til meget nemt kun at vise de stationer, der har den pågældende stati-
onstype (se afsnittet vedr. Filtrering). Når der vælges kolonner fra de datoafhængige 
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stationsoplysninger som f.eks. målsætning, vil der blive vist de nyeste oplysninger, dvs. 
den målsætning der er gældende fra dags dato. Du kan dog ændre dette ved at indtaste 
en anden ’Gældende fra’- dato under menuen Tilpas. 
 
3.2 Gruppering af stationsoversigten  
Antag, at vi har valgt en stationsoversigt med flg. udseende (målsætningskolonnen til-
valgt): 
 

 
Data vises, som sædvanlig, i én lang liste. Hvis man nu ønskede en indgang til data via 
målsætningen, dvs. ønskede at arbejde med alle stationer af en bestemt målsætning, 
kunne man vælge at gruppere stationsoversigten efter målsætningen. Tryk F3 eller vælg 
’Tilpas stationsoversigt’ fra menuen Tilpas.  
 

 
 
Målsætnningskolonnen var i forvejen valgt, men afkryds nu i Grupperings-kolonnen 
udfor Målsætning og tryk Anvend. Oversigten får da flg. udseende 
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Der vises en række for hver målsætning (der er anvendt). Trykkes på +-symbolet udfor 
en af målsætningerne, vises de stationer, der har den pågældende målsætning. Den før-
ste linie uden målsætning rummer de stationer, der ikke har fået tildelt en målsætning. 
Oversigten er ikke begrænset til at gruppere på ét enkelt niveau. Man kunne f.eks. også 
vælge at gruppere efter kommunen eller andre kolonner. 
 
3.3 Sortering 
Sortering af stationsoversigten er meget simpel. Der kan sorteres efter alle kolonner. 
Sorteringen gennemføres ved blot at klikke på kolonne-overskriten. En lille pil i kolon-
ne-overskriften indikerer, om der sorteres i stigende eller aftagende orden (ved første 
klik på overskriften sorteres stigende, klikkes igen, sorteres der aftagende.) 
 
3.4 Filtrering 
Som udgangspunkt vil oversigten vise alle stationer i databasen. I visse sammenhænge 
vil det dog være hensigtsmæssigt at kunne afgrænse listen til kun at omfatte stationer, 
der opfylder bestemte kriterier. 
 
I alle kolonne-overskrifterne findes en lille knap . Trykkes på den, vises en liste over 
kolonnens indhold. Hvis vi f.eks. trykker på knappen i kolonnen målsætning, kunne 
listen se sådan ud 

 
 
Listen rummer de forskellige målsætninger, der er anvendt i databasen (og altså ikke 
hele målsætningskodelisten). Vælg en målsætning fra listen ved at klikke på den. Over-
sigten får da følgende udseende: 
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Det fremgår, at listen nu kun viser de stationer, der har den valgte målsætning (B1). 
Samtidig er oversigten blevet tilføjet et område i bunden, der altså indikerer at listen er 
sorteret. Du kan slå kriteriet til og fra ved at klikke på fluebenet. Alle kriterier fjernes 
helt ved at klikke på X-knappen. Der kan stilles samtidige kriterier på mere end én ko-
lonne af gangen.  
 
Bemærk, at der i filtreringslisten for målsætning, udover de konkrete målsætninger, 
også fandtes valgmulighederne Blanks og Non-Blanks. Vælges Blanks (blanke), vises 
alle de stationer, der mangler en målsætning, vælges Non-blanks, vises alle stationer 
med en målsætning (uanset hvad denne måtte være) 
 
Det er muligt i stationsoversigten at få vist kolonnerne ’Fauna’ og ’Fisk’. Disse kolon-
ner er udfyldt med værdien ’Ja’, hvis der findes faunabedømmelser hhv. fiskeundersø-
gelser på stationen. Ved at filtrere på disse kolonner (på værdien ’Ja’), kan man altså 
begrænse oversigten til kun at omfatte stationer med prøver. 
 
3.5 Søgning 
Der kan søges i alle viste kolonner i stationsoversigten. Søgningen foretages, ved sim-
pelthen at placere markøren i kolonnen og herefter påbegynde en indtastning efter det 
ønskede. Hvis vi f.eks. ønsker at finde station ’01-0053’ placerer vi først markøren i 
Stationsnr-kolonnen. Herefter tastes ’0’ herefter ’1’ herefter ’-’ og så fremdeles. Efter-
hånden som der tastes, vises ved farvemarkering hvad der er tastet, og der springes hele 
tiden til den første station i listen, der opfylder det indtastede. 
 
3.6 Lagring 
Valgte kolonner, gruppering og sortering ”huskes”, således at den samme visning præ-
senteres næste gang WinBio4 åbnes. Den valgte opsætning gemmes automatisk pr. bru-
ger i en INI-fil, der placeres i en folder specificeret under  System|WinBio4 systempa-
rametre. Kan brugeren af en eller anden grund ikke automatisk identificeres, kan der 
under System|WinBio4 systemparametre angives en environment-variabel, hvorfra bru-
gernavnet kan hentes. 
 
Som tidligere nævnt kan man også til en hver tid gemme en opsætning via 'Tilpas'-
menuen. 
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4. Oprette/slette og editere i data 
For at kunne rette i data i WinBio4, skal der skiftes til Opret/ret tilstand. Dette kan gøres 
fra menuen Dataoprettelse/Opret/ret tilstand, ved at taste CTRL-O, eller ved at klikke på 

knappen . 
 
Bemærk at selvom programmet er i Opret-tilstand, er der ikke nødvendigvis skrive-
adgang til alle data. Hvis rettighedsstyringen (uddybet i et senere afsnit)  foreskriver 
det, vil muligheden for at oprette/ændre data være inaktiveret - dette kan skifte fra stati-
on til station, fra prøve til prøve! 
 
Når der skiftes til opret/ret tilstand, vises et flydende knap-panel, der rummer funktioner 
til at lagre ( ) , slette ( ) data, indsætte ( ) nye data, fortryde ( ) ændringer eller 
genlæse ( ) data fra serveren. 
 
Lagrings-funktionen er dog automatisk i WinBio4, dvs. alle ændringer lagres automa-
tisk, uden at det er nødvendigt at skulle trykke på lagre-knappen. 
 
Når der skiftes til opret/ret tilstand, vil alle de skærmbilleder, der kun viser ét datasæt af 
gangen, forblive uændrede i udseende, hvorimod alle de områder, der viser flere datasæt 
af gangen, skifter udseende, idet der i toppen indsættes en ny række. Denne nye række 
benyttes til oprettelse af nye data. Lad os f.eks. antage at vi har åbnet stationsfortegnel-
sen og ønsker at tilføje en ny stationstype til en station. Efter skift til opret/ret tilstand 
har stationstype-området flg. udseende: 
 

 
 
Når der klikkes i rækken ’Klik for at oprette en ny stationstype’, skiftes til følgende 

 
 
Tryk på valg-knappen eller begynd at inddatere, f.eks. ’N’ (for NOVA): 
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vælg den ønskede og tryk Enter. Tryk Enter igen for at gemme: 
 

 
 
Nu er stationstype ’NOVA, udvid.biol’ oprettet for stationen. Du kan nu tilføje en ny 
stationstype igen ved at gentage ovenstående procedure. Hvis du flytter ned på den ny-
oprettede stationstype (med musen eller pil-ned), vises følgende: 
 

 
 
Alle dataområder, hvor der vises mere end en record af gangen, har denne funktionali-
tet. Vi vil gennemgå endnu et par eksempler, nemlig oprettelse af en ny prøve og opret-
telse af øvrige arter i en faunaregistrering. Lad os dog først se, hvorledes vi sletter eller 
ændrer data. Betragt igen ovenstående. Markøren er placeret på ’Nova, udvid. biol’, 
som vi lige har inddateret. Hvis vi ønsker at slette denne række, trykkes på  i knappa-
nelet, eller der tastes CTRL-del. Hvis det var den forkerte stationstype vi valgte, kan vi 
ændre i rækken. Tryk på  (eller tast ALT+pil-ned) for at få vist hele listen eller tast 
f.eks. ’D’ (for Dambrug) for kun at vise indgange, der begynder med ’D’. Vælg fra li-
sten og tryk Enter. Du kan nu gemme din ændring med -knappen. Ændringen vil dog 
blive gemt automatisk, hvis du flytter markøren til et andet sted. Førend en ændring er 
blevet lagret, kan den fortrydes med et tryk på -knappen. 
 
Lad os se, hvorledes vi opretter f.eks. en ny vandløbsbedømmelse: Skift til fanebladet 
vandløbsbedømmelser. Hvis WinBio4 ikke i forvejen er i opret/ret tilstand, så skift til 
det. Vi vil da se nedenstående: 
 

 
 
Tryk på ’Klik for at oprette ny prøve’ og skriv f.eks. 01-05-2003 (bemærk at ’-’ ikke 
skal indtastes). Prøven er taget kl.10, så vi skal have et klokkeslæt med. Vi taster først 
mellemrum herefter 10:00 (bemærk at ’:’ ikke skal indtastes). Tryk Enter og prøven 
oprettes. Alle øvrige indtastninger på prøven kan nu gennemføres. 
 
Faunaregistreringer indtastes efter et fortrykt faunaskema, men ofte vil der i prøverne 
forekomme arter, der ligger udenfor faunaskemaet. På feltskemaet står så typisk et la-
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tinsk navn. Lad os antage, at der er tale om arten Pilaria Discicollis, og at der i forvejen 
er indtastet nogle arter via faunaskemaet. Vi har så nedenstående situation: 
 

 
 
Klik på ’Klik for at oprette faunaregistrering (øvrige)’. Så ser det sådan ud  
 

 
Vi har altså markøren placeret i kolonnen for latinsk navn (hvis du i stedet vil søge efter 
Mnemokoden, kan du starte i den kolonnen). Begynd nu at taste artsnavnet Pilaria 
Discicollis. Bemærk at efterhånden som du taster springes der til nærmeste match i li-
sten.  

 
 
Vælg arten og tryk Enter. Tryk nu Enter eller Tab for at komme til de efterfølgende 
kolonner og indtaste individantal. Når der trykkes Enter i sidste kolonne, lagres registre-
ringen. Du kan selvfølgelig også manuelt lagre ved at trykke på  i knappanelet. 
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5. Beregninger i WinBio4 
WinBio4-systemet foretager automatiske beregninger af flg.: 

- DVFI-faunaklasser 
- Fiskeestimater 
- Dansk fysisk indeks 
- Målopfyldelse 

 
Disse bliver foretaget af en række ’stored procedures’ på serveren. Disse ’stored proce-
dures’ bliver så kaldt af triggere, som er funktioner, der kaldes hver gang der ændres i 
data. WinBio4-databasen er dermed en komplet konsistent database, uanset om data 
vedligeholdes med WinBio4-applikationen eller ej. Dvs. at dataændringer af en eller 
anden teknisk bagvej stadig vil medføre beregning af alle relevante indeks, estimater og 
målopfyldelse. 
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6. Opsætning af indtastning 
Indtastning af fysiske forhold i WinBio4 er styret af, hvilket feltskema der anvendes. 
Indtastning af fauna er styret af det valgte faunaskema. Denne mulighed er indbygget 
for at imødekomme den forskellighed i feltskemaer, der er imellem forskellige amter. 
Oprettelse eller ændring af disse skemaer foretages via Dataoprettelse/Opsætning af 
indtastning. Nedenstående skærmbillede vises 
 

 
 
Øverst er to faneblade til visning af hhv. feltskemaer og faunaskemaer. Når feltskemaer 
er valgt (som i ovenstående), findes herudover et faneblad for hver gruppe af fysiske 
forhold. For den enkelte gruppe (i ovenstående er Bunden valgt), vises til venstre den 
komplette kodeliste og til højre vises det udseende, indtastningsbilledet pt. har.  
 
Du vælger fra kodelisten ved at klikke på de ønskede elementer (hold ctrl-tasten nede så 
du kan markere mere end et element af gangen). Tryk herefter på knappen , eller 
’træk’ de valgte med musen ved først at klikke på et markeret element, holde museta-
sten nede og herefter trække dem over i listen til højre. Du fjerner elementer fra de ud-
valgte på tilsvarende vis, blot trykkes der i stedet på  . 
 
Rækkefølgen af elementerne i den udvalgte liste kan frit ændres. Klik på de ønskede 
elementer (hold ctrl-tasten nede). Træk herefter elementerne op eller ned i listen til den 
ønskede placering. 
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7. Opslagslister 
En lang række felter i WinBio4-databasen rummer kun kodeværdier. Klarteksterne er 
således ikke lagret i primærtabellerne, men er i stedet kun oprettet én gang i diverse 
opslagslister. Generelt bør kodelisternes indhold ikke rettes af de enkelte WinBio-amter. 
Det er ambitionen, at alle kører med de samme lister, for at sikre en problemfri dataud-
veksling. Det er således kun tilladt at editere i prøvetager-kodelisten samt stationstyper 
med kodenumre større end 200 (de første 200 er reserveret til fælles benyttelse). 
 
Alle kodelister er principielt opbygget på samme måde: et nummer og en klartekst. 
Nogle af listerne har supplerende informationer herudover, men disse vil være selvfor-
klarende. Der er dog to typer af felter som kræver en nærmere forklaring. 

- Gruppe: For nogle af kodelisterne for fysiske forhold forefindes kolonnen grup-
pe. Afkrydses der i denne kolonne får værdien status af en overskrift, og er altså 
ikke en kodeværdi, der kan inddateres intensiteter under i vandløbsbedømmelser 
og fiskeundersøgelser. 

- Vis: For nogle af de meget lange kodelister er det ikke hensigtsmæssigt at lave 
opslag i hele kodelisten ifb. med inddatering. F.eks. vil eet amt jo typisk kun øn-
ske at vælge imellem sine egne kommuner, og ikke alle landets kommuner. For 
disse kodelister vil det kun være de rækker, hvori der er afkrydset i Vis-
kolonnen, som vises ifb. med opslag i inddateringsskærmbilleder. Vær opmærk-
som på dette ifb. med fauna- og botaniklisten. Hvis en art ikke kan findes i ind-
dateringsdelen, skyldes det muligvis blot at der ikke er afkrydset i kolonnen Vis. 

 
7.1 Fauna og fisk 
En helt central liste i WinBio4 er faunalisten. Listen vedligeholdes og udsendes af DMU 
og distribueres herefter til WinBio-amterne. Det er altså ikke meningen, at man skal 
editere i denne liste. I WinBio4-regi er listen dog udvidet med fiske-arter, således at 
nomenklaturen er opbygget som faunalisten. Denne del af listen er WinBio-amternes 
eget ansvar. Tilsvarende er listen udbygget med oplysning om rødliste og gulliste arter. 
Denne del af listen er ligeledes WinBio-amternes eget ansvar. 
 
Den øverste del af listen er blot en oversigtsliste. Data kan sorteres/filtreres og fremsø-
ges helt analogt til metoderne i stationsoversigten (se  afsnit 3.3, 3.4og 3.5). Skal data 
ændres, foregår dette i detailoplysninger. På den enkelte art kan der registreres ét eller 
flere billeder. Disse håndteres som billeder under stationer (se beskrivelse i afsnit 2.1.5). 
 
7.2 Botanik 
Botanik-listen er en importeret liste, som ikke vedligeholdes centralt af noget fagdata-
center. Det er altså WinBio-amternes eget ansvar at listen er fyldestgørende. 
 
Den øverste del af listen er blot en oversigtsliste. Data kan sorteres/filtreres og fremsø-
ges helt analogt til metoderne i stationsoversigten (se  afsnit 3.3, 3.4 og 3.5). Skal data 
ændres, foregår dette i detailoplysninger. På den enkelte art kan der registreres ét eller 
flere billeder. Disse håndteres som billeder under stationer (se beskrivelse i afsnit 2.1.5). 
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7.3 Øvrige opslagslister 
Alle øvrige opslagslister er samlet i ét fælles skærmbillede. Skærmbilledet har flg. op-
bygning: 
 

 
 
Kodelisterne er logisk grupperet (de blå overskrifter). Hvis indholdet af en kodeliste 
ønskes vist klikkes der på den pågældende liste i oversigten til venstre.  
 
Kodelisterne indeholder i visse tilfælde historiske data, f.eks. vil kommunelisten inde-
holde både gamle og nye kommunenumre. Dette er valgt for at kunne bibeholde histo-
rikken diverse steder i programmet. 
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8. Import 
 
8.1 Import fra konsulent 
Via dette vindue kan importere simple faunaliste-filer. 
 
Filer der kan importeres skal overholde følgende format: 
<stationsnr> tab <dato> tab <artsnr> tab <#felt> tab<#pille>tab <#sparke> 
 
Hvor: 
Stationsnr = 15 tegn 
Dato = format DD/MM/YYYY (eller DD/MM/YYYY TT:MM:SS, hvis klokkeslæt er 
med) 
Artsnr = Sysid fra DMU-fauna-liste på formen XX-XX-XX-XX 
#felt = Antal i feltprøven 
#sparke = Antal i sparkeprøven 
#pille = Antal i pilleprøven 
 
Importbilledet har flg. opbygning: 
 

 
 
Tryk på ’Hent fil’ og find den fil, der skal importeres (som default-placering vælges 
standard-bibliotek fra system-opsætning). 
 
Når en fil er valgt, bliver knappen  synlig. Ved klik på denne kan du med det samme 
få filen vist i din default-editor (angivet i system-opsætning). 
 
Du skal angive, om eksisterende faunalister på prøverne må slettes. Endvidere skal du 
angive, om tidsstemplingen både indeholder dato og klokkeslæt. 
 
Efter endt import kan logfilen (som placeres i det standard-bibliotek, der er oplyst i sy-
stem-opsætning) vises.  
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9. System 
WinBio4 vil i forskellige situationer benytte sig af forskellige standard-værdier. Disse 
standard-værdier kan anføres i nedenstående skærmbillede: 
 

 
 
(Billedet er oprindeligt indrettet til at lave opsætninger på organisationsniveau. Tidli-
gere var en organisation lig med et amt, derfor den forældede terminologi.)  
 
Amt, Kontor og Afdeling benyttes i forbindelse med rapport-udskrifter. 
 
Stationsnet/ejer: Angiver standard-stationsnettet, der skal benyttes ved oprettelse af nye 
stationer. 
 
Arbejdsbibliotek: Default-bibliotek, hvorfra forskellige dialogbokse vil starte sin søg-
ning 
 
Placering af logfiler: Default-bibliotek, hvori log-filer i forbindelse med f.eks. import 
placeres 
 
Placering af INI-filer:  Default-bibliotek, hvori INI-filer placeres. 
 
Default editor: Standard-editor programmet til visning af f.eks. logfiler og importfiler 
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Amtslogo: Sti til bitmap-fil med amtets logo - benyttes i forskellige rapporter. 
 
Environment-variabel til alternativt brugernavn: Indholdet af denne variabel benyttes 
som brugernavn (påføres nyindtastede prøver). 
 
Default størrelsesinterval: Default-værdi af størrelseintervaller ved nye fiskeundersøgel-
ser. 
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10. Rettighedsstyring 
For overhovedet at kunne anvende WinBio4, skal brugeren være tildelt en rolle med de 
fornødne rettigheder. Denne rolletildeling sker udenfor WinBio4 og er en del af den 
såkaldte 'centrale brugerstyring', der for WinBios vedkommende håndteres af Danmarks 
Miljøportal. 
 
I WinBio4 opereres med to roller, svarende til de administrative enheder, der blev ind-
ført i forbindelse med strukturreformen - dvs. rollerne 'Miljøcenter' og 'Kommune'. Er  
brugeren ikke tildelt en af disse roller, havner vedkommende automatisk i en implicit 
'read-only'-rolle, der ikke giver adgang til at ændre data på nogen måde. 
 
Ejerskab af data er opdelt efter de administrative enheder, således at stationer altid ejes 
af miljøcentre, mens prøverne kan ejes af både miljøcenter og kommune.  
 
Der er blevet indført forskellige adgangsrettigheder for hhv. miljøcentre og kommuner.  
 
Det betyder, at kommuner ikke har adgang til at kunne redigere i stationer, mens det 
mht. prøver kun vil være muligt at oprette, redigere og slette prøver på stationer, der er  
tilknyttet kommuen (dvs. på stationen er kommunen registreret som kommune eller 
nabokommune). 
 
For miljøcentre gælder, at de har fuld adgang til ALLE stationer uanset ejerskab, både 
mht. stationsdata og oprettelse af prøver. Ligesom kommunerne kan miljøcentrene kun 
redigere og slette prøver, de selv har oprettet. 
 
Alle har læserettigheder til alle informationer. 
 
Skematisk rettighedsoversigt: 
 
  Miljøcenter Kommune 
Stationer Ejer X - 
 Læse X X 
 Redigere X - 
 Oprette X - 
 Slette X - 
Prøver Ejer X X 
 Læse X X 
 Redigere X (egne prøver) X (egne prøver) 
 Oprette X X (dog kun på 

stationer indenfor 
egen kommune) 

 Slette X (egne prøver) X (egne prøver) 
 
 
 


