
Nytt i Artportalen och Lst-Artsök



Nytt i Artportalen
• Import av Shapefiler

• Projekt: parametrar, ägande m.m.

• Länka video- och ljudfiler till fynd

• Fältbesök – projekt & bilder

• Dela länk med sökresultat

• Nya kartformat

• Ladda in flera bilder samtidigt

• Kommentera fynd (utan bild)

• Exportera artlista och histogram

• Sökning på Naturvårdsarter, 

Fågeldirektiv, SkS-signalarter m.m.

• Floraväkterirapport

• Utveckling av valideringsverktyg m.m.

• API:er



Artportalen – Import av Shapefiler

Importera zip:ad shapefil (en yta) 

för att använda vid sökning



Artportalen – Import av Shapefiler

Importera zip:ad shapefil (flera ytor) för 

att skapa fyndplatser att rapportera på. 

Går att koppla direkt till projekt.



Artportalen – Projekt

Sök på projektnamn för att visa 

fynd inom projektet



Artportalen – Projekt

Projektinformation:  https://www.artportalen.se/Project/View/2889

https://www.artportalen.se/Project/View/2889


Artportalen – Projekt
Rapportering på projekt 

med projektparametrar

Projektparametrar

Projektlokaler



API:erna



Bakgrund

• ArtDatabankens API:er lanserades14 juni

• Artinformation från Artfakta

• Artobservationer från Artportalen

• Intresseanmälan för skriv-API

• Webbsidor “Öppna data och API:er”

• ArtDatabankens utvecklarportal

• Nyhetsbrev för API-intresserade



https://www.artdatabanken.se/api/

https://www.artdatabanken.se/api/


https://api-portal.artdatabanken.se/

https://api-portal.artdatabanken.se/


API för inrapportering

• Anmälan öppen t.o.m. 30 september

• Hitta samarbetsprojekt

• Få en uppfattning om intresse och behov

• Kunna planera prestanda- och 

resursbehov



Statistik (27 nov)

• 132 prenumeranter på nyhetsbrevet

• 45 användare i sandbox läs-API

• 2   användare i produktion

• 16 intresseanmälningar till skriv-API 



Kriterier för val av 

samarbetsprojekt

• Tydligt syfte som är förenligt med ADb:s

verksamhet

• Trovärdig tidplan som passar vår kalender

• Spridning mellan artgrupper, målgrupper, 

teknisk plattform

• Referenser (produkter som redan finns)

• AP-kunskap/artkunskap



Samarbetsprojekt 

• Fågelkalendern (SLU)

• Rappen (HaV)

• Birdlife Sverige 

• Floraväktarna (SBF/Mälardalens högskola) 

• Fixanaturen (SNF)

• Inrapporteringsapp naturvärdesbedömningar 

(Greensway)

• Livet i havet (Stockholms universitets Östersjöcentrum)

• Fågelrapportering (Seglaren)

• Fångstdatabasen (Sportfiskarna/HaV)



https://www.glutt.se/

https://www.glutt.se/


Collector i Lst-WebbGIS

• Redigera GIS-projekt i fält (on-/offline)

• Notera arter i fält, exportera till excel anpassad för import till Artportalen



Collector i Lst-WebbGIS

• Bilder som kopplats till fyndet listas med nr i ”Privat kommentar”



Nya Artsök i WebbGIS

• Sökning mot Analysportalen/SLW

• Sökning inom yta eller ett eller flera 

län eller kommuner

• Sökning på ÅGP, Natura 2000, 

Skogsstyrelsens signalarter, 

Indikatorarter i TUVA, Fridlysta arter 

och/eller Rödlistade arter

• Fritextsökning på art/taxa, en eller 

flera arter

• Sökning med egen artlista

• Spara och dela sökpolygon

• Spara sökresultat

• Ändra stilsättning av symboler

• Flexibel sökning och signalsökning

ART - Artsök

Länk till GI-kartan med Artsök

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=2cf22a37492c47c29e5352d3dc8e9447


Nya Artsök i WebbGIS

• Fyndinfo med länk till Artportalen och Artfakta


