
 
 

1 (2)  ANTECKNINGAR 
  
Datum  

2018-12-06 

  

 

   

 
 

 
 

  

 

 

 

www.lansstyrelsen.se 

 

 
 

Samverkan om artdata – framtidsspaning,  

Anteckningar från workshop (tre grupper) under Samverkansmöte om artdata i 

Norrköping 28-29 november 2018. Sammanställda av Helena Rygne.  

Grupperna bestod av en blandning av representanter från 13 länsstyrelser, 

Skogsstyrelsen, Svenska kraftnät, Trafikverket, SLU, Linköpings universitet, 

Göteborgs universitet och Linköpings kommun. 

1. Hur ser det framtida behovet av Samverkan om artdata ut på 
länsstyrelserna och andra myndigheter? 

• Regelbundna möten! Bra med fysiska möten men även via Skype. Vill ha 

och lämna info från/till Artportalsrådet. Behov av tätare möten inom 

länsstyrelserna. 

• Behov av att följa utvecklingen för Artportalen mm. 

• Även andra myndigheter vill vara med i samverkansarbetet. Bra om det 

finns en utpekad kontaktperson för artdata även på andra myndigheter än 

länsstyrelserna. 

• Kommunerna behöver involveras mera så att de blir duktiga på artdata. De 

behöver bli bättre på att rapportera in artdata från inventeringar och på att 

göra artsökningar så att artdata kommer in tidigt i planeringsprocessen.  

• Viktigt med utveckling av medborgarforskningen som har stor betydelse 

för insamling och validering av artdata. Vill att resultaten från 

medborgarforskningen ska spridas. 

 

2. Vilka frågor ska vi arbeta med inom nätverket för Samverkan 
om artdata? 

• Webbinarier/skypemöten om Artportalens verktyg 

• Arbeta för att utveckla Artsök för kommande ArcGIS Pro 

• Tydliggöra hur ArtDatabanken ser på behörigheter och roller 

(rekommendation 5-10 per med full behörighet?) 
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• Ta fram checklista för flexibel sökning vid olika typer av ärenden som är 

gemensam nationellt. Skulle kunna börja med checklista för ”Prövning och 

tillsyn”. 

• Visa hur Collector kan fungera som fältstöd och hur man kan rapportera 

från Collector till Artportalen (GIS-samordnare på Lst Södermanlands län 

kan visa) 

• Riktlinjer för samsyn om exempelvis validering och gemensamma 

kvalitetsnivåer 

• Gemensamma projekt. LIFE-projekt? 

• Manual för nya Artsök 

• Uppsamlingsmöte för länsstyrelser som inte deltog i Norrköping 

• Bör utredas vilken roll ArtDatabanken respektive Länsstyrelsen har 

gentemot kommunerna när det gäller artdata.  

• Ett bra sätt att nå ut till kommunerna är via länsstyrelsernas kontaktperson 

för artdata. Gemensam kampanj om Artsök i nya externa webbGIS? 

• Informationsutbyte om Skogsstyrelsens arbete med artskydd och även 

andra myndigheters användning av artdata är intressant att få se. Goda 

exempel på hur man gör urvalet i sökningar efter artdata? Vilka metoder 

används? 

• Dra nytta av den forskningsinfrastruktur som finns. Här kan till exempel 

finnas medel för utveckling av GIS-verktyg. 

 


