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Workshop vid samverkansmöte om artdata i 
Norrköping 28-29 november 2018 

• Länsstyrelserna - Artsök 

• Övriga myndigheter - Behov av samverkan om artdata och GIS-verktyg  

 

 

Länsstyrelserna två grupper (sammanställt av Helena 
Rygne) 

Totalt 13 st länsstyrelser var representerade vid mötet. 

1. Har ni några synpunkter eller förbättringsförslag för Artsök 
(Artportalskopplingen)? 

• Tekniken för sökning med Artsök fungerar bra 

• Inställningar i ”Signalsökningsfunktionen behöver trimmas. T.ex. 

noggrannheten 5000 m behöver ses över om den kan sänkas. Av säkerhetsskäl 

går det inte att ändra noggrannheten själv. 

• Gemensamma riktlinjer för olika verksamhetsområden inom lst för flexibla 

sökningar, t.ex. hur långt tillbaka i tiden man ska söka, häckningskriterie osv. 

• Gemensamma riktlinjer för utdelande av behörigheter 

• Kolla upp så att verktyget söker i samtliga databaser som finns angivna i 

Artsök 

 

2. Vad skulle det innebära för er och andra handläggare på länsstyrelserna 
om Artsök (Artportalskopplingen) endast kommer att finnas i webbGIS 
och inte i ArcGIS? 

Det finns ett stort behov av att kunna använda artdata via Artsök på ett mer 

avancerat sätt inom ÅGP, miljöövervakning, grön infrastruktur, områdesskydd 

och förvaltning. Om Artsök enbart skulle finnas i webbGIS så blir det fler 

arbetsmoment som leder till sämre effektivitet i arbetet. 
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Övriga myndigheter (sammanställt av Håkan Lundberg, Linköpings kn) 

Representerade myndigheter m.fl.:  

Göteborgs universitet, Jordbruksverket, Linköpings kommun, Linköpings 

universitet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, SLU, Svenska kraftnät, 

Trafikverket 

1. Behov av samverkan om artdata? 

• Trafikverket: Stora behov. Använder ArtPortalen. Rapporterar.  

• Naturvårdsverket: Många uppdrag läggs ut. Vill samla/nyttja data. Ha 

gemensamma plattformar. Gemensamma standarder.  

• Svenska kraftnät: Behov av att komma åt data på ett ännu smidigare sätt. De 

gör analyser för att hitta lämpliga ytor av gräsmarker som har högre värden 

där de kan anpassa skötseln. De har mycket långa linjära objekt. De vill kunna 

exportera data.  

• FoU – GBG/Linköpings universitet: Önskar öppna API-er då detta sänker 

tröskeln för breda medborgargrupper – vill lyfta fram medborgarperspektivet. 

ArtPortalen bra i undervisningen för studenter – både rapportering och 

sökningar.  

• Skogsstyrelsen: Vill ha data. Är beredda att dela med sig av data. Använder 

Collector.  

 

 

2. Behov av GIS-verktyg? 

• FoU – GBG/Linköpings universitet: Använt AP-kopplingen/Artsök till stora 

datamängder i forskning i ett landskapsperspektiv.  

• Skogsstyrelsen: Har Artsök kopplat till sin Webb-GIS. Agneta Jonsson i 

Söderhamn en kontaktperson i dessa frågor.  

• Svenska kraftnät: Använder Collector.  

• Linköpings kommun: Önskar Artsök i sin webb-GIS.  

 

 

 

OBS att svaren på de två frågorna går in i varandra.  

 

 

 


