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Mindre justeringar i nya Artportalskopplingen
När den nya versionen av Artportalskopplingen nu har börjat användas i full skala
av handläggare på länsstyrelserna, har det uppmärksammats några saker som
behöver justeras. Det som går att justera direkt jobbar Sweco med just nu. Vissa
synpunkter som kommit in får dock tas med i ett större utvecklingsarbete senare
och i mån av medel.
Det som görs nu är:
• Uppdatering av så kallade DLL:er (sökkomponenter) från ArtDatabanken
(önskemål från ArtDatabanken)
• Attributändringar
- Ett värde för skyddsklass ska visas
- Natura 2000, ÅGP-art och Fridlyst sätts alltid till ”(Uppgift ej
tillgänglig)”
- ”Ej återfunnen” och ”Aldrig funnen” sätts till blankt om värdet är
”Nej”. Annars ”Ja”
- Slutdatum ska visas som attribut
- Datakälla ska visas som attribut
- Id-nummer för respektive databas visas som attribut
• Artportalskopplingen för ArcMap 10.1 ska göras klar
• Samt ett par åtgärder i webbGIS där vi och andra användare upptäckt fel
Artportalskopplingen till externa användare
Vi har beslutat att avvakta med att erbjuda den nya Artportalskopplingen till
externa användare till dess att justeringarna ovan är gjorda.
Det kommer finnas olika möjligheter för externa användare att få tillgång till
Artportalskopplingen:
• Artportalskopplingen till ArcGIS 9.3.1. eller ArcGIS 10.1. Kommer troligen bli
så att den kan beställas från LstIT (inte Sweco som tidigare) som tar ut en
administrativ avgift för distribution.
• Man kan också få tillgång till källkoden som tagits fram för
Artportalskopplingen till länsstyrelsernass interna webbGIS, även det mot en
administrativ avgift. Den kan sedan användas för att utveckla en
Artportalskoppling i sina egna GIS-system.
• Vi undersöker nu även möjligheterna att lägga Artportalskopplingen i
länsstyrelsernas fria karttjänster i så kallade externa webbGIS vilket vi tror
skulle vara till stor nytta för i huvudsak mindre kommuner som inte har eget
GIS. Viktigt är dock att vi uppfyller ArtDatabankens krav på säkerhet i
sökningarna, något som Lst IT undersöker just nu. För närvarande är det tio
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länsstyrelser som har externa webbGIS (Dalarna, Jönköping, Kalmar,
Norbboten, Örebro, Östergötland, Södermanland, Stockholm, Värmland, V
Götaland).
Det är lite svårt att veta exakt när det är klart att erbjuda Artportalskopplingen till
externa användare. Hänvisa gärna dem som frågar er till vår projektwebb där vi
kontinuerligt lägger upp den senaste informationen: www.artkoll.se under fliken
”Artportalskopplingen”.
Gott samarbete med Lst IT och ArtDatabanken
Vi har ju haft en del diskussioner de senaste åren om och med Lst IT om avgifter
mm. Jag skulle bara vilja uppmärksamma att vi nu har haft ett gott samarbete
med Lst IT. De personer som varit med i arbetet för att utveckla
Artportalskopplingen har varit en stor resurs! Det är Erik Bruhn, JO Skantz och
sedan ett par veckor även Anton Fors. Tidigare har ju Christoffer Malmros, som nu
är föräldraledig, också varit oumbärlig för att det skulle bli någon
Artportalskoppling över huvudtaget. Även samarbetet med Björn Karlsson, Jan
Edelsjö och Marit Persson m.fl. på ArtDatabanken fungerar mycket bra.
Uppdatering av Vägledning för länsstyrelsernas sekretesshantering av artdata
Som en del av projektet 2012 har Helena Lager, Lst Kalmar arbetat med
uppdatering av vägledningen för sekretess som Henrick Blank, Lst Jönköping och
Viveka Strand, Lst Halland tog fram 2009. Den nya vägledningen kommer att
skickas på remiss under våren. Den gamla vägledningen finns här.
Nya medel från Naturvårdsverket för Samverkan om artdata 2013?
För 2013 har vi sökt 250 000 kr från miljöövervakningen på Naturvårdsverket för
att kunna arbeta vidare med följande punkter:
• Utreda möjligheterna att formalisera projektet ”Samverkan om artdata” till
ett gemensamt delprogram inom miljöövervakningen.
• Fortsätta driva nätverket för länsstyrelsernas, ArtDatabankens och
Naturvårdsverkets kontaktpersoner för artdata. Nätverket arbetar med frågor
om en enhetlig, rättsäker och ändamålsenlig hantering av artdata och verkar
för Artportalen som en plattform för lagring och uttag av artdata.
• Anordna nationella möten med kontaktpersoner där aktuella frågor kring
artdata diskuteras.
• Anordna utbildningar om Artportalen och Artportalskopplingen.
• Driva frågor om Artportalsdata och miljöövervakning, sekretess samt
kvalitetssäkring i mindre arbetsgrupper.
• I samverkan med ArtDatabanken utveckla möjligheter till så kallad
signalsökning i Artportalskopplingen. Syftet är att begränsa antalet användare
som har full behörighet att se exakta uppgifter för skyddsklassade arter.
Arbetet har påbörjats under 2012 men behöver lösas tekniskt både i
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ArtDatabankens webbtjänster och i Artportalskopplingen. ArtDatabanken
arbetar med detta nu och räknar med att vara klara till augusti 2013. Efter det
kan vi påbörja utvecklingen i Artportalskopplingen.
Informationsspridning om Artportalen och Artportalskopplingen, både inom
länsstyrelserna och till externa användare. Koncept för möte med externa
användare finns sedan 2010 då vi hade ett uppskattat möte på Örebro slott
men vi har därefter inväntat lanseringen av Artportalen 2.
Fortsatt drift av projektwebben www.artkoll.se där all information från
projektet och närliggande områden ska samlas.

Vi har ännu inte fått något besked om medel från Naturvårdsverket.
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Helena Rygne

