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SydostGIS:

GIS dag med skog-

och naturtema
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Artportalen.se  - Swedish Species Gateway

Det började med Svalan

• Konstruerades under slutet av 
1990-talet utifrån en idé om ett 
rapporthanteringsverktyg för 
fågelobservationer

• Upphovsmannen Johan Nilsson 
utvecklade denna idé till ett 
rikstäckande rapportsystem inom 
tjänsten vid SNV på uppdrag av 
SOF

• Sedan 2004 har huvudansvaret för 
Artportalen flyttat till 
Artdatabanken på uppdrag av SNV



Artportalen.se  - Swedish Species Gateway

Tanken bakom Artportalen

Syfte – att öka rapporteringen och förbättra kvaliteten på 
rapporterna – utifrån två antaganden:

• Rapporteringsviljan skulle öka genom att observationer 
publiceras när de har ett nyhetsvärde

• Kvaliteten på rapporterna ökar eftersom rapporterna 
omgående är tillgängliga för granskning för andra att granska 
och reagera på



Artportalen.se  - Swedish Species Gateway

Rapportsystemen

http://www.artportalen.se/birds

http://www.artportalen.se/plants

http://www.artportalen.se/bugs

http://www.artportalen.se/vertebrata

http://www.artportalen.se/fish

http://www.artportalen.se/marin

http://www.artportalen.se/birds
http://www.artportalen.se/plants
http://www.artportalen.se/bugs
http://www.artportalen.se/vertebrata
http://www.artportalen.se/fish
http://www.artportalen.se/marin


Svenska LifeWatch-konsortiet bygger en 

e-infrastruktur för biodiversitetsdata

Koordineras av ArtDatabanken på Sveriges lantbruksuniversitet



Svenska LifeWatch – verktyg

Gör det möjligt för forskare och miljöanalytiker att

kombinera egna data med klimat-, miljö- och 

biologiska data.  



När Analysportalen föddes… 



Analysportalen

• En nod till alla databaser

• Verktyg för analyser & modeller

• Visualisering 

(kartor, diagram, tidsserier)

• GIS-lager & kartor

• Metadata

• Instruktioner & manualer

• Nedladdning/export av data

www.analysisportal.se



Kom igång

- Kort beskrivning

- Manual

- Video Clip

User Admin

- Login ej obligatoriskt

- Mer information om 

personliga inställningar 

- Samma som i Artportalen

- >90 % av 

observationerna  är 

tillgängliga 

- Ett fåtal känsliga 

arter visas inte



Olika databaser med artutbredningsdata
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https://www.analysisportal.se/


Datahantering inom Analysportalen:

• Obligatorisk information

- Taxa

- Koordinater

- Tidsobservation

• Beroende av databasen

- Observatör

- Namn på lokal



Filtrerar artobservationer 

med olika sökfunktioner:



Taxonfilter – Listan med DyntaxaTaxonId



Rödlistningsfunktion

Inventeringslistor - skog

Biotop- Habitatsökning



Artobservationer & andra data

Miljödata
(OGC WFS)

Kartor
(OGC WMS)

Metadata
(OGC CSW)

Artobservationstabeller

Observerade taxa



Artobservationer & andra data

Miljödata
(OGC WFS)

Kartor
(OGC WMS)

Metadata
(OGC CSW)

Species richness maps 

Taxonspecifikt abundansindex/tidsenhet

Antal artobservationer per tidsenhet



Egentliga trollsländor

(Anisoptera)
FiskAlla arter

Species richness heat maps

Cerambycidae

Långhorniga skalbaggar



Bakgrundskartan över jordtyper från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Grön hedvårtbitare –

Metrioptera bicolor

www.pyrgus.de



Klimatdata från SMHI GeoServer

www.korseby.net

Utbredningen av buskvårtbitare

Pholidoptera griseoaptera och

tid för första frosten på hösten



Import av egna GeoJson- och Shapefiler till systemet:



Användare av SLW e-infrastruktur

Forskare

Myndigheter

Kombinera data

Modellera

Publicera

Söker efter specifika taxa

i ett visst område

Stort intresse för

rödlistade arter

Söker efter vissa

regioner, kommuner, m.m. 

Läsa

SLW e-infrastruktur

baserad på webtjänster 

används i olika sammanhang
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WFS, WMS, CSW
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maps,

metadata

Collections 
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Animal tracking

WRAM SLU
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University
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Analysis portal

Swedish Species Observation Harvest Service

Species observations [Leidenberger et al. 2016 Biodiversity Data Journal 4:e7644] 

Analysportalen

använder olika

webtjänster



SLW är en infrastruktur av olika webtjänster 

som gör data tillgängliga i olika sammanhang

SLW GeoServer
(OGC: WFS, WMS)

PrintObs, 

ArtDatabanken

Länsstyrelsen

Apps

Naturvårdsverket

Nya portaler

GBIF 

Sweden

Analysis Portal

Forskare

LifeWatch

Europeiskt Samarbete

GBIF 

Service

Collections 

DINA, NRM

Artportalen 

SLU

Fish, SLU

WRAM SLU

CAnMove
Lund

Red-listed

species, 

SLU

Marine 

monitoring

SMHI

Freshwater

monitoring

SLU

Taxon Observation Service

GIS Plug-in

”Art(portals)kopplingen”
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Artportalskopplingen
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Artportalskopplingen

• Finns för Lst-intern webbgis (Silverlight) 

och ArcMap (9.3.2, 10.1 & 10.3)

• Söker artfynd i TaxonObservationService

• Kräver inloggning, användarkonto skapas i 

Artportalen (www.artportalen.se)

• Användarhantering via ArtDatabanken –

UserAdmin (roller & behörigheter)

http://www.artportalen.se/
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Artportalskopplingen

• Behov inom Lst för att söka och 

presentera fynddata från Artportalens 6 st. 

rapportsystem i egna gis-system

• Första version för ArcMap 9.3.2 kom 2008

• Används inom ärendehandläggning, 

områdesskydd, åtgärdsprogram för hotade 

arter och miljöövervakning
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Flexibel sökning
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Resultat

Flexibel sökning

Tidsintervall

Artfilter

Specialurval

Datakällor

Geografisk 

avgränsning

Artfynd
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Signalsökning
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Samverkan om artdata

• Samverkansprojekt 

inom Länsstyrelsen

• Kontaktperson vid 

varje länsstyrelse

• Administrerar roller 

och behörigheter

• Projektwebb:

www.artkoll.se

• Kontaktperson:

Per Flodin
per.flodin@lansstyrelsen.se

010-2234387

http://www.artkoll.se/
mailto:Per.flodin@lansstyrelsen.se


www.svenskalifewatch.se

http://www.servicecentrelifewatch.eu/products

lifewatch@slu.se

sonja.leidenberger@slu.se

Sonja Leidenberger

mailto:lifewatch@slu.se
mailto:sonja.leidenberger@slu.se

