
 

 

 
 

SydostGIS inbjuder härmed till 

 GIS-dag med skog-  
och naturtema  

                                                         med årsmöte  

Tisdagen den 5 april i Växjö kl. 9:30 - 16:00 
Lokal: Södra, Skogsuddevägen 40  

 

 
 
 

Seminariet syftar till att lära sig mer om aktuella GIS-frågor inom skog, miljö och naturvård. Passa 
på att få en inblick i hur ett företag i skogsbranschen arbetar med GIS och geografisk 
information.  
 
Målgrupp: Tjänstemän som arbetar med GIS och geografisk information i kommuner och 
länsstyrelser samt övriga intresserade inom geografisk information, GIS, skogsbruk, miljöövervakning 
och naturvård.  

 

 



 
 

Program  

 
09.30 SAMLING OCH FIKA  
 
10.00 VÄLKOMMEN TILL SÖDRA!  
Under förmiddagen träffar vi Södra som kommer att ge oss en inblick i företaget och hur Södra 
arbetar med GIS och geografisk information i sin verksamhet.  
- GIS-plattform och klienter 
- Databehov 
- Användning av UAV:er 
- Användning av fjärranalys 
- Geodata för rätt hänsyn inom skogsbruket uppströms och nedströms ett vattendrag 
 
11.45 ÅRSMÖTE  
 
12.15 LUNCH  
 
13.15 HYDROGRAFI I NÄTVERK 
I januari lanserades de första visnings- och nedladdningstjänsterna för Hydrografi i nätverk från 
samverkansprojektet mellan Lantmäteriet och SMHI. I och med lanseringen får användarna tillgång 
till nätverksbildade hydrografiska data för de första 15 avrinningsområdena. Här kommer vi att visa 
exempel på produkter och webbtjänster och dess användning. 
Föreläsare: Anders Grönlund, Lantmäteriet 
 
13.45 FORAN SVERIGE - Nya tillämpningar med 3D-data från flygbilder, inom skog och natur 

Foran Sverige AB erbjuder skogsbruket samt natur- och miljövårdande institutioner och myndigheter 
ett brett urval av tjänster relaterade till skog och mark. Forans lösningar baserar sig på avancerad 

teknologi för insamling, analys och presentation av skog- och naturdata.  Foran erbjuder en mängd 
miljö- och skogstjänster till kommuner, t.ex. skötselplaner, inventeringar, urban 
vegetationskartering och byggnadsmodeller. 
Föreläsare: Magnus Bäck, Foran Sverige 
 
14.15 FIKA  
 
14.45 NY NATIONELL MARKTÄCKEKARTERING – CadasterENV – FÖR MILJÖÖVERVAKNING OCH 
LANDSKAPSANALYS 
CadasterENV är ett initiativ kring en ny heltäckande marktäckekartering som kan användas för 
nationell statistik, miljöövervakning samt landskapsanalys. Utöver en presentation av själva 
karteringen och dess innehåll ges också ett antal exempel på användningsområden samt 
vidareförädlade produkter som biotopkarteringar. 

Föreläsare: Camilla Jönsson, Metria 
 
15.15 ARTPORTALEN OCH ANALYSPORTALEN – MÖJLIGHETER TILL ATT LYFTA IN 
BIODIVERSITETSDATA I DITT GIS 
Analysportalen är en webbportal (www.analysisportal.se), där svenska artobservationer kan 
analyseras och kombineras med olika sorts biologiska-, miljö- eller klimatdata. Föredraget informera 
om de nationella databaser som är kopplade till e-infrastrukturen liksom alla andra öppna miljödata 
som är tillgängliga via Analysportalen. Olika sorts analytiska och virtuella tjänster kommer att 
demonstreras, till exempel artobservationskartor, frekvenskartor över antal artobservationer och 
tidserier. 



Ett exempel på användning inom naturvården av de artfynd som tillgängliggörs via Analysportalen är 
länsstyrelsernas så kallade ”Artportalskoppling”. Detta verktyg ger länsstyrelserna möjlighet att söka 
efter artfynd från Analysportalen som direkt presenteras i länsstyrelsernas interna kartstöd 
(Webbgis) eller i ArcGis.  

Föreläsare: Per Flodin, Länsstyrelsen i Södermanland och Sonja Leidenberger, SLU 
 
15.50 AVSLUTNING OCH SUMMERING AV DAGEN 
 
 
 
 
 
Avgifter  
Medlemmar gratis. Icke medlemmar 400 kr. Lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår.  
 
Anmälan  
Emotses senast onsdag den 23 mars. Anmälan görs till Jessica Ekstrand på 
jessica.ekstrand@lessebo.se 

 

- Kom ihåg att anmäla specialkost  
- Vänligen ange faktureringsadress och referens  
- Ange om du önskar bli medlem i SydostGIS 

 
 
 

Varmt välkomna, hälsar styrelsen SydostGIS! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SydostGIS verkar inom Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och är en 
stödförening för användare och andra intressenter av geografiska 
informationssystem (GIS). En av föreningens viktigaste uppgifter är att utgöra 
navet i ett nätverk för information och kontakter inom området. 
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