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Reflektioner över datahantering
Positiva delar:
• Finns massor av data ofta av god kvalitet

Negativa delar:
• Svårt att samla data på samma ställe

• Importeringsproblem till trädportalen
• Olika datatyper
• Osäkerhet ang IT
• Saknas data

• Svårt att använda i fält
• Miljöwebben är inte möjlig att använda
• Artportalen hanterar bäst enstaka arter
• Behöver flera system uppe samtidigt



Vad ville vi ha?

• Lätt inmatning och tillgång till alla andras inventeringar i samma program
• Inget inmatningsjobb på kontoret
• Flexibelt system (ska gå att lägga till regional eller lokalt viktiga 

parametrar)
• Veta vad som redan är inventerat av vem och när

Byggde en Collektorapp med alla parametrar som vi kom fram till inom 
alleprojektet, dessa testades i fält.

Samlade ihop:
• alla data från trädportalen 
• data från län som inte matat in detta i trädportalen 
• alla träddata som inventerats av trafikverket
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Fördelar:
• Allt data tillgängligt i telefonen, Ipad mm.
• Lätt system
• Bra med satellitbild som bakgrund (går att rätta positionen)
• Alla län och trafikverk skulle kunna ha varsitt lager som bara 

de själva kan redigera alla andra kan se allt)
• Uppdateras på sekunden
• Bra att veta var andra har inventerat (minskar dubbelarbete, 

mistor)
• Lätt att få ut datat i shapefiler el dyl. från ArcGISonline

Nackdelar:
• Inte automatiskt kompatibelt med artportalen
• Svårt att använda utan telefontäckning 
• Krävs att IT-enheterna är med på tåget + backup av datat

från ArcGIS online
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