Svenska LifeWatch
Tillgängliggör data om biologisk
mångfald för forskning och naturvård

Ett nätverk av data för samlad tillgång,
mera kunskap och kraftfullare analyser
Stora mängder data – både en resurs och
en utmaning

Mängder av information om arter, natur och miljö samlas
årligen in genom forskning, miljöövervakning, naturvård
och allmänhetens naturobservationer. Några exempel på
stora datamängder är Artportalen (med över 40 miljoner art
observationer), fynd och samlingar vid våra naturhistoriska
museer, miljöövervakningsdata från SMHI och SLU, data
från provfiske i sjöar och vattendrag eller sensordata från
forskning om djur i rörelse, t.ex. GPS-märkta fåglar och älgar.
Mängden data växer, och utgör ett fantastiskt underlag för
forskning och naturvård. Men trots mängden och tillgäng
ligheten kan det ändå vara svårt att använda. Det kan vara
krångligt att skaffa sig en överblick över alla databaser och
tidskrävande eller omständigt att hitta och samköra data.
Svenska LifeWatch syftar till att överbrygga just den proble
matiken. Genom ett nätverk av webbtjänster skapar vi en digi
tal infrastruktur som knyter samman en mängd databaser och
gör dem sökbara via samma tjänster.

En samlad ingång till alla data

Genom Svenska LifeWatch kan du enkelt samsöka data
från många olika källor genom en gemensam webbportal:
Analysportalen, www.analysisportal.se

Fritt tillgängligt

Det mesta av informationen som du når via Svenska Life
Watch och Analysportalen är fritt tillgänglig, med undantag för
skyddade uppgifter om känsliga arter. Här gäller samma rikt
linjer som för Artportalen. LifeWatch använder också samma
inloggnings- och behörighetssystem som nya Artportalen.

Hämta till GIS

Från Analysportalen kan du ladda hem data i formatet GeoJ
SON, som kan läsas in i olika GIS-program. Du kan också
använda vår WFS-tjänst för att hämta in data direkt till ditt
GIS-program. På hemsidan finns instruktioner för hur du gör.

Den viktigaste strukturen är den du inte ser

Alla data som finns tillgängliga genom Svenska LifeWatch
når du enkelt genom Analysportalen. Men Analysportalen är
egentligen bara en ingång av flera möjliga.
Man skulle kunna jämföra Svenska LifeWatch med en svamp
organism. Analysportalen är som svampens fruktkropp – det
du ser och det enklaste att komma åt eller plocka. Men kärnan i
strukturen är det som inte syns. I svampens fall är det mycelet.
För LifeWatch är det ett annat nätverk – de under
liggande webbtjänsterna, som kan nås och
användas i en mängd olika sammanhang.

I Analysportalen kombineras observationsdata från
forskning, inventeringar, miljöövervakning och
historiska samlingar med verktyg som ger tillgång
till artfakta, miljö- och klimatdata och kartunderlag.

Ett internationellt initiativ
LifeWatch startade som ett EUprojekt i syfte att tillgängliggöra
europeiska
biodiversitetsdata
och skapa virtuella laboratorier.
Sverige var det första landet
som fick nationella medel för
att börja bygga en LifeWatch-
infrastruktur.
Genom samarbete med euro
peiska LifeWatch och interna
tionella projekt som GBIF, EU
BON och BioVeL, blir Svenska
LifeWatch en del av den europeiska
visionen.

Nationellt samarbete

Svenska LifeWatch utgörs av ett nationellt konsortium mel
lan flera olika universitet och myndigheter. Projektet leds
och samordnas av ArtDatabanken vid SLU och finansieras
av Vetenskapsrådet som en resurs för svensk forskning och
naturvård. Naturvårdsverket bidrar med finansiering av Art
portalen.
Den långsiktiga visionen är att alla universitet, myndigheter
och andra aktörer som hanterar data om biologisk mångfald
efterhand ska kunna tillgängliggöra sina data via samma
infrastruktur.

Analysportalen – en tjänst från
Svenska LifeWatch och ArtDatabanken
Data om fynd av arter

Genom Analysportalen når du (just nu eller inom en snar framtid)
data från:
»» Artportalen
»» MVM miljödata (SLU)
»» SMHI:s marina miljöövervakningsdata (SHARK)
»» Observationsdatabasen (ArtDatabanken)
»» DINA (Digitalt Informationssystem för NAturhistoriska samlingar)
»» NORS (Nationell databas för sjöprovfisken)
»» SERS (Svenskt elfiskeregister / databas för provfiske i vattendrag)
»» WRAM (Wireless Remote Animal Monitoring)
»» GBIF Sweden

Kombinera med miljö- och omvärldsdata

Genom Analysportalen kommer du också åt kartskikt och data som
publiceras som WMS respektive WFS-tjänster. Exempel på sådana
kan vara kartskikt med täckningsgrad av skog från Riksskogstaxe
ringen vid SLU, geologiska bakgrundskartor och jordtyper från SGU
eller klimatdata från SMHI.

Trender, analyser, tidsserier och nya
sammanhang

Använd Analysportalen för att t.ex. se mönster och sam
manhang, ta fram artpoolskartor, studera långsiktiga för
ändringar i naturen eller göra modeller för hur arters ut
bredning förändras över tid och rum.
Analysera och visualisera med inbyggda funktioner eller
ladda ner och exportera data för vidare analys i dina egna
program.

Bättre och bättre!

Analysportalen kompletteras successivt med mer data och
fler funktioner. Kontakta oss gärna om du har särskilda
önskemål eller förslag!
Följ utvecklingen av projektet på www.svenskalifewatch.se

»»Artportalskopplingen
»»Egna applikationer
»»GIS-verktyg
»»Appar, m.m.

Swedish LifeWatch national web service

www.analysisportal.se

Svenska LifeWatch är en e-infrastruktur för biodiversitetsdata, som
utgörs av ett nätverk av distribuerade databaser och webbtjänster.
Ett sätt att enkelt nå alla data i de underliggande databaserna
är genom Analysportalen. Den som hellre vill arbeta med data i
eget GIS-verktyg kan använda våra WFS-tjänster. Länsstyrelserna
kommer också att kunna nå alla data genom den så kallade Artportalskopplingen.

Svenska LifeWatch är ett samarbete mellan svenska universitet, myndigheter och museer,
med målet att bygga en nationell ”e-infrastruktur” för data om biologisk mångfald. Information
från en mängd olika databaser länkas successivt samman inom en gemensam infrastruktur.
Vetenskapsrådet finansierar uppbyggnaden av Svenska LifeWatch som ett långsiktigt åta
gande och ett led i satsningen på omfattande forskningsinfrastrukturer.
Genom Svenska LifeWatch får forskare, naturvårdare, miljöövervakare och samhällsplanera
re tillgång till data, möjlighet att analysera artutbredning eller göra modeller och prediktioner.
Genom att informationen blir enkelt tillgänglig kan den också användas på helt nya sätt: För
att se mönster och sammanhang, presentera långsiktiga trender och visualisera framtids
scenarier – och i förlängningen trygga ett hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

www.svenskalifewatch.se

