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Lista över förkortningar
ADb		ArtDatabanken
BioVeL		 Biodiversity Virtual e-Laboratory
BOLD		 Barcode of Life Datasystems
CAnMove		 Centre for Animal Movement Research
DMU		 Danmarks Miljøundersøgelser
ECDC 		 Environment Climate Data Sweden
EMBOS		 Development and Implementation of a pan-European Marine
		 Biodiversity Observatory System
EMBRC		 European Marine Biological Resource Centre
ERIC		 European Research Infrastructure Consortium
FOMA		 Fortlöpande miljöanalys vid SLU
FP7		 EU:s sjunde ramprogram
GBIF		 Global Biodiversity Information Facility
GU		 Göteborgs universitet
LU		 Lunds universitet
LW		LifeWatch
NIVA		 Norsk Iinstitutt for Vannforskning
NBIC		 Norwegian Biodiversity Information Centre
NRM		 Naturhistoriska riksmuseet
RFI		 Rådet för infrastruktur
SLW		 Svenska LifeWatch
SLU		 Sveriges lantbruksuniversitet
SMHI		 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
SYKE		 Finlands miljöcentral
UmU		 Umeå universitet
VR		Vetenskapsrådet
WRAM		 Wireless Remote Animal Monitoring
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Bakgrund
municera med varandra tack vare överenskomna
standarder och gemensam taxonomi. Forskare och
myndigheter ska också efter behov kunna bygga egna
applikationer och hämta data genom webbtjänsterna
som LifeWatch erbjuder. Data ska även kunna tas
emot ifrån och skickas vidare till olika internationella
initiativ, till exempel LifeWatch Europa och GBIF.

LifeWatch är ett internationellt initiativ inom ramen
för ESFRI (European Strategy Forum on Research
Infrastructures) från ett antal europeiska institutioner
och konsortier, med målet att bygga upp en infrastruktur för data om biologisk mångfald och omvärldsfaktorer. Data ska presenteras i en gemensam portal, som
också ska förses med verktyg för analys, modellering
och presentation vilka genom definierade arbetsflöden
kan utgöra virtuella laboratorier. På europeisk nivå har
en förberedelsefas genomförts 2008–2010 och under
2011 inleddes förhandlingar för att bilda ett konsortium
och inleda en konstruktionsfas.

I början av 2010 slöt Vetenskapsrådet ett avtal med
SLU om att ArtDatabanken vid SLU ska leda utvecklingen av Svenska LifeWatch i syfte att tillhandahålla
resurser för analys och modellering av biologisk
mångfald till svenska forskargrupper. Det uttryckliga
målet är att stärka forskning inom analyser och modellering av biologisk mångfald nationellt och att bidra
till att svensk forskning inom området ska kunna vara
världsledande.

Svenska LifeWatch (SLW) syftar till att bygga upp en
svensk forskningsinfrastruktur utifrån samma idé och
standarder men konstruerad så att den kan fungera
självständigt utifall LifeWatch inte skulle formeras till
ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur
(ERIC) eller om Sverige inte skulle ansluta sig till detta.

Under 2011 slöts ett konsortieavtal mellan SLU, SMHI,
Naturhistoriska riksmuseet, Göteborgs universitet,
Lunds universitet och Umeå universitet med syfte att
bygga upp Svenska LifeWatch. Även GBIF är en viktig
part i samarbetet via Naturhistoriska riksmuseet som
är värd för den svenska noden av GBIF. Fiskeriverket
var också en tilltänkt part i konsortiet, men då myndigheten upphörde 30 juni 2011 och den organisatoriska
hemvisten för de dataresurser som var tänka att ingå
i SLW var oklar vid tiden då avtalet slöts, kunde inte
dessa resurser ingå i avtalet. Representanter för Fiskeriverket, numera anställda vid SLU, är fortfarande
representerade i samordningsgruppen.

Under 2009 gjorde Vetenskapsrådet en riktad utlysning om bidrag till omfattande forskningsinfrastrukturer
utpekade av ESFRI som strategiskt viktiga. Bidragen
avsåg uppbyggnad och drift av nationella och internationella infrastrukturer för svensk forskning av högsta
kvalitet. Svenska LifeWatch var ett av sju projekt som
beviljades medel.
Målet för Svenska LifeWatch är bl.a. att samla och
tillgängliggöra information om biologisk mångfald från
forskning och miljöövervakning. Information som idag
är spridd i ett stort antal olika databaser hos universitet, myndigheter och museer ska knytas samman till
en e-infrastruktur. All information ska bli tillgänglig och
sökbar via en gemensam portal, där det också ska finnas verktyg för analys, modellering och presentation.
E-infrastrukturen utgörs av ett distribuerat nätverk av
databaser som med hjälp av webbtjänster kan kom-

Uppbyggnadsfasen av Svenska LifeWatch pågår
2010–2014 och finansieras under perioden med 36
miljoner kronor från Vetenskapsrådet, 9,2 miljoner från
SLU och ca 2,5 miljoner från övriga samarbetsparter i
konsortiet.
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Genomförande – aktiveter 2011
Svenska LifeWatch allmänt
Ett detaljerat konsortieavtal som reglerar samarbetet
mellan parterna inom Svenska LifeWatch formulerades under våren. Föregående höst hade försök till
bilaterala avtal mellan värduniversitetet SLU och de ingående parterna prövats och hunnit ingås med SMHI
respektive Fiskeriverket. Vetenskapsrådet ändrade
emellertid sin policy och begärde att en avtalsmall för
forskningskonsortier från Vinnova skulle användas.
Efter ett omfattande arbete med att granska och formulera dokumentet för att det skulle passa Svenska
LifeWatch, var avtalet undertecknat av alla sex parter
den 31 maj 2011.

tetsordning av föreståndaren. Det formella beslutet
om kommitténs sammansättning togs av styrgruppen
2011-10-27 och därefter planerades kommitténs första
möte till mars 2012.
Samordningsgruppen, som består av representanter
för alla ingående parter i konsortiet, har haft två möten
under året; ett i Lund och ett i Stockholm. Samverkansgruppens möten fokuserar på avstämning/lägesrapport och gemensam planering men har också varit
ett viktigt forum för diskussioner om konsortieavtalets
utformning.
Vikten av att etablera show cases eller pilotstudier har
diskuterats inom både styrgruppen och samordningsgruppen och planering för några inledande sådana
finns med i strategisk plan och verksamhetsplan för
kommande år.

Medlemmarna i styrgruppen för Svenska LifeWatch
föreslogs i slutet av 2010 av SLU i samråd med VR.
Det formella beslutet om styrgruppens sammansättning togs av rektor vid SLU den 31 jan 2011 och gäller kalenderåren 2011 och 2012. Enligt samma beslut
utsågs Ulf Gärdenfors till föreståndare för Svenska
LifeWatch under perioden 1 januari 2011 till och med
31 december 2014.

Det första i en serie planerade användarmöten med
nationell spridning anordnades i Uppsala den 5 december. Mötet hölls på ArtDatabanken i Uppsala. Inbjudan till mötet hade i första hand gått ut till forskare
vid SLU Ultuna och Uppsala universitet. Arton personer deltog i mötet, som under en förmiddag bestod av
inledande presentation, workshop/gruppdiskussioner
och sist återsamling för avrapportering av gruppdiskussionerna. De synpunkter och önskemål som
framkom stärkte bilden av hur LifeWatch bör fungera,
men det kom också fram nya bra synvinklar och idéer.
Planering för uppföljande möten av samma modell på
andra orter har påbörjats.

Styrgruppen har haft fyra möten under året. Vid första
styrgruppsmötet godkände styrgruppen verksamhetsberättelse för 2010, verksamhetsplan för 2011 samt
2010 års version av den strategiska femårsplanen.
Den strategiska planen uppdaterades under hösten
och en ny version antogs av styrgruppen den 15 november. Vid styrgruppsmötet 15 november godkändes
också verksamhetsplanen för 2012. Ett första utkast
till avvecklingsplan respektive strategi för tillkommande parter har tagits fram och diskuterats av styrgruppen. Styrgruppen har också diskuterat och godkänt
dokument som beskriver arbetsordning och uppgifter
för styrgruppen samt instruktioner till föreståndaren,
kommunikationsplan och grafisk profil. Utöver detta
har styrgruppen fört viktiga diskussioner om projektets
upplägg, utveckling, strategiska satsningar och framtida samarbeten.

Under året har detaljerad dokumentation om standarder och dataformat tagits fram och publicerats på
SLW:s hemsida. Sammanställning av tillgängliga dataresurser i Sverige, främst i form av artförekomster och
förklarande omvärldsvariabler, har påbörjats i syfte att
ge strategiskt underlag för SLW:s utveckling.
Vid ett möte i november med företrädare för institutionerna Vatten och miljö, Mark och miljö samt SLU:s ITsystemenhet diskuterades hur fler datakällor vid SLU
skulle kunna anslutas till SLW:s analysportal.

Under hösten 2011 tillsattes en vetenskapligt rådgivande kommitté (se avsnittet Organisation). Styrgruppen föreslog medlemmar som kontaktades i priori-
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Inledande diskussioner om ett eventuellt svenskt
medlemskap i det europeiska forskningsinfrastrukturkonsortiet (LifeWatch ERIC), som är under bildande,
har förts under året. När de första fem länderna (Nederländerna, Spanien, Italien, Ungern och Rumänien)
i januari undertecknade ett avsiktsavtal (MoU) om att
bilda en ERIC, valde Sverige att avvakta. Vid LifeWatch Stakeholders Boards möte i Budapest 13 april,
där Sverige representerades av Mari Källersjö och Ulf
Gärdenfors, diskuterades bl.a. stadgarna för det planerade konsortiet och hur konsortiet i övrigt skulle styras. Under hösten pågick diskussioner mellan VR och
företrädare för LifeWatch tilltänka juridiskt säte (Statutory Seat) i Spanien om stadgar och villkor för en eventuell svensk anslutning till ERIC. Vid ett möte i Uppsala
mellan företrädare för SLW och europeiska LifeWatch
(Juan Miguel González-Aranda från Spanien och Jacco Konijn från Nederländerna) diskuterades bl.a. vad
Sverige skulle kunna bidra med om Sverige väljer att
gå med.

Projektet Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM)
vid SLU beviljades 2010 medel av VR för att utveckla
ett databassystem för att lagra information om rörelser av sändarförsedda djur. Utveckling av systemet,
som ska anslutas till LifeWatch analysportal, ska ske
under 2011–2014. Ulf Gärdenfors är med i WRAM:s
styrgrupp, som har haft ett möte under året.
Kontinuerlig kontakt sker också med företrädarna för
ECDS (Environment Climate Data Sweden). Ambitionen är att ha ett nära samarbete mellan de två projekten och att fördela ansvar inom överlappande områden. ArtDatabanken är representerad i styrelsen för
ECDS genom Hjalmar Croneborg och föreståndaren
för ECDS Thomas Klein deltog i ett möte med SLW:s
samordningsgrupp under hösten.
I april inlämnades en ansökan om 51 miljoner SEK för
2012–2016 för Svenskt deltagande i forskningskonsortiet LifeWatch – en avancerad e-infrastruktur för biodiversitetsforskning till RFI vid VR. Ansö-

kan rankades högt av både nationell och internationell
utvärderingsgrupp och beviljades ett ännu inte offentliggjort takbelopp med hänvisning till att ”summan ska
förhandlas med det universitet som ska fungera som
värduniversitet, samt i vissa fall med de länder som
avtal ska fattas med för svensk medverkan i internationella infrastrukturer”.

Vid årets utgång var det fortfarande osäkert både hur
och om ett LifeWatch ERIC skulle genomföras och om
Sverige i så fall skulle välja att gå med.
Se vidare under de enskilda parternas rapporter, samt
avsnitten Internationellt respektive Kommunikation.

Målet för Svenska LifeWatch är att samla och tillgängliggöra information om biologisk mångfald från forskning och miljö
övervakning. Information som idag är spridd i många olika databaser hos universitet, myndigheter och museer ska knytas
samman i en e-infrastruktur och bli sökbar i en samlad analysportal med verktyg för presentation och visualisering.
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ArtDatabanken SLU
ArtDatabankens resurser har under året fokuserat på
omfattande IT-utveckling. Vid årets utgång arbetade,
under ledning av Oskar Kindvall, fem anställa och två
konsulter med SLW:s systemutveckling, samt på deltid
två systemtekniker med servrar och logistik.
Under våren färdigställdes och driftsattes det system
för användaradministration (UserAdmin) som ska hantera rättigheter i Artportalen och SLW.
Under hösten fokuserades arbetet på den tekniska utvecklingen av en ny generation av SLW:s taxonomiska
ryggrad, Dyntaxa, som bland annat innebär övergång
till dot.net-teknik. Den nya versionen av Dyntaxa beräknas vara klar för att sättas i drift i början av 2012.
ArtDatabanken har också färdigställt webbtjänster för
UserAdmin och Dyntaxa samt inlett utveckling av kartwebbtjänster.

Dyntaxa är en taxonomisk
databas över Sveriges or
ganismer, med vetenskap
liga namn, svenska namn,
synonymer och taxonomis
ka nivåer, med mera.

Teknisk dokumentation, riktad till den som vill hämta
eller leverera data från SLW, finns för ArtDatabankens
system och applikationer på www.slu.se/lifewatch/
datamanagement. Särskild dokumentation för User- Den nya versionen av Dyntaxa kommer att hantera all sys
tematisk information inom Svenska LifeWatch.
Admin har också tagits fram.

Därtill har ca sju personer i Sverige och Norge (finansierade av Naturvårdsverket och Norges miljödepartement) arbetat med att färdigställa den nya generationen av Artportalen, där alla organismgrupper kan
rapporteras i samma system och där användaren själv
kan definiera egna parametrar knutna till observationerna. Den nya artportalen kommer att exponeras parallellt i Sverige och Norge.
Under våren genomfördes rekrytering av en projekt
sekreterare/kommunikatör. Under året har ytterligare
en systemutvecklare anställts.
Omfattande detaljplanering av konstruktionsarbetet av
webbtjänster för observationer m.m. har gjorts under
hösten. Motsvarande arbete för analysportalen har påbörjats, men det mesta av arbetet med denna återstår
och fullföljs under våren 2012.

Betaversion av nya Artportalen. I nya artportalen rapporte
ras alla organismgrupper i samma system, till skillnad från
den tidigare versionen. Till förbättringarna hör också ett
förnyat gränssnitt, bättre kartunderlag, förbättrade importoch exportmöjligheter och möjligheten att lägga till egna
parametrar.
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SMHI
Informationssystem för mikroalger
Under år 2011 har en del av informationssystemet
satts i drift. Webbplatsen http://nordicmicroalgae.org
blev publik 30 juni 2011. Den innehåller bl.a. taxonomisk-systematisk information om mikroalger och
vattenlevande protozoer samt bilder, information om
skadlighet, biovolymsberäkning m.m. Systemet, som
är kopplat till Dyntaxa vid Artdatabanken/SLU, vidareutvecklas nu.
Mycket kraft har också lagts på ett nordiskt mikroalgssamarbete genom besök i Finland, Norge och Danmark samt med videomöten m.m. Nu finns ett etablerat
samarbete med Norges namnkommitté för mikroalger
och med Finlands växtplanktonförening samt med
HELCOM-Phytoplankton Expert Group och Köpenhmns Universitet (bl.a. Scandinavian Culture Center
for Algae and Protozoa). En svensk mikroalgskommitté (SMAK) har också bildats i vilken mikroalgsexperter från både den marina sidan och sötvattenssidan
ingår. Förslag på funktionalitet i informationssystemet
för mikroalger har inkommit vid dessa kontakter. Kvalitetssäkring av kvantitativa data från den svenska
marina miljöövervakningen av växtplankton har utförts
och databasen för dessa data har börjat anpassas
för användning inom Lifewatch. Relationsdatabasen i
SHARK web (SHARK = Svenskt Havsarkiv) använder

Dinophysis acuta. Foto Bengt Karlson.

nu Open Source programvaran PostgreSQL. Web services och web map services kommer att införas för att
tillgängliggöra data inom Lifewatch.
Analysverktyget för planktondata Plankton ToolBox
finns nu i en första prototyp. Den kommer att tillhandahålla funktioner för effektiv databearbetning, visualisering och viss statistisk analys av planktondata.

Marina klimatdata
Arbetet med att specificera hur marina klimatdata i
databasen SHARK (Svenskt Havsarkiv) skall göras
tillgängliga inom SLW har fortsatt. En flytt till Open
Source databasen PostgreSQL är genomförd. Förutom befintliga data från den marina miljöövervakningen som huvudsakligen är från 1980 och senare så
kommer SMHI även tillhandahålla data från fyrskepp.
Dessa data går tillbaka till slutet av 1800-talet. Under
2011 har digitaliseringen av fyrskeppsdata i stort sett
avslutats. SMHI räknar med att den är helt klar under
2012.

Övrigt
Planeringen för SMHI:s bidrag till SLW-portalen har
fortsatt. Även planering för Marine Show Case är
påbörjad. Syftet är bl.a. att under år 2012 eller 2013
testa SLW-systemet genom att sammanställa data av
olika typer (plankton, fisk, klimatdata etc.) för Kattegat.
Önskvärt är bl.a. samarbete med SLU-Aqua (före detta Havsfiskelaboratoriet inom Fiskeriverket). En annan
möjlighet är att använda BioVeL. Svenska Lifewatchpersonal på SMHI har också etablerat samarbete med
föreståndaren för Environment Climate Data Sweden
ECDS under 2011.

På webbplatsen nordicmicroalgae.org samlas information
om mikroalger och närbesläktade organismer. En bildbank
ska underlätta för forskare och miljöanalytiker att artbe
stämma mikroalger. Alla som är intresserade kan registrera
sig på hemsidan och bidra med bilder.
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Naturhistoriska riksmuseet och GBIF
Den svenska GBIF-noden vid Naturhistoriska riksmuseet har under 2011 samverkat med Svenska
LifeWatch genom utveckling av system för automatisk överföring av databasuppgifter samt genom deltagande i samrådsgruppen för Svenska Lifewatch
(GBIF-Swedens Node Manager har deltagit i de båda
mötena med samrådsgruppen). Flera arbetsmöten har
genomförts i Stockholm, och kontakter har upprätthållits underhand mellan systemutvecklare i Stockholm
och Uppsala. En process har inletts för att vid Naturhistoriska riksmuseet anställa tre programmerare som
var och en som del av tjänsterna har uppgifter inom
samarbetet med Svenska LifeWatch.

Naturhistoriska riksmuseet, som också är värd för den
svenska BGIF-noden. Foto Staffan Waerndt.

Göteborgs universitet

Test av dataflöden

Göteborgs universitets aktiviteter med koppling till
SLW under 2011 kan delas in i fyra kategorier: 1) nätverkande och samordning, 2) test av dataflöden, 3)
etablering av en marin samverkansgrupp, 4) integration av genetiska data.

Under 2011 har tester av dataflöden planerats, bland
annat en svensk pilotstudie. Användandet av svenska
data har diskuterats med ett antal olika parter (bl.a.
artobservationer från ArtDatabankens marina inventeringar och Naturhistoriska museet i Göteborg). De första testerna fokuserar på datatvätt, synonymhantering
och en rumslig och tidsmässig analys av biodiversitet.

Nätverkande och samordning
Via Göteborgs universitet finns ett samarbete mellan
SLW och BioVeL. BioVeL (Viodiversity Virtual e-Laboratory) är ett treårigt projekt som drivs i samarbete mellan femton europeiska parter, under ledning av Cardiffuniversitetet i Storbritannien. Projektet finansieras av
EU:s 7:e ramprogram och målet är att bygga ett virtuellt e-laboratorium för analys av biodiversitetsdata.
Matthias Obst representerar SLW i samordningsgruppen och är även vetenskaplig koordinator för BioVeL
och utgör på så vis en stark länk mellan de två projekten som har inlett samarbete på flera olika områden
(bland annat integration av genetiska data, integration
av webbtjänster och eventuellt ett showcase). (Se ytterligare information under rubriken Internationellt.)

Marin samarbetsgrupp
En marin samarbetsgrupp har samlats i några informella möten där SLW-konceptet har presenterats och
möjligheterna att gemensamt genomföra en fallstudie
diskuterats. Potentiella dataleverantörer och samarbetsparter har kontaktats.

Integrering av genetiska data
SLW har etablerat samarbete med BioVeL för att tillgodose integrationen av genetiska data och analysverktyg i SLW-infrastrukturen. BioVeL har en stark
genetisk komponent och kontakter med några viktiga
dataleverantörer har inletts, däribland BOLD (Barcode
of Life Datasystems) för ’genetic species identification
services’, CAMERA och MEGX för ’environmental metagenomics services’.

Göteborgs universitet deltar också i det europeiska
programmet EMBOS (Development and Implementation of a pan-European Marine Biodiversity Observatory System) som etablerades under året och kommer
att fortgå till åtminstone 2015. Göteborgs universitet
medverkar bland annat med en workshop om indikatorer för biodiversitet.
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Lunds universitet
Lunds universitet representeras i Svenska LifeWatch
av projektet CAnMove (Centre for Animal Movement
Research). Tilldelade medel som använts har i första
hand utnyttjas för resor, dels för deltagande i möten
med den nationella samordningsgruppen för SLW och
dels för en ett möte med samordningsgruppen för ENRAM (European Network for the Radar Surveillance
of Animal Migration) vid Universitetet i Amsterdam.
En del av CAnMoves medel inom Svenska LifeWatch
har avsatts till samarbete med ENRAM för att initiera
en större verksamhet kring kontinental registrering av
flyttningsrörelser hos insekter och fåglar med hjälp av
väderradardata.
CAnMove för också diskussioner med WRAM vid
Umeå Universitet om eventuell samverkan för att tillgängliggöra trackingdata inom Svenska LifeWatch via
WRAM. Diskussionerna kommer att fortsätta under
2012.

CanMove vid Lunds universitet forskar om djurs spridning
och flyttning, och planerar ett samarbete med ENRAM för
att studera flyttningsrörelser hos insekter och fåglar med
hjälp av väderradardata.

Umeå universitet
Göran Englund, som representerar Umeå Universitet, har under året utarbetat två s.k. case för testning
av LW-portalen. Det gäller modellering av gäddans
framtida utbredning om klimatet blir varmare med
hänsyn tagen till att dammar och vattenfall kan hindra
uppströmsspridning. Vidare gäller det modellering av
vattentemperatursummor som en funktion av sjöyta,
sjödjup, altitud och latitud. Göran Englund har under
året också deltagit i samordningsgruppens möten.
Pär Hedström har under året arbetat med att anpassa
databasen PIKE inför överföringen till Artportalen och
huvuddelen av detta arbete är nu gjort. Anpassningen
inkluderar bearbetning av data för att passa utvalda
variabler och en instruktion där det framgår vad variablerna betyder.

Umeå universitet ansvarar för PIKE, en databas om sötvat
tensfiskar, vars artfakta och observationsdata skall flyttas
över till nya Artportalen. Gädda. Foto: Länsstyrelsen Stock
holm

Fiskeriverket
Fiskeriverket upphörde som myndighet den 30 juni
2011 varefter verkets personal och verksamhet delades upp mellan den nya Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och SLU. När konsortieavtalet skrevs var
det oklart var laboratorierna och databaserna skulle
hamna, varför ett avtal med ArtDatabanken skrevs
enbart för första halvåret 2011. Under andra halvåret
2011 har inget avtal funnits. Under året deltog Anders

Kinnerbäck och/eller Kerstin Holmgren i de två möten
som hölls med samrådsgruppen. Vid tidpunkten för
sammanställningen av verksamhetsberättelsen står
det klart att SLU, institutionen för akvatiska resurser,
skall ansvara för den framtida driften av databaserna.
Under 2012 är avsikten att presentationslagret för databaserna NORS och SERS byggs om från Oracle till
den Microsoft-plattform som SLU använder idag.
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Internationellt
Europeiska LifeWatch
Europeiska LifeWatchs Preparatory Phase avslutades i Amsterdam 18–19 januari med en s.k. Closing
Conference där en avsiktsförklaring (MoU) att bilda ett
europeiskt infrastrukturforskningskonsortium (ERIC)
förhandlades, och undertecknades av Nederländerna,
Spanien, Italien, Ungern och Rumänien. Från Sverige deltog Magnus Friberg, Mari Källersjö och Stefan
Claesson, samt som observatörer Matthias Obst och
Ulf Gärdenfors.
Stakeholders Board möttes i Budapest 13 april för
fortsatta diskussioner om bildande av en LW ERIC,
där Sverige representerades av Mari Källersjö och Ulf
Gärdenfors.
NASA/courtesy of nasaimages.org

Ulf Gärdenfors deltog i egenskap av föreståndare för
SLW i möten med gruppen som representerar (reella
eller potentiella) nationella LW-strukturer i Europa, den
s.k. LifeWatch National Centres Committee – LiNCC, i
Amsterdam 19 januari och Budapest 11–12 april.

LifeWatch-samarbete. Förstudien ska inventera befintliga databaser och resurser i respektive land som skulle kunna ingå i en nordisk e-infrastruktur och göra en
riskbedömning av eventuella tekniska hinder för samarbete. Förstudien ska också föreslå hur ett nordiskt
LifeWatch-samarbete skulle kunna organiseras och
förbereda en större ansökan för långsiktig finansiering
av ett eventuellt nordiskt LifeWatch-konsortium.

Den 18 november anordandes ett möte i Uppsala
med LifeWatch-representanter från Nederländerna
och Spanien för gemensam lägesrapport och utbyte
av erfarenheter. De två projekten planerar regelbunden kontakt och gemensamma lägesuppdateringar
på områdena vetenskaplig, teknisk och administrativ
utveckling samt kommunikation.

NordBin
I Uppsala hölls ett NordBin-möte (nätverk för GBIF-noder i Norden och Baltikum) i 2–3 november, där även
representanter för SLW deltog för att dela erfarenheter
och diskutera samverkan.

Nordiskt samarbete
Ett nordiskt möte med diskussion om nordiskt LW-samarbete och ansökan till NordForsk hölls på VR i Stockholm 18 februari. Deltagare var Jesper Bladt (DMU),
Martin Forsius (SYKE), Riiku Paavola (University of
Oulo), Hannu Saarenmaa (Digitarium, Joensu); Frank
Hanssen (NINA), Nils Valland (NBIC), Tor G. Heggberget (NINA), Ulf Gärdenfors, Stefan Claesson (NRM),
Fredrik Ronquist (NRM), Magnus Friberg (VR) och
Maria Nilsson (NordForsk). Mötet endades om en ansökan som under sommaren skickades till NordForsk.

BioVeL
SLW är genom Göteborgs universitet (Matthias Obst)
representerat i projektet BioVeL (Biodiversity Virtual
e-Laboratory), som under året beviljades 5 miljoner €
från EU:s 7:e ramprogram för att utveckla IT-infrastruktur för biodiversitetsdata, central för bl.a. LifeWatch (se
även rapport från Göteborg ovan). Oskar Kindvall från
ArtDatabanken och Matthias Obst deltog i november i
en tredagars workshop i Manchester som anordnades
av BioVeL.

I november beviljades 500.000 NOK för en ettårig förstudie som ska kartlägga möjligheterna till ett nordiskt
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Kommunikation
En kommunikatör, Anna Maria Wremp, anställdes på
50 % i mars 2011. Under året har en kommunikationsplan och en grafisk profil tagits fram och antagits av
styrgruppen. Kommunikationsplanen kompletteras av
en aktivitetsplan som uppdateras årligen.
Den grafiska profilen utgår från de färger och grafiska
element som europeiska LifeWatch tog fram under
sin utvecklingsfas. Europeiska LifeWatch planerar
dock en ny grafisk profil och logotyp i samband med
övergången till konstruktionsfasen. I avvaktan på utvecklingen där håller SLW kontakt med de italienska
samordnarna och en revidering av även den svenska
utseendet kommer att övervägas när det finns mer
klarhet i hur den nya europeiska ser ut och hur Sverige
kommer att förhålla sig till europeisk ERIC.

Kontakter har tagits med kommunikatörer/informatörer
vid de olika parterna. Informationsmaterial som posters, affischer och informationsblad har producerats
och projektet har presenterats vid konferenser och
möten, se leveransarkivet för detaljer. Två pressmeddelanden har skickats ut under året och ett elektroniskt
nyhetsbrev har etablerats.

Under våren gjordes en förstudie för hemsidan och
i september publicerades en första hemsida för projektet. Därefter har hemsidan utökats med mer information på svenska och engelska, ingående teknisk
dokumentation, samt löpande uppdatering av nyheter.
Hemsidan har haft ca 600 unika besökare under perioden 1 sep–31 dec. Hemsidan ligger för närvarande under SLU:s domän på www.slu.se/lifewatch, med därpå
följande grafisk profil för SLU. Alternativa adresser är
www.svenskalifewatch.se (till svenska startsidan) och
www.swedishlifewatch.se (till engelska startsidan).

Vetenskapsradion uppmärksammade projektet i början på året och hade ett relativt långt inslag om LifeWatch och Svenska LW den 31 januari med en intervju
med Ulf Gärdenfors. Projektet har också presenterats
i olika sammanhang i samband med externa möten av
olika slag, se leveransarkiv för detaljer.
Dialog med användarna är en viktig del av kommunikationsplanen och den 5 december genomfördes det
första av en planerad serie användarmöten med nationell spridning (se mer detaljer under Genomförande
– LifeWatch allmänt). Planering har påbörjats för ytterligare två möten under våren, i Stockholm respektive
Umeå, samt en enkätundersökning riktad till forskare.

Prioriterade aktiviteter i aktivitetsplanen för 2011 var
etablering av hemsidan, synlighet vid möten och
konferenser, etablering av ett eget nyhetsbrev och att
kartlägga och utnyttja befintliga kommunikationskanaler hos samarbetsparterna.
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Ekonomisk redovisning
Tabell 1. Sammanställning av den ekonomisk redovisningen för alla parter inom Svenska LifeWatch.

2010
Överskott/underskott från föregående år

2011

Totalt

8 766 623

Tilldelade medel

9 000 000

9 000 000

18 000 000

Medfinansering

2 550 000

2 433 985

4 983 985

Övriga intäkter

28 652

5 348

34 000

Summa

11 578 652

11 439 333

23 017 985

Lönekostnader

1 645 296

4 919 800

6 565 096

Konsultkostnader

0

1 297 888

1 297 888

Övriga kostnader

279 153

401 545

680 698

0

140 993

140 993

Lokalkostnader

110 859

273 185

384 044

Indirekta kostnader

776 721

2 505 974

3 282 695

Summa

2 812 029

9 539 385

12 351 414

Saldo

8 766 623

10 666 571

10 666 571

Avskrivningar

Kommentar till den ekonomiska redovisningen: Enligt avtal med RFI/VR ska konsortiet årligen erhålla 9 miljoner SEK år 2010–2012 samt 4,5 miljoner 2013–1014. Utöver detta ska parterna själva bidra med ytterligare
35 % av bidragssumman. Till följd av utdragna avtalsskrivningar och organisatorisk uppbyggnad har utvecklingsfasen förskjutits ca 1,5 år framåt i förhållande till budgeten i ansökan. Förbrukade resurser och levererad
infrastrukturen beräknas ändå i princip motsvara de som beskrivits i ansökan vid periodens slut 2014.
Underlag till tabellen i form av redovisning från respektive part finns mer urförligt redovisat i bilaga 2.
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Särskilda nyckeltal
Tabell 2. Redovisning av särskilda nyckeltal som efterfrågas enligt avtalet mellan SLU och Vetenskapsrådet.
Antal anslutna noder och mängden data (poster, antal arter och omvärldsvariabler) som finns tillgängliga
inom infrastrukturen:
Sex parter (noder) ingår i konsortiet som bildades i maj. Underliggande databaser (Artportalen, DINA Dyntaxa, Nordic Microalgae m.fl.), stödsystem (användarhantering, taxonomisk databas), liksom webbtjänster
och webb-karttjänster för kommunikationen har utvecklats eller är under utveckling. Utvecklingen av portalen där data ska presenteras samlat påbörjas 2012. Det är därför ännu inte meningsfullt att redovisa mängden data som är tillgänglig inom infrastrukturen.
Antal användare (varav av nya användare)
Se föregående punkt.
Status för modellutveckling och datatillgänglighet
Se första punkten, samt i övrigt denna verksamhetsberättelse.
Större förändringar av organisationen
Konsortiet Svenska LifeWatch inrättades formellt 31 maj.
Antal peer-reviewade artiklar relaterade till infrastrukturen
Veterligen ännu inga, vilket heller inte kan förväntas då infrastrukturen fortfarande är i uppbyggnadsfas.
Antal patent relaterade till infrastrukturen
Veterligen inga.
Ekonomisk redovisning inklusive vilka andra betydande bidrag som har sökts/fåtts
Se särskild redovisning.
Internationella kontakter/samarbeten
Se avsnittet Internationellt ovan.
Hur väl de vetenskapliga målen har uppnåtts (och/eller nya/reviderade mål)
Utvecklingen av infrastrukturen följer väsentligen planeringen.
Större vetenskapliga genombrott
Veterligen inga.
Infrastrukturens betydelse för direkta samhälleliga intressen
Svenska LifeWatch kommer att bli av betydande intresse. Även om huvudmålgrupp är forskare kommer t.ex.
naturvårdsmyndigheter och samhällsplanerare att ha mycket stor nytta av data och presentationsverktyg i
analysportalen.
Infrastrukturens betydelse för näringsliv och kommersiella intressen
Svenska LifeWatch kommer även att vara ett viktigt verktyg för t.ex. konsultfirmor som arbetar med miljökonsekvensbeskrivningar.
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Organisation
Samordning och kontakt
Svenska LifeWatch samordnas av:
ArtDatabanken SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala
tfn 018-67 10 00 (SLU vxl)

www.svenskalifewatch.se
www.swedishlifewatch.se
slw@slu.se

Föreståndare: Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken,
018-67 26 23, ulf.gardenfors@slu.se
Kommunikatör/projektsekreterare: Anna Maria Wremp,
ArtDatabanken, 018-67 13 94, anna-maria.wremp@slu.se

Styrgrupp

Vetenskapligt rådgivande kommitté

Styrgruppen har haft fyra möten under året: 11 februari (ArtDatabanken, Uppsala), 25 maj (VR, Stockholm), 3 okt (NRM, Stockholm) och 15 nov (Naturvårdsverket, Stockholm). Styrgruppens
ledamöter är:

»» Walter Berendsohn
Department of Biodiversity Informatics and Laboratories, Botanic Garden and Botanical Museum
Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin, Tyskland
»» Lena Gustafsson
Institutionen för ekologi, SLU, Uppsala
»» Anna Gårdmark
Institutionen för akvatiska resurser,
SLU, Öregrund
»» Niclas Jonzén
Associate Professor, Biologiska institutionen,
Lunds universitet, Lund
»» Jannicke Moe
Norwegian Institute for Water Research (NIVA),
Norge
»» Cynthia Parr
National Museum of Natural History,
Washington D.C., USA
»» Hannu Saarenmaa
Digitarium – Digitisation Centre of the Finnish
Museum of Natural History and the University of
Eastern Finland

»» Ulla Mörtberg, KTH (ordf.)
»» Anna-Lena Axelsson, SLU
»» Stefan Claesson, Naturhistoriska riksmuseet
»» Maria Sjö, Naturvårdsverket
»» Henrik Svedäng, Havsmiljöinstitutet
»» Uno Wennergren, Linköpings universitet
Föreståndaren, projektsekreteraren samt samordningsgruppens
ordförande har också deltagit i styrgruppsmötena.

Samordningsgrupp
Samordningsgruppen, bestående av representanter för vardera
part i SLW, har haft två möten under året: 22 mars (Ekologihuset,
Lund) och 13 oktober (NRM, Stockholm). Gruppen hade följande
representanter under 2011:
»» Göteborgs universitet: Matthias Obst (ordförande)
»» Lunds universitet: Susanne Åkesson (ordförande t.o.m. 22 mars)
»» SMHI: Bengt Karlson, Arnold Andreasson
»» ArtDatabanken: Ulf Gärdenfors, Oskar Kindvall,
Anna Maria Wremp
»» Umeå universitet: Göran Englund
»» Naturhistoriska riksmuseet/GBIF: Fredrik Ronquist, Anders
Telenius, Sven Kullander, Torsten Eriksson
»» Fiskeriverket/SLU: Kerstin Holmgren och Anders Kinnerbäck
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Bilaga 1 – Leveransarkiv

Bilaga 1 – Leveransarkiv 2011
Möten
Möte

Datum

Detaljer

Deltagare

Styrgruppsmöte 2011:1

11 feb

ArtDatabanken, Uppsala

Ulla Mörtberg, Anna-Lena Axelsson,
Stefan Claesson, Maria Sjö, Henrik
Svedäng, Uno Wennergren, Ulf Gärdenfors Anna Maria Wremp

Styrgruppsmöte 2011:2

25 maj

Vetenskapsrådet, Stockholm

Ulla Mörtberg, Anna-Lena Axelsson, Maria Sjö, Henrik Svedäng, Uno Wennergren, Ulf Gärdenfors Anna Maria Wremp,
Matthias Obst

Styrgruppsmöte 2011:3

3 okt

NRM, Stockholm

Ulla Mörtberg, Anna-Lena Axelsson, Maria Sjö, Stefan Claesson, Henrik Svedäng, Uno Wennergren, Ulf Gärdenfors
Anna Maria Wremp, Matthias Obst

Styrgruppsmöte 2011:4

15 nov

Naturvårdsverket, Stockholm

Ulla Mörtberg, Anna-Lena Axelsson, Maria Sjö, Henrik Svedäng, Ulf Gärdenfors
Anna Maria Wremp, Matthias Obst

Samordningsgruppen

22 mars

Ekologihuset, Lund

Representanter för alla parter i SLWkonsortiet

Samordningsgruppen

13 okt

NRM, Stockholm

Representanter för alla parter i SLWkonsortiet, samt Thomas Klein (ECDS)

Möte mellan nordiska länder

20 jan

Ett informellt möte mellan representanter
för Norge, Finland, Danmark och Sverige

Från Sverige: Magnus Friberg, Matthias
Obst och Ulf Gärdenfors.

Möte mellan nordiska länder

18 feb

Möte på VR i Stockholm med representanter för Nordens länder, för att planera
ansökan till NordForsk.

Från Sverige: Ulf Gärdenfors (ADb),
Stefan Claesson (NRM), Fredrik Ronquist (NRM); Magnus Friberg (VR);

National Champions meeting,
Amsterdam

19 jan

Möte med representanter för nätverk i
länder som visat intresse att delta i ett
europeiskt LifeWatch

Från SLW: Ulf Gärdenfors

Stakeholders Board meeting,
Amsterdam

19–20 jan

Möte med formella företrädare för länder
visat intresse att bilda ett LifeWatch
forskningskonsortium (ERIC). Fem länder,
dock ej Sverige, skrev här på ett MoU att
börja formera en ERIC.

Från Sverige: Magnus Friberg, Mari
Källersjö, Stefan Claesson. Observatörer: Matthias Obst och Ulf Gärdenfors
(dag två).

Data Providers meeting,
Amsterdam

20 jan

Möte mellan representanter för olika potentiella dataleverantörer till LifeWatch.

Från SLW: Matthias Obst och
Ulf Gärdenfors

National Champions
= LINCC meeting, Budapest

11–12 april

Möte med representanter för nätverk i
länder som visat intresse att delta i ett
europeiskt LifeWatch

Från SLW: Ulf Gärdenfors

Stakeholders Board meeting,
Budapest

13 april

Möte med formella företrädare för länder
visat intresse att bilda ett LifeWatch forskningskonsortium (ERIC).

Från Sverige: Mari Källersjö och
Ulf Gärdenfors

Hearing på VR

21 juni

Hearing med anledning av ansökan om
svenskt medlemskap i LifeWatch ERIC

Från SLW: Matthias Obst och
Ulf Gärdenfors

Styrgruppsmöten SLW

Samordningsgruppens möten

Nordiska möten

LifeWatch Europa
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Arbetsmöten
Möte med representanter för
LifeWatch Europa, Uppsala

18 nov

På ArtDatabanken, Uppsala

Ulf Gärdenfors, Matthias Obst, Oskar
Kindvall, Anna Maria Wremp, Jacco
Konijn och Juan Miguel González-Aranda

Utökat SLW-samarbete inom
SLU

14 nov

Möte på ArtDatabanken i Uppsala med
företrädare för institutionerna Vatten
och miljö, Mark och miljö samt SLU:s
IT-systemenhet, om hur kan fler datakällor
vid SLU kan anslutas till SLW

Ulf Gärdenfors, Ingrid Andersson, Oskar
Kindvall, Anna Maria Wremp, Johan Alfredeen, Leif Hallbäcken, Katarina Kyllmar,
Lars Sonesten

BioVeL-workshop, Manchester

29 nov–
1 dec

NordBin-möte, Uppsala

2–3 nov

WRAM Workshop

25–26 aug

GBIF NRM

14 okt

Arbetsmöte på NRM

aug

GBIF-Sweden: Anders Telenius, Mickaël
Graf, Johan Dunfalk (NRM)

Arbetsmöte på NRM

14 okt

GBIF-Sweden: Fredrik Ronquist, Anders
Telenius, Mickaël Graf

Samarbete kommunikation. VR,
Stockholm

28 juni

SLW:s och VR:s kommunikatörer

Anna Maria Wremp och Kristina Sundbaum

Samarbete kommunikation.
Telefonmöte

6 sep

SLW:s och SMHI:s kommunikatörer

Anna Maria Wremp och Gunilla Nyström

Samarbete kommunikation.
ArtDatabanken, Uppsala

16 sep

SLW:s och NRM:s kommunikatörer

Anna Maria Wremp och Martin Tesdorf

GBIF Sweden – Svenska
LifeWatch

Kontakter
underhand

Mickaël Graf

Arbetsmöte SLW på SMHI i
Göteborg

1 feb

7 personer

Arbetsmöte SLW på SMHI i
Göteborg

April/maj?

7 personer

Internt SMHI-möte om samarbete SLW-ECDS

13 juni

Ca 6 personer

Arbetsmöte Nordic Microalgae
på SMHI i Göteborg

30 juni

Arbetsmöte SLW på SMHI i
Göteborg

12 sep

Ca 6 personer

Arbetsmöte SLW på SMHI i
Göteborg

25 okt

Ca 8 personer

Arbetsmöte SLW på SMHI i
Göteborg

Nov/dec?

Ca 6 personer

Diskussion om marin fallstudie på
SMHI i Göteborg

14 nov

Bengt Karlson (SMHI), Lars Johan Hansson (SMHI) och Matthias Obst (GU)

Möte med samordningsgruppen
för ENRAM (European Network
for the Radar Surveillance of
Animal Migration) i Amsterdam

Nov, 2 dgr

Från SLW: Oskar Kindvall och Matthias
Obst
Diskussion kring samarbetsformer med
GBIF

Ulf Gärdenfors, Oskar Kindvall, Anders
Telenius, Anna Maria Wremp
Från SLW: Oskar Kindvall

Möte mellan ArtDatabanken och GBIF om
dataflöden mm

Särskilt inbjudna: Mike Guiry från Irland
(AlgaeBase), Bente Edvardsen från
Universitetet i Oslo / NIVA och Johan
Liljeblad från ArtDatabanken.

Möte mellan ENRAM och CAnMove för
att initiera samarbete

18

Ulf Gärdenfors, Oskar Kindvall, Anders
Telenius, Gunnar Nyborg, Mickael Graf,
Torsten Eriksson, Ida Li, Fredrik Ronquist

8 personer

Från SLW/CAnMove: Susanne Åkesson
och Johan Bäckman

Bilaga 1 – Leveransarkiv

Publika seminarier i egen regi
Användarmöte, Uppsala

5 dec

Öppet användarmöte med inbjudan

Forskare från SLU och Uppsala universitet.

Möte med svenska mikroalgspecialister

18 okt

Möte med svenska mikroalgspecialister för att presentera SLW och Nordic
Microalgae samt för att bilda Sveriges
Mikroalgkommitté

Ca 25 personer

Styrgruppsmöte WRAM

20 dec

Videokonferens

Holger Dettki, Erik Elmroth, Göran Ericsson, Ulf Gärdenfors, Mats Nylén, Göran
Ståhl och Cecilia Wolkert.

Möte med representanter för
Norges navnekommitté för mikroalger växtplanktonförening

31 jan

Videokonferens

3 personer

Internal workshop on Fish Killing
Algae in Oslo

11–12 april

Diskussioner med framför allt norska
mikroalgsforskare

50-tal deltagare

Besök på Köpenhamns universitet för diskussioner med mikroalgsforsakre och IOC Harmful
Algal Bloom Centre

28 april

ICES Annual Science Conference, Gdansk

22–23 sep

Möte med representanter för
Finlands växtplanktonförening

14 dec

Övrigt

Telefonkontakt med SLU akvatiska resurser

4 personer

Special session on Harmful Algal Blooms
in the Baltic. Kontakter med bl.a. forskare
I Östersjöområdet och en isländsk. mikroalgsforskare

50-tal deltagare

5 personer
Telefonkontakt med Mattias Sköld på
SLU, tidigare Fiskeriverket-Havsfiskelaboratoriet

Bengt Karlson (SMHI)

IT-leverabler
Leverans

Detaljer

Status

Ansvarig

Svenska LifeWatch, hemsida

www.svenskalifewatch.se alt. www.swedishlifewatch.se alt. www.slu.se/lifewatch
Hemsida med information om projektet och
teknisk dokumentation.

Publicerad i september

ADb

Nordic Microalgae

www.nordicmicroalgae.org
Nordisk webbplats om akvatiska mikroalgers
taxonomi, fylogeni, m.m. Även akvatiska protozoer
ingår.

I drift sedan 30 juni 2011. Fortsatt
utveckling pågår.

SMHI

UserAdmin

System för hantering av användare och rättigheter. Byggs om med ny teknik.
https://lampetra2-1.artdata.slu.se/UserAdmin

I drift sedan mars 2011.

ADb

Dyntaxa

Taxonomisk databas över Sveriges arter. https://
dyntaxa.se

Utveckling under hösten, planerad
release mars 2012

ADb

Artportalen

Rapportsystem för artobservationer. Byggs
om med ny teknik, nytt gränssnitt och utökade
funktioner.
www.artportalen.se
https://tetrix2-1.artdata.slu.se/AP2/ViewSighting/SearchSighting

5 betaversioner under 2011. Planerad
release av skarp version våren 2012.

ADb

Interna sidor för projektdeltagare

https://arbetsplats.slu.se/sites/artdata/lifewatch/
default.aspx

SharePoint-sajt med styrdokument,
protokoll och andra filer. Åtkomligt med
lösenord

ADb

Hemsidor / portaler
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Plankton Tool Box

Analysverktyg för planktondata. Kommer att
kunna laddas ner från webbplatsen Nordic
Miroalgae.

Under utveckling. Prototyp finns. (Första
publik version 2012)

SMHI

UserService

https://lampetra2-1.artdata.slu.se/UserService/
UserService.svc?wsdl

Publicerad i mars

ADb

UserManager,
ArtDatabanken.Data.DLL

https://lampetra2-1.artdata.slu.se/ArtDatabankenSOA/Client/Code/ArtDatabankenSOAClientCodeDotNet35.zip

Publicerad i mars

ADb

Publicerad i maj

ADb

Arbete med att harmonisera databasöverföring

Pågående

NRM

Manual UserAdmin

http://www.artdata.slu.se/useradmin/administrator_manual_useradmin.pdf

7 nov

ADb

Data management
information

Dokumentation av webbtjänster och datalager
för webbtjänstklienter.
http://www.slu.se/lifewatch/data-management

Publicerad 1 nov, utökas efterhand

Verktyg och tjänster

TAPIR
Dataöverföring

Dokumentation

Dataformat för observationer

November

ADb

Tester / case studies
Case för testning av LWportalen

Modellering av gäddans framtida utbredning

November

UmU

Case för testning av LWportalen

Modellering av vattentemperatursummor

November

UmU

Administration
Aktivitet

Datum

Detaljer

Ansvarig

Centrala dokument
Konsortieavtal

31 maj

Ulf Gärdenfors

Kommunikationsplan

12 okt

Anna Maria Wremp

Kommunikationsplan, bilaga aktivitetsplan

12 okt

Anna Maria Wremp

Grafisk profil

12 okt

Anna Maria Wremp

Verksamhetsberättelse 2010

3 feb

Hjalmar Croneborg

Verksamhetsplan 2012

1 dec

Anna Maria Wremp

Strategisk plan 2010-2014 version 2011-12-01

1 dec

Ulf Gärdenfors

Uppdragsbeskrivning styrgrupp

25 maj

Enligt avtal

Instruktioner föreståndare

25 maj

Styrgruppen

Beslut: Vetenskaplig rådgivande kommitté

27 okt

Styrgruppen

Avvecklingsplan

Utkast dec

Anna Maria Wremp

Instruktioner UserAdmin till länsstyrelser

november

Åsa Hedin, ADb

Omvärldsanalys: Kartläggning av befintliga och potentiella
dataleverantörer

påbörjat

Ulf Gärdenfors
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Bilaga 1 – Leveransarkiv

Dokument om standarder och dataformat

mars

Oskar Kindvall

Ansökningar
Svensk medverkan i det europeiska LifeWatchforskningskonsortiet

19 apr

Ansökan till RFI/VR

Ulf Gärdenfors

Nordic LifeWatch Cooperation

15 jun

Ansökan till NordForsk

Tord Heggberget, NINA

Svar på frågor från utvärderingsgrupp, med anledning av
ansökan i april.

29 jun

Till RFI/VR

Ulf Gärdenfors

Rekrytering
Webbserviceutvecklare till NRM

Pågående

Kommunikatör/projektsekreterare (50/50) till ArtDatabanken

Klar

Systemutvecklare till ArtDatabanken

Klar

Övrigt
Tillsättning av vetenskapligt rådgivande kommitté

Ulf Gärdenfors

Arbete inom ECES-IOC Working Group on Harmful Algal
Bloom Dynamics

SMHI

Bildande av Sveriges Mikroalgskommitté

SMHI

Kontakter med mikroalgsforskare I Norden samt med AlgaeBase

SMHI

Presentationer, publikationer och undervisning
Aktivitet

Datum

Detaljer

Presentatör / producent / författare

LifeWatch Closing Conference, Amsterdam

18–19 jan

Presentation

Matthias Obst

Seminarium vid ArtDatabanken

15 feb

Presentation

Ulf Gärdenfors

EMBOS Kick off meeting, Brussels

29–30 mars

Presentation

Matthias Obst

Flora- och faunavårdskonferensen, Uppsala

4 maj

Poster

EMBRC-WP3 (e-Infrastructure) meeting, Heidelberg

27–28 jun

Presentation

Matthias Obst

Miljöövervakningsdagarna, Örebro

20–21 sep

Poster + presentation

Mora Aronsson

NordBin-möte, Uppsala

2 nov

Presentation

Ulf Gärdenfors

Konferens om hotad biologisk mångfald i skogen,
Örebro

12–13 nov

Poster

Temadag Miljöanalys (FOMA-dag), SLU, Uppsala

17 nov

Poster

SLW-LW-BioVeL möte, Uppsala

18 nov

Presentation

Ulf Gärdenfors, Oskar
Kindvall, Matthias Obst

Systematikdagarna, Lund

21–22 nov

Poster

Ulf Gärdenfors

Marint biodiversitetsmöte, Göteborgs naturhistoriska
riksmuseum

24 nov

Presentation

Matthias Obst

Alg@line meeting i Helsingfors

9 feb

Möte med personer som arbetar
med marin miljöövervakning samt
växtplanktonforskare

HELCOM Phytoplankton Expert Group, Tovetorp

5 maj

Presentationer vid konferenser / möten
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Land möter hav – workshop om miljöövervakningen i
våra gemensamma havsområden Skagerrak och Kattegat

30 nov–1 dec

Workshop inom EU-Interregprojekt

IALE-konferens i Umeå: Miljöövervakning med landskapsperspektiv, förändring i fokus

8–9 sep

Poster

Kurs i entomologi för Uppsala universitet

4 okt

Presentation av SLW

Ulf Gärdenfors

Kurs om taxonomisk metodik i Svenska artprojektets
forskarskola, NRM Stockholm

19 okt

Presentation av SLW

Ulf Gärdenfors

WRAM

Holger Dettki, Göran
Ericsson, Ulf Gärdenfors,
Göran Ståhl och Erik
Elmroth

Flera upplagor

Svenska LifeWatch

Anna Maria Wremp

”ArtDatabanken leder utveckling av IT-system för
artforskning”

31 jan

Publicerat via NewsDesk/SLU *

”Konsortieavtal klart för Svenska LifeWatch”

21 juni

Publicerat via NewsDesk/SLU **

Undervisning

Postrar
“A new e-infrastructure for wildlife telemetry data
management and sharing”

”Framtidens analysportal för data om biologisk mångfald”

Pressmeddelanden

Grafiska produktioner
Informationsblad, 1 sida A4 färg

”Ett nätverk av möjligheter”

Inbjudan till användarmöte 5 dec

Anna Maria Wremp
Anna Maria Wremp

Övriga större utskick
Inbjudan till användarmöte i Uppsala 5 dec

okt/nov

Nyhetsbrev från SLW (e-post)

21 dec

Till forskare, lärare och doktorander vid NL-fakulteten på SLU,
Evolutionsbiologiskt centrum på
Uppsala universitet, forskare vid
BMC och forskare vid SVA.

Anna Maria Wremp

Anna Maria Wremp

* http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressrelease/view/artdatabanken-leder-utvecklingav-it-system-foer-artforskning-572686
** http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressrelease/view/konsortieavtal-klart-foer-svens
ka-lifewatch-653012
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Skrivet och rapporterat om SLW (utöver SLW:s egna webbsidor och publikationer)
Tidskrift / hemsida

Rubrik

Länk

Datum

Ny databas ska hålla koll på
Europas arter. Intervju med Ulf
Gärdenfors.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid
=406&artikel=4318525

31 jan

SLU, nyhet på hemsidan

Artdatabanken leder utveckling
av IT-system för artforskning

http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/
aktuellt/alla-nyheter/2011/1/artdatabanken-lederutveckling-av-it-system-for-artforskning/

31 jan

SLU, nyhet på hemsidan

Klart med styrning av svenska
LifeWatch

http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/
aktuellt/alla-nyheter/2011/1/klart-med-styrning-avsvenska-lifewatch/

31 jan

Miljö & Utveckling

Artdata under ett och samma
tak

http://www.miljo-utveckling.se/nyheter/artikel.
php?id=33879

2 feb

Vetenskapsrådet

Svenska LifeWatch rullar igång

http://www.vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/
nyhetsarkiv/nyheter2011 /nyheter2011/svenskalifewatchrullarigang

30 juni

Göteborgs universitet, Naturvetenskapliga fakulteten

Nu börjar uppbyggnaden av
Svenska LifeWatch

http://www.science.gu.se/aktuellt/nyheter/
Nyheter+Detalj/nu-borjar-uppbyggnaden-avsvenska-lifewatch

1 juli

Göteborgs universitet, Naturvetenskapliga fakulteten

Samordnar forskningen om
biologisk mångfald

http://www.science.gu.se/aktuellt/nyheter/
Nyheter+Detalj/samordnar-forskningen-om-biologisk-mangfald

2 nov

SLU, ArtDatabanken

VR-pengar till Svenska LifeWatch

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-ochprojekt/artdatabanken/aktuellt1/nyheter1/2011/11/
vr-pengar-till-svenska-lifewatch/

16 nov

SLU, nyhet på hemsidan

VR-pengar till infrastruktur vid
SLU

http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/
aktuellt/alla-nyheter/2011/11/vr-pengar-till-infrastruktur-vid-slu/

16 nov

Resurs nr 6 2011, sid 5 (personaltidning SLU)

Samarbete inom LifeWatch

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/
info/Resurs/ Resurs_2011/Resurs_nr6_2011_
web.pdf

1 dec

Miljöövervakningens nyhetsbrev nr
21 oktober 2011

Ordning på arterna

http://www.naturvardsverket.se/upload/02_
tillstandet_i_miljon/ Miljoovervakning/rapporter/
nyhetsbrev/Nyhetsbrev_21_2011.pdf

24 okt

SLU Miljöanalys, nyhetsbrev

Rådgivande kommitté utsedd
för LifeWatch

http://www.anpdm.com/newsletterweb/454B5D4
07243425F4B754543/464A5B437641425A40
73444A59

12 dec

SLU Miljötrender 2011, nr 1 sid 15

Leder IT-projekt för artinformation.

http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/miljoanalys-dok/populart/
miljotrender/2011/MT1_11.pdf

mars

SR, Vetenskapsradion
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Bilaga 2 – Detaljerad ekonomisk redovisning
ArtDatabanken
Tabell 1. Ekonomisk redovisning för ArtDatabankens medel inom Svenska LifeWatch.

2010
Överskott/underskott från föregående år

2011

Totalt

8 616 743

Tilldelade medel

8 583 600

6 696 400

15 280 000

Medfinansering

2 550 000

1 650 000

4 200 000

Övriga intäkter

28 652

5 348

34 000

Summa

11 162 252

8 351 748

19 514 000

Lönekostnader

1 583 698

4 137 714

5 721 412

653 808

653 808

320 536

425 566

140 993

140 993

Konsultkostnader
Övriga kostnader

105 030

Avskrivningar
Lokalostnader

110 859

242 248

353 107

Indirekta kostnader

745 922

1 962 963

2 708 885

Summa

2 545 509

7 458 262

10 003 771

Saldo

8 616 743

9 510 229

9 510 229

2011

Totalt

SMHI
Tabell 2. Ekonomisk redovisning för SMHI:s medel inom Svenska LifeWatch.

2010
Överskott/underskott från föregående år

149 880

Tilldelade medel

416 400

Medfinansering

718 600

1 135 000

485 263

485 263

Övriga intäkter

0

Summa
Lönekostnader

416 400

1 203 863

1 620 263

61 598

484 005

545 603

619 380

619 380

26 543

200 666

Konsultkostnader
Övriga kostnader

174 123

Avskrivningar

0

Lokalkostnader

0

Indirekta kostnader

30 799

242 002

272 801

Summa

266 520

1 371 930

1 638 450

Saldo

149 880

-18 187

-18 187
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Naturhistoriska riksmuseet
Tabell 3. Ekonomisk redovisning för Naturhistoriska riksmuseets medel inom Svenska LifeWatch.

2010
Överskott/underskott från föregående år

2011

Totalt

0

Tilldelade medel

780 000

780 000

Medfinansering

202 222

202 222

Övriga intäkter

0

Summa

0

982 222

Lönekostnader

982 222
0

Konsultkostnader

24 700

24 700

Övriga kostnader

4 848

4 848

Avskrivningar

0

Lokalkostnader

0

Indirekta kostnader

202 222

202 222

Summa

0

231 770

231 770

Saldo

0

750 452

750 452

2011

Totalt

Göteborgs universitet
Tabell 4. Ekonomisk redovisning för Göteborgs medel inom Svenska LifeWatch.

2010
Överskott/underskott från föregående år

0

Tilldelade medel

280 000

280 000

Medfinansering

0

Övriga intäkter

0

Summa

0

Lönekostnader

280 000

280 000

17 347

17 347

Konsultkostnader

0

Övriga kostnader

8 754

Avskrivningar

8 754
0

Lokalkostnader

6 529

6 529

Indirekta kostnader

5 678

5 678

Summa

0

38 308

38 308

Saldo

0

241 692

241 692
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Lunds universitet
Tabell 5. Ekonomisk redovisning för Lunds universitets medel inom Svenska LifeWatch.

2010

2011

Överskott/underskott från föregående år

Totalt

0

Tilldelade medel

140 000

140 000

Medfinansering

0

Övriga intäkter

0

Summa

0

140 000

140 000

Lönekostnader

0

Konsultkostnader

0

Övriga kostnader

20 902

20 902

Avskrivningar

0

Lokalkostnader

0

Indirekta kostnader

12 875

12 875

Summa

0

33 777

33 777

Saldo

0

106 223

106 223

Umeå universitet
Tabell 6. Ekonomisk redovisning för Umeå universitets medel inom Svenska LifeWatch.

2010
Överskott/underskott från föregående år

2011

Totalt

0

Tilldelade medel

350 000

350 000

Medfinansering

83 500

83 500

Övriga intäkter

0

Summa

0

Lönekostnader

433 500

433 500

265 564

265 564

Konsultkostnader

0

Övriga kostnader

16 374

Avskrivningar

16 374
0

Lokalkostnader

24 000

24 000

Indirekta kostnader

68 792

68 792

Summa

0

374 730

374 730

Saldo

0

58 770

58 770
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Fiskeriverket
Tabell 7. Ekonomisk redovisning för Fiskeriverkets medel inom Svenska LifeWatch.

2010
Överskott/underskott från föregående år

2011

Totalt

0

Tilldelade medel

35 000

35 000

Medfinansering

13 000

13 000

Övriga intäkter

0

Summa

0

Lönekostnader

48 000

48 000

15 170

15 170

Konsultkostnader

0

Övriga kostnader

3 588

Avskrivningar

3 588
0

Lokalkostnader
Indirekta kostnader

408

408

11 442

11 442

Summa

0

30 608

30 608

Saldo

0

17 392

17 392
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Svenska LifeWatch är ett konsortium som omfattar Sveriges lantbruksuniversitet
SLU, SMHI, Naturhistoriska riksmuseet + GBIF, Göteborgs universitet, Lunds
universitet och Umeå universitet. Projektet samordnas av ArtDatabanken vid
SLU med stöd av Vetenskapsrådet. Verksamhetsberättelsen sammanfattar
projektets aktiviteter under 2011.

