Juli 2013

Den 3. juli 2013 bliver der gennemført en lang række opdateringer på
Danmarks Arealinformation, og blandt nyhederne er nye funktionaliteter til
avanceret redigering.
Programmet for miljøportalens brugerseminar er ved at tage form og du
kan allerede nu tilmelde dig seminaret på miljøportalens hjemmeside.
Tilbage i april måned havde miljøportalen besøg af Nordisk Ministerråd, der
optog en film om cloud computing, hvor Danmarks Miljøportal indgår som
case – denne film er tilgængelig på forsiden af miljoeportal.dk. Dette og
meget mere kan du læse om i dette nyhedsbrev.
Danmarks Miljøportals support er åben hele sommeren i den normale
åbningstid man- til fredag fra kl. 9 til 14. Har du brug for hjælp til, hvordan
du benytter fagsystemer og applikationer, kan du desuden finde svar på
oftest stillede spørgsmål i miljøportalens dialogbaserede FAQ.
God læselyst og god sommer.
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Aktuelt
> Nordisk ministerråd –
film om cloud computing
Tilbage i april måned havde
Danmarks Miljøportal besøg
af Nordisk Ministerråd. Her
blev miljøportalens
entreprise architect og itansvarlige Jens Jakob
Nørtved Bork interviewet til
en lille film om anvendelsen
af cloud computing
(placering af it-systemer i
”skyen”) i det offentlige.
Filmen er nu tilgængelig på
Miljøportalens hjemmeside.

> Jordforureningsattesten i
Jyllandsposten

Brugerseminar: Tilmelding og foreløbigt program
Danmarks Miljøportal inviterer dig til en inspirerende dag

I artiklen '12 gode råd, når du
selv vil sælge boligen' nævnes
jordforureningsattesten fra
Danmarks Miljøportal. Der
linkes desuden til
pressemeddelelsen 'Nu kan du
selv tjekke om jorden er
forurenet' fra maj 2012

med fagligheden i fokus den 23. september 2013.
Det er nu muligt at tilmelde sig Danmarks Miljøportal årlige
brugerseminar, der vil blive afholdt på DOK5000 i Odense
den 23. september.Temaet for årets brugerseminar er
formuleret som et spørgsmål: Hvordan skaber fælles
miljødata værdi for mennesker og miljø? Det er et
højaktuelt spørgsmål midt i en tid, hvor den offentlige
digitalisering for alvor er begyndt at rulle – og du kan være

> Workshop på Roskilde
Universitet
Den 18. juni 2013 holdt Ane
Klok, portefølgemanager i
Danmarks Miljøpotal, et
oplæg om Danmarks
Arealinformation på en
workshop om kobling

med til at formulere svaret.
Miljøminister Ida Auken vil holde åbningstalen med en
engageret opfordring til, at det kun er fantasien, der
sætter grænserne for, hvordan vi får mere
miljø. Derudover er der inviteret en række oplægsholdere,
der vil fortælle om, hvordan de bruger miljøportalens
systemer og miljødata til at skabe værdi og dialog.

mellem miljødata og
geografi på RUC i Roskilde.
Workshoppen var arrangeret
af Ringsted kommune og
Region Sjælland. Der deltog
i alt 60 kommunale
medarbejdere, der hørte
oplægget, der havde fokus
på dataindhold, temaer og
fremtidsplaner.

Vi vil også tænke fremad, og derfor have dine input til,
hvilke fagdata der skal knyttes til Arealinformation. Dine
ønsker bliver hørt og sammen får vi optimeret systemerne.
Det femte dialogspor handler om den fællesoffentlige
digitaliseringsstrategi.
Der vil desuden være oplæg af Carsten Beck fra Institut for
Fremtidsforskning. Og Søren Reeberg Nielsen, vicedirektør i
GST og formand for bestyrelsen for Danmarks
Miljøportal, vil præsentere miljøportalens strategi for de
kommende år.
Endelig er der afsat tid til at mødes og udveksle erfaringer
med andre fagfolk på dit område fra hele landet samt
mulighed for dialog med bestyrelsen for Danmarks

> Danmarks Miljøportal:
brush up og nye tiltag i
Skive
Danmarks Miljøportal var
den 28. juni 2013 i Skive for
at fremvise Naturappl2 og
holde oplæg om, hvad
Danmarks Miljøportal
arbejder med pt. samt de
nye tiltag, der er på vej.
Dagen var arrangeret af
Skive kommune, og 25
personer fra KTC-netværket
var repræsenteret.

Miljøportal.
Tilmeldingsblanket og foreløbigt program.

> Ny
brugeradministrationsaftale

Danmarks Miljøportal
udsendte ultimo 2012
information om en ny
brugeradministrationsaftale til alle tilknyttede
partnerorganisationer.
For at sikre at alle har
mulighed for at indgå den
nye aftale, vil miljøportalen

primo august genudsende
information om
brugeradministrationsaftalen med endelig
udsendelse af selve aftalen
den 1. september 2013.
Det er herefter planen, at
de underskrevne aftaler skal
returneres den 1. oktober.

Tips og tricks
> Registreringsvejledninger
til Danmarks
Arealinformation

Videreudvikling af Naturappl2 med GIS og brug af
programmet på tablet
Danmarks Miljøportal har i samarbejde med Aarhus
kommune iværksat et arbejde, der skal forbedre
mulighederne for øget mobilitet, og inddatering af data i
Naturdatabasen vha. naturapplikationen.
Forbedringerne handler blandt andet om muligheden for at
benytte Naturappl2 på en tablet, og tilføjelsen af en
kortløsning, således at der kan arbejdes med kort direkte i
løsningen, både på kontoret og i felten.

I forbindelse med
lanceringen af det nye
Danmarks Arealinformation
og dertilhørende
datamodel, er der som
noget nyt udarbejdet
vejledninger til inddatering
og redigering af data.
Vejledningerne forklarer og
instruerer i, hvordan
inddateringer samt
redigeringer af
data udarbejdes og er
tilgængelige
på miljøportalens
hjemmeside under
Inddatering af miljødata >
Data i fagsystemerne > Om
Arealinformation.

Nye spændende funktionaliteter på Danmarks
Arealinformation

> Hvad kan
Naturapplikationen?
Med den nye
naturapplikation fra
Danmarks Miljøportal har
natursagsbehandlerne fået
et smart og effektivt
redskab til at registrere
naturdata. Med Naturappl2
behøver du ikke længere at
registrere data i et
papirskema først.
Applikationen kan nemt
installeres på en bærbar
computer samt enkelte
tablets, så du kan taste
observationerne ind, mens
du er i felten.

Den 3. juli bliver en lang række opdateringer af Danmarks
Arealinformation implementeret. Det betyder bl.a., at nye
funktionaliteter tilføjes.
Blandt nyhederne skal nævnes:

En ny funktion gør det muligt at kopiere et eksisterende
objekt, fx en polygon fra et lag/tema ind i redigeringslaget.
Du kan vælge et område, fx en sø, fra temaet ’Beskyttede
naturtyper’ (§3), som kan kopieres ind i laget ’Besigtigelse
(flade)’. Følg trin-for-trin-vejledningen, og se hvordan du

> Sådan bruger du
Naturapplikationen
På denne vejledningsside
finder du brugermanualer
og introduktionsfilm til
Naturapplikationen.
Brugermanualen er senest
opdateret den 21. maj
2013.

gør, i miljøportalens dialogbaserede FAQ.
En anden ny funktion kan bruges, når du digitaliserer og
gerne vil ’snappe’ til kanten/linjen af et eksisterende
objekt, sådan at kanterne/linjerne er helt sammenfaldende
(bruges i stedet for ’trace’-funktionen). Læs mere om
funktionen i FAQen: ’Tilpas til kanten’.
En tredje ny funktionalitet bliver, at du kan se de seneste

> Kommunenummer (til
inddatering i bl.a. PULS)

Hvordan finder jeg mit
kommunenummer? Kommunenummeret er de
første tre cifre i
brugernavnet til Danmarks
Miljøportal.

rettelser.

Af andre nye tiltag skal nævnes:



Temaet/laget ’Operationelle Sø og
vandløbsstationer’ kan redigeres



Temaet ’Boringsnære Beskyttelsesområder’ er med
i kortvisningen (viewer) og kan redigeres



Støjdata (en temagruppe med flere lag) er
tilgængelige i kortvisningen (bemærk at du
maksimalt kan tænde ét lag ad gangen)



Valgt polygon/objekt kan benyttes ved download af
data



Valgt polygon/objekt kan benyttes ved søgning af
naturdata




Ejerlav kan vises på kortet



Metadata kan tilgås direkte fra temanavnet (gælder
for de temaer, der har metadata). Se metadata ved

Kalender
> 23. september
2013 afholdes Danmarks
Miljøportals årlige
brugerseminar. Kom til
seminaret og bliv inspireret
til, hvordan vores miljødata
kan skabe værdi, så vi får
mest muligt miljø ved
fælles indsats. Seminaret
holdes på DOK5000 i Odense
havn og byder på
inspirerende oplæg,
dialogspor og networking
mm. Der vil løbende blive
lagt mere information
på miljøportalens
hjemmeside og i
nyhedsbrevene.

at højreklikke på selve temanavnet i laglisten
(aktivér ’Vis lag’ i menuen i venstre side af kortet).
Metadata vil nu blive vist med en særlig
miljøportalvisning i stedet for Geodata-Info’s
visning og byder på lettere forståelige overskrifter.


GML-syntaks er rettet på baggrund af feedback fra

Læs mere

GeodataDK


CSV-separator er ændret til semikolon, hvilket
betyder at CSV-filer som du eksporterer fra
Arealinformation nu kan åbnes direkte i Excel ved
brug af dobbelklik

Følg desuden med i den dialogbaserede FAQ, hvor du kan
følge trin-for-trin vejledninger og se spørgsmål og svar om
de nye funktionaliteter.

> Årsrapporten 2012
Miljøportalens årsrapport
2012 er godkendt og
underskrevet af
miljøministeriets
departementschef.
Årsrapporten er en
redegørelse for
miljøportalens aktiviteter i

det forgangne regnskabsår,
og har til hensigt at give
interesserede et indblik i
organisationens aktiviteter
og økonomi.

Genveje
>
>
>
>

*Billedet viser antal af §3-registreringer i
Naturdatabasen pr. juni 2013.

Redigering af naturdata i Danmarks Arealinformation
I alt 35 kommuner samt Naturstyrelsen har
foretaget redigeringer (rettelser/tilføjelser) af
naturdata på Danmarks Arealinformation fra og med
01.01.2013.


Samtlige inddateringer vedr. NOVANA og
DEVANO er foretaget af Naturstyrelsen (NST er
dataansvarlig myndighed)



Kommunerne har foretaget samtlige redigeringer
vedr. 'Besigtigelser' (kommunerne er
dataansvarlig myndighed)



Med undtagelse af én redigering af 'Artsfund,

Online FAQ
Arealinformation
Vejledninger
Introduktionsfilm

Du kan kontakte supporten
ved hjælp af
kontaktformularen eller ved
at ringe på 72 54 54 54 alle
hverdage ml. 9 og 14.

punkter', har kommunerne foretaget
samtlige redigeringer vedr. Artsfund
(kommunerne og NST er dataansvarlige
myndigheder).

TEMA / LAG
Besigtigelse, flader
Besigtigelse, punkter
Artsfund, flader
Artsfund, punkter
DEVANO, dokumentationsfelter
DEVANO, kortlægning
NOVANA, prøvefelter
NOVANA, stationer
NOVANA, artsovervågning, flader
NOVANA, artsovervågning, linjer
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