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Skogsstyrelsen
Mina sidor

-Blixtsnabbt, busenkelt och billigt-

Patrik André

Mina sidor

• Plattform för e-tjänster
– Alla skogsägare - 350 000
– OmbudOmbud

• Startade 31/12 2008
• www.skogsstyrelsen.se/minasidor
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Vi vill uppnå

• Kunniga skogsägare
• All information i våra register ska användas

• Engagerade skogsägare
• Delaktiga skogsägare

• De ska förstå och kunna göra en 
avverkningsanmälan

• Öka volymen digitala ärenden
-registrering är dyrt

Vi vill få

• Bättre kvalité på 
inlämnadeinlämnade 
anmälningar 

• Bättre planerade 
återväxter

• Bättre planerade 
avverkningar

Vi vill skapa kontakt

• Kontaktskapande
• Många kontakter med skogsägarna
• Utbor -som vi kanske har svårt att nåUtbor som vi kanske har svårt att nå.
• Nya skogsägare som vi kan nå tidigt.

Målgrupp

De som vill men inte hinner
De som bor långt från fastigheten
De som inte jobbar själva i skogenDe som inte jobbar själva i skogen

Men det ska fungera för alla.

Volymen är viktig

• Många användare
• Många tillfällen

• Varje kontakt är en möjlighet att hjälpa
• Mina sidor måste vara enkelt, nyttigt 

och roligt.

Min beställning

Blixtsnabbt
-Max 8 sekunder att ladda sida
-Skalbart

Busenkelt
-Man ska fatta direkt
-Hellre skala bort, än tekniska finesser.

Billigt
-Vi är ju inte rika
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Och det klarade inte vår IT-miljö

Långsamt?
Skalbart?
Svårt att anpassa?Svårt att anpassa?
Höga licenskostnader?

-Vi vågade inte

En smula öppenhet

Open layers
GeoServer
Image ServerImage Server
E-legitimationer
Valfri (modern) webbläsare
Bakgrundskartor från Metria
Attributformulär från RAÄ
o.s.v.
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Sammanfattning

Översiktskarta

Detaljkarta med flygbild
Planerad hänsyn

Checklista för 
beställning av 
skogstjänster

Det har gått bra.

• Väl mottaget i myndigheten
• 12000+ användare

Få klagomål– Få klagomål
• Tekniskt välbyggt

– Snabbt och enkelt, stabilt, skalbart
• Guldlänken

– Fast vi kom bara tvåa

Problem

• E-legitimationerna
– Tekniskt struligt
– Juridiska personerJuridiska personer
– Danskar och norrmän

• Kvalitén i registren
– Gränser, ägarförändringar, flygbilder

• Barnsjukdomar

Utvecklingsprojektet

• 2,5 år
• 6 miljoner
• Fältpersonalen delaktig genom hela• Fältpersonalen delaktig genom hela 

projektet
• Testat på skogsägare mellan varje 

steg
Idé – prioritering – design – testmiljö
• Mest egen personal + Inuse, Sweco
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Och resan har bara
startat


