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Manual 2 - RenGIS 2.0

Förord
RenGIS (GIS för Renbruksplan)
Denna manual beskriver det andra steget i upprättandet av en Renbruksplan efter det att en
preliminär betslandsindelning upprättas i samebyarna.
Kraftfulla insatser har gjorts för att vidareutveckla applikationen RenGIS. Med begreppet
RenGIS avses själva applikationen som är under ständig utveckling. Det utgör navet vid
hantering av renbruksplaner och ska vara ett lätthanterligt verktyg för datahanteringen av all
data för användaren. Hanteringen av data omfattar såväl skapande som ajourhållning av
egenproducerad data, fortlöpande uppdateringar av andra datakällor, samt analys och
sammanställningsmöjligheter för presentationer och samrådsunderlag. Numera kräver inte
GIS-applikationer mer än en standarddator med god prestanda. Eftersom samebyarna har en
verksamhet som är geografiskt rörlig lämpar sig ett mobilt system med bärbara datorer.
Målsättningen under utvecklingsprocessen av RenGIS har varit att uppnå enkelhet,
effektivitet och säkerhet/kvalitet. Systemet ska vara “enkelavancerat”, d.v.s. bakom kulisserna
kan operationerna vara komplicerade – och kräva att en administratör ansvarar för underhåll
och övervakning, men för den dagliga användaren – renskötaren, ska systemet vara
lätthanterligt. Centrala processer som t.ex. backup och replikering måste vara enkla att
genomföra.
Replikering krävs när man – som inom projekt Renbruksplan – arbetar med flera
uppsättningar av samma data på olika datorer och löpande gör ändringar i dem. För att
datorerna löpande skall fortsätta att innehålla ”samma data” måste de med jämna mellanrum
synkroniseras, replikeras. För att kunna sköta replikering krävs ett nätverk mellan datorerna
och en organisering av server och klienter i nätverket.
Den senaste versionen av RenGIS har ett antal funktioner och formulär som kommer att
underlätta hanteringen av geometrin och redigering av såväl beteslandsindelningen på kartor
som de utförda fältkontrollerna. Hantering av GPS och digital kamera har förbättrats.
Funktioner har tillkommit som gör det möjligt att skapa shape-filer som följer de med
halsband GPS-försedda renarna över olika tidsserier. Slutligen och inte minst viktigt kan nu
de renskötande samerna skapa och exportera olika rapporter till andra markanvändande
aktörer som efterfrågar information från upprättade renbruksplaner. Nu kan det ske på ett
enhetligt sätt för alla samebyar vilket ger en viss kvalitetssäkring av levererad data.

Projektledare
Leif Jougda
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1. RenGIS 2.0 - grundbeskrivning
RenGIS 2.0 är ett program för hantering av renbruksplaner som vanligtvis
startas via en genväg på skrivbordet. Till att börja med kommer denna manual
att närmare beskriva hur RenGIS 2.0 är uppbyggt, d.v.s. hur det ser ut på
datorskärmen och var de olika delarna i programmet kan hittas. Därefter
kommer programfunktionerna att gås igenom mer i detalj, särskilt vad gäller
digitaliseringen av beteslanden (redigering). Denna manual kommer slutligen
att ta upp de mycket viktiga processerna för säkerhetskopiering och replikering.
Många av funktionerna kommer dock inte att beskrivas i denna manual
eftersom de är så pass omfattande. Dessa funktioner finns därför beskrivna i
separata manualer.

1.1 Beståndsdelar
När RenGIS 2.0 öppnats kommer datorskärmen att se ut ungefär som i exemplet nedan.
Programfönstret består normalt av följande huvuddelar:

A: Innehållsförteckningen med de aktuella teman som kan visas. Innehållsförteckningen är
uppbyggd som ett träd i flera nivåer.
B: Lista med samebyar som används för att zooma in kartfönstret till markerade samebyar.
C: Teckenförklaringar till markerade teman.
D: Verktygsfältet med de olika karthanteringsfunktionerna i RenGIS 2.0.
E: Kartfönstret, som visar valda teman från innehållsförteckningen.
F: Statusraden för RenGIS 2.0.
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1.1.1 Innehållsförteckning

Via innehållsförteckningen (A) styr man det som ska
visas i kartfönstret. Innehållsförteckningen byggs upp
av ett godtyckligt antal nivåer. Varje nivå är antingen
ett karttema (t.ex. Översiktskarta) eller en grupp av
kartteman (t.ex. Bakgrunder).
Ett karttema är antingen synligt (om checkmarkerat)
eller inte i kartfönstret. Genom att klicka i rutan för
checkmarkeringen styr man vilka teman som ska visas i
kartfönstret.
Varje grupp av kartteman är antingen expanderad
(symbolen öppen mapp) eller inte (symbolen stängd
mapp). En grupp kan i sin tur bestå av en eller flera
undergrupper o.s.v. Om en stängd mapp flankeras av ett +-tecken betyder det att mappen
innehåller teman och/eller undergrupper. Genom att klicka på tecknet längst till vänster
på varje rad (+ el. -) kan användaren styra expansionen.
Om samtliga kartteman i en grupp är synliga redovisas den med en checkmarkering i
svart (t.ex. Samebyar). Om något men inte alla kartteman är synliga redovisas den i grått
(t.ex. Bakgrunder). Genom att klicka på checkmarkeringen kan man alltså styra
synligheten för samtliga kartteman i just den gruppen.
Förutom att visa alla geodata som används i programmet inrymmer
innehållsförteckningen även temamenyn i programmet.
Högerklicka på innehållsförteckningen så öppnas temamenyn.
Menyn innehåller verktyg för att hantera teman och
temaegenskaper. Här kan användaren bland annat
sätta skalan för markerade teman samt ändra, spara
och ta bort teman. Det är också möjligt att lägga till
egna grupper (mappar) i trädet under
innehållsförteckningen. En särskild funktion gör det
möjligt att spara grupper av teman (t.ex.
nyckelområden) i en s.k. projektgrupp. Denna
motsvaras av ”Öppna projektgrupp” som innebär att
man även kan importera grupper av teman exv.
teman som rör vindkraft. Bygg index för tema
innebär att det markerade temat kommer att visas
snabbare vid exv. inzoomning.
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1.1.2 Snabbåtkomst till RenGIS datamappar

När RenGIS installeras skapas automatiskt en mappstruktur på datorn där datafilerna
läggs in. Under arbetet med olika verktyg skapas ytterligare mappar inom denna struktur.
Denna struktur skiljer sig åt mellan olika datorer. Genom att använda Utforska kan man
snabbt nå de olika RenGIS-filerna utan att behöva veta var de ligger på datorn.

1.1.3 Lista med samebyar

Via listan med samebyar (B) kan man styra vilka
samebyar som ska visas i kartfönstret. Denna lista visas
endast om man har lagt till samtliga samebyar (d.v.s.
temagruppen publika data).
1.1.4 Kartor via internet

Om kartor via internet har bockats för i inställningarna så
styrs deras visning via denna del i innehållsförteckningen.
Klicka på den karta som ska utgöra bakgrund. Observera
att det bara går att välja en internetkarta åt gången.
1.1.5 Teckenförklaring

Teckenförklaringen (C) redovisar hur ett karttema
kommer att ritas ut i kartfönstret. Användaren kan själv
styra detta genom att dubbelklicka på ett karttema i
innehållsförteckningen och sedan ändra t.ex. färg eller
symbol. Det är också möjligt att visa teckenförklaringen i
kartutskrifter.
1.1.6 Verktygsfält

Verktygsfältet (D) innehåller de flesta av de verktyg eller funktioner som ingår i
RenGIS 2.0. Nedan följer en lista över de verktyg som nås via verktygsfältet. Många
av verktygen kommer att beskrivas närmare längre fram i manualen i samband med
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de programfunktioner där de ingår.

Verktyg för att rensa innehållsförteckningen från samtliga grupper och kartteman.
Detta behöver bl.a. göras i samband med säkerhetskopiering och replikering.
Den svarta pilen till höger om mapp-symbolen visar en meny med ett stort antal
funktioner för att lägga till saker i innehållsförteckningen – se nedan. Observera att
om symbolen för mappen (i st.f. den svarta pilen) klickas aktiveras verktyget för att
lägga till kartteman.
Den svarta pilen till höger om diskett-symbolen visar en meny för skapa/spara olika
saker. Observera att om symbolen för disketterna (i st.f. den svarta pilen) klickas
aktiveras verktyget för att exportera/skapa rapporter.
Verktyg som anpassar kartfönstrets skala så att samtliga kartteman visas i sin helhet i
kartfönstret.
Verktyg som växlar mellan 2-dimensionell och 3-dimensionell visning.
Verktyg som anpassar kartfönstrets skala så att alla markerade kartteman i
innehållsförteckningen visas samtidigt i kartfönstret.
Verktyg som avmarkerar de kartobjekt som är markerade. Ett markerat objekt visas i
kartfönstret med rött raster. När man visar information om ett objekt blir de
markerade.
Verktyg som visar tematabellen för det karttema som är markerat i
innehållsförteckningen. Se nedan.
Verktyg för utskrift av kartor. Se nedan.
Verktyg som visar meny för olika GPS-funktioner.
Verktyg som visar meny för start av redigeringsfunktioner. Observera att om
symbolen för pennan (i st.f. den svarta pilen) klickas aktiveras verktyget för att
redigera min renbruksplan.
Verktyg för att zooma in och ut i kartfönstret. För att zooma skall verktyget först
väljas genom att klicka på symbolen i verktygsfältet. (blir då markerat i
verktygsfältet). Därefter skall vänster musknapp tryckas ned i kartfönstret och med
knappen nedtryckt ska musen föras fram eller tillbaka. För att zooma in (förstora)
ska musen föras mot användare och för att zooma ut (förminska) ska musen föras
från användaren. Musknappen skall hållas nertryckt tills rätt zoomning uppnåtts.
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Släpp upp för att avsluta zoomningen.
Verktyg för att förflytta kartan i kartfönstret. Efter att verktyget valts ska vänster
musknapp tryckas ned, hållas nedtryckt och kartan förflyttas med musens
förflyttning. Observera att det är möjligt att utföra samma funktion med höger
musknapp och att detta även fungerar oavsett vilket verktyg som är aktivt.
Verktyg för att visa information om ett objekt. Efter att verktyget valts ska ett
kartobjekt väljas genom att det pekas ut med ett musklick i kartfönstret.
Om klicket träffar något objekt visas aktuellt objekts tematabell upp i RenGIS
tabellfönster (se nedan) med tabellen positionerad på aktuell rad.
RenGIS söker endast efter objekt i de kartteman som är markerade och synliga i
innehållsförteckningen. Om en grupp är markerad kommer sökningen att ske i
samtliga ev. kartteman och undergrupper för den gruppen. Genom att markera den
översta gruppen i innehållsförteckningen kommer samtliga synliga kartteman att
genomsökas.
Dock kommer sökningen alltid att ske i renbruksplanens betesland (som är synliga).
Verktyg för att mäta avstånd och areal. Efter att verktyget valts redovisas avstånd och
areal fortlöpande för varje klick i kartfönstret. Observera att arealen redovisas utan att
figuren sluts genom att klicka på startpunkten – detta görs s.a.s. automatiskt.
Mätningen kan nollställas genom att klicka på knappen näst längst till höger i
formuläret.

Verktyg för att gå fram och tillbaka mellan kartfönstrets sparade omfattningar.

1.1.7 Kartfönster

I kartfönstret (E) visas de kartteman man lagt till efter den ordning de är placerade i
teckenförklaringen. Längst ner till höger finns också en skalstock som kan användas för att
vara i ”rätt” skalområde för moment vid upprättandet av renbruksplaner.

1.1.8 Statusrad

I statusraden (F) finns funktionerna för de inställningar som användaren vill att RenGIS 2.0
ska ha. Här finns också funktionen för att hämta uppdateringar av programmet via Dropbox
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samt en funktion för att hämta manualer som beskriver olika moment i arbetet med
renbruksplaner.
1.1.8.1 Inställningar

Första gången efter att RenGIS installerats startar programmet med att automatiskt lägga till
ett stort antal kartteman som benämns Publika data. Om RenGIS ska startas annorlunda
måste detta anges via RenGIS inställningar i statusraden (F).
RenGIS kan ställas in för att visa fler eller färre funktioner. De verktyg/funktioner som
förutsätter att fler funktioner visas är fortsättningsvis markerade med tonad bakgrund i denna
manual.
RenGIS 2.0 inställningar når man genom att klicka på texten Inställningar i statusraden (F).
Då öppnas följande fönster vars funktioner närmare kommer att beskrivas.

•

Referenssystem Inställningen anger det referenssystem som kartteman ska skapas i.
Normalt ska SweRef99 väljas. Observera att detta endast styr i vilket referenssystem
nya teman skapas (exv. första gången man startar redigering av min renbruksplan).
Det ändrar inte på referenssystemet för befintliga teman.

•

Vid start av RenGIS Inställningen styr hur RenGIS ska startas. Följande värden är
möjliga: Visa tom karta, Lägg till min sameby, Öppna föregående projekt, Låt
mig välja vid uppstart samt Lägg till publika data. Lägg till publika data är det
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värde som är förinställt efter installation, men rekommendationen är att välja vid
uppstart så att användaren själv kan styra vilken inställning som passar bäst för det
aktuella tillfället.
•

Programläge Inställningen styr mängden av synliga verktyg. Följande värden är
möjliga: Standardläge – färre funktioner och Utökat läge – fler funktioner. Välj
utökat läge om du vill kunna använda alla funktioner i RenGIS.

•

Kartor via internet Om internetuppkoppling finns kan RenGIS använda Google
Maps, Map Quest eller Lantmäteriets webbkarta som bakgrundskarta. Genom att
bocka för respektive karta blir dessa synliga i RenGIS innehållsförteckning.

•

Visa copyright-text Lantmäteriet kräver att de anges som källa vid publicering och
offentligt användande av deras kartmaterial. Genom att bocka för denna ruta kommer
copyright-texten automatiskt att läggas till i kartfönstrets nedre högra del.

•

Användarnamn Anger vilket namn som varje redigerat objekt märks upp med när
det skapas eller ändras. Här skall användarens för- och efternamn anges.

•

Sameby Anger vilken sameby som avses med begreppet Min sameby i RenGIS 2.0.
Exv. finns verktyg för: Lägg till Min sameby, Redigera Min renbruksplan o.s.v.
RenGIS kan användas utan att någon sameby är angiven som Min sameby, men tänk
på att vissa funktioner förutsätter att Min sameby är angiven. Detta kommer dock att
framgå av sammanhanget.

•

Klientdator Uppgiften används för att märka upp redigerade objekt. Alla datorer i en
sameby har ett treställigt nummer först som följs av ett tvåställigt löpnummer inom
samebyn. Uppgiften används endast vid olika redigeringar och ska ses som ett
hjälpmedel att reda ut tveksamheter som kan uppstå vid replikering. Det finns ingen
kontroll att numret verkligen är unikt inom samebyn utan detta måste följas upp av
den GIS-ansvarige inom samebyn.

•

RenGIS server Anger om den aktuella datorn är samebyns RenGIS-server eller inte.
Det får endast förekomma en server per sameby och det är denna dator som styr
all replikering. Om en dator felaktigt anges som server och nya betesland skapas på
denna felaktiga server kommer ett mycket svårtolkat läge att uppstå. Det är så
svårtolkat att man helt enkelt måste se till att det finns en server per sameby.

•

Testa 3D-stöd RenGIS kan visa kartfönstret i 3D och behöver för detta Direct-X
installerat. Denna knapp testar om så är fallet. Om Direct-X saknas finns en länk till
Microsoft för nedladdning och installation av Direct-X (kräver anslutning till
Internet).

•

Höjdmodell För att visa kartfönstret i 3D krävs en höjdmodell. Det följer med en
höjdmodell i RenGIS grundinstallation som är uppbyggd av punkter med 250 meter
mellan varje punkt. Denna höjdmodell är automatiskt angiven men kan ändras till en
egen höjdmodell (om någon finns tillgänglig).
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•

Höjdförstärkning I 3D-läge kan höjdeffekten förstärkas med upp till 999 %. Platta
områden kan bli mer effektfulla men samtidigt kan områden med stora variationer bli
för varierade. Uppgiften kan även interaktivt ändras i själva 3D-läget.

1.1.8.2 Referenssystem

RenGIS 2.0 kan samtidigt hantera karteman i olika referenssystem, exv. SweRef99 TM, RT90
och WGS84. Programmet använder sig av informationen i de projektionsfiler (.prj) som följer
med respektive tema. Det är alltså fullt möjligt att på skärmen visa en satellitbild i RT90, en
shapefil i SweRef99 och GPS-positioner från en GPX-fil i WGS84.
Det finns olika projektionsfiler definierade för RT90 där vissa ger en avvikelse på ca 200
meter när de används tillsammans med SweRef99-teman. RenGIS 2.0 försöker att automatiskt
identifiera dessa och ersätta dem med en projektionsdefinition som bättre överensstämmer
med SweRef99TM.
I de fall som en projektionsfil saknas försöker RenGIS 2.0 att avgöra om det är ett RT90- eller
SweRef99-tema. Om den öst/västliga koordinaten består av 6 heltal antas det vara ett
SweRef99-tema – annars ett RT90-tema.
1.1.8.3 FTP-uppdatering

RenGIS uppdateras kontinuerligt. Uppdateringarna kan hämtas hem via internet via ett
Dropbox-konto. FTP (File Transfer Protocol) är ett filöverföringsprotokoll som gör det
möjligt att skicka och hämta datafiler över internet. RBP tillhandahåller en tjänst där
uppdateringar av RenGIS och andra datafiler läggs in som sedan användarna kan hämta hem
till sina egna datorer. Därför är det viktigt att ofta kontrollera ifall det finns en senare version
av RenGIS och i så fall hämta hem och installera denna.
Klicka på texten FTP-uppdatering i statusraden (F). RenGIS kommer då automatiskt att
stängas ner och istället kommer nedanstående fönster att öppnas.

I den vänstra delen listas vad som är möjligt att hämta hem från servern. Här finns exv.
kartdata och manualer. Mappen RenGIS20.Akt innehåller filer som rör RenGIS 2.0.
Uppdateringar av programmet är alltid datummärkta och senaste versionen blir dessutom
automatiskt markerad för nedladdning. För att hämta hem den senaste versionen eller något
annat valt objekt markerar man detta med muspekaren. Därefter klickar man på verktyget
”Hämta från server” i övre vänstra hörnet. Det markerade objektet kommer då att börja
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hämtas hem till användardatorn. RenGIS kontrollerar under processen ifall filerna redan finns
installerade på datorn och meddelar därefter hur många filer som är nya och hur stora de är.
OBS! Notera storleken. Det är viktigt att vara medveten om att stora datamängder ofta tar
lång tid att hämta hem. Därför kan det ibland vara bättre att dela upp hämtningen i mindre
paket (t.ex. en satellitmosaik åt gången ist.f. hela bilddatamappen på en gång).

Klicka på ”Ja” för att ladda hem de nya filerna.
När filerna har hämtats hem till din dator fås nedanstående meddelande.

Klicka på ”Ok”. För att installera den uppdaterade versionen krävs att man accepterar att
RenGIS får göra ändringar på din dator. Installationen startar därefter automatiskt. Följ
instruktionerna för installation av RenGIS.

12

Manual 2 - RenGIS 2.0

När installationsprocessen är klar kommer det nya uppdaterade RenGIS att starta automatiskt.
1.1.8.4 Manualer

Dropboxen innehåller inte bara uppdateringar av RenGIS 2.0 utan även manualer som
behandlar olika moment i arbetet med renbruksplaner.

Dessa återfinns i en särskild mapp, som bilden ovan visar. Ska en manual hämtas hem
markeras denna och sedan klickar man bara på ”Hämta från server” enligt vad som beskrevs
under föregående rubrik (1.1.6.3). Manualerna hamnar sedan i en särskild mapp bland dina
RenGIS-filer.
I statusraden (F) finns en funktion för att öppna manualer som hämtats hem från FTPservern. Klicka på texten Manualer i statusraden (F) så öppnas mappen med manualer under
Mina RenGIS-filer. I mappen finns de manualer som tidigare hämtats hem från
Skogsstyrelsens FTP-server.
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Välj den manual du vill läsa och klicka på ”Öppna” i nederkanten av fönstret. Det är återigen
viktigt att poängtera att denna funktion inte hämtar manualer direkt från FTP-servern utan
endast via dina egna RenGIS-filer.

1.2 Verktygsfältets menyer
Under verktygsfältet finns även olika menyer där varje meny innehåller verktyg med liknande
funktion.
1.2.1 Meny för att lägga till kartteman

Under menyn har det samlats verktyg för att lägga till kartteman i innehållsförteckningen.
Vissa av verktygen lägger till ett enskilt karttema medan andra lägger till 100-tals teman
grupperade för ett speciellt syfte.
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•

Lägg till tema … Verktyg för att
lägga till kartteman till
innehållsförteckningen. Kartteman
väljs via en filbläddrare. OBS:
Karttemat hamnar på den position
som är markerad i
innehållsförteckningen. Om den
hamnar fel får man antingen ta bort
temat (högerklicka på karttemat) och
lägga dit det på nytt eller så kan man
dra och släppa karttemat på rätt plats i
innehållsförteckningen.

•

Lägg till min sameby Verktyg som
lägger till ett stort antal grupper och
kartteman i innehållsförteckningen.
Detta är den innehållsförteckning som
normalt används i RenGIS. Den kan
aktiveras automatiskt vid start av
RenGIS via RenGIS inställningar.

•

Lägg till mina omvärldsfaktorer
och Lägg till och visa mina
omvärldsfaktorer Verktyg som
lägger till de kartteman som samebyn
skapat i Mina omvärldsfaktorer
(MOF). Se särskild manual.

•

Lägg till terrängkörningsplan och
Lägg till och visa
terrängkörningsplan Verktyg som
lägger till de kartteman som samebyn
skapat sin Terrängkörningsplan
(TKP). Se särskild manual.

•

Lägg till mina anläggningar och Lägg till och visa mina anläggningar Verktyg
som lägger till de kartteman som samebyn skapat i Mina anläggningar (MA). Se
särskild manual.

•

Lägg till min samebygräns RenGIS har en databas från Sametingets iRenMark som i
sin tur har ett karttema benämnt Sameby. Utifrån den sameby som är angiven i
RenGIS inställningar läggs dess gräns (polygon) till som ett karttema.

•

Lägg till alla samebygränser Samtliga samebyars gränser (polygoner) läggs till som
ett karttema och tematiseras utifrån en indelning i fjällsameby, skogssameby eller
koncessionssameby.

•

Lägg till bakgrunder Verktyg som lägger till samtliga kartor som följer med
RenGIS-installationen och som därmed ligger på hårddisken.
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•

Lägg till Sverigekarta En översiktlig karta (rasterformat) över norra Sverige läggs till
som ett karttema.

•

Lägg till iRenMark för min sameby Alla data från Sametingets databas iRenMark
för den aktuella samebyn läggs till som ett stort antal grupper och kartteman. Dessa
läggs även till via Lägg till min sameby.

•

Lägg till iRenMark för alla samebyar Alla data från Sametingets databas iRenMark
för alla samebyar läggs till som ett stort antal grupper och kartteman. Dessa läggs även
till via Lägg till publika data.

•

Visa formulär iRenMark

•

Lägg till publika omvärldsfaktorer Lägger till insamlade kartteman som beskriver
olika omvärldsfaktorer. Dessa finns beskrivna i en egen manual. Publika
omvärldsfaktorer läggs även till via Lägg till publika data.

•

Lägg till publika data Lägger till ett stort antal grupper och kartteman med data som
finns publikt tillgängliga. RenGIS startar med denna inställning om inte annat anges
under RenGIS inställningar.

•

Karttjänster Visar en meny som beskrivs mer ingående nedan.

•

Öppna projekt Öppnar ett tidigare sparat projekt – se nästa verktyg. Projektet väljs
genom en filbläddrare.

•

Öppna projektgrupp Öppnar en tidigare sparad projektgrupp – se nästa verktyg.
Projektgruppen väljs genom en filbläddrare.

1.2.1.2 Meny för att lägga till karttjänster

Under menyn har samlats alla verktyg för att lägga till karttjänster i innehållsförteckningen.
En karttjänst är beroende av att en aktiv uppkoppling mot Internet finns tillgänglig för datorn.
Fördelen är att data alltid är uppdaterat och inte behöver installeras på varje dator.
Varje karttjänst kan bestå av ett eller flera kartteman och har en ansvarig utgivare.
Karttjänsten kan i princip inte styras av RenGIS. Vem utgivaren är framgår av ledtexten till
varje menypunkt:
•

LST – länstyrelsen

•

SKS – skogsstyrelsen

•

SGU – Svensk Geologisk Undersökning

MapQuest och Open Street Map är organisationer som tillhandahåller data över hela
världen och mer information kan fås via
•

http://www.mapquest.com/
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•

http://www.openstreetmap.org/.

Varje karttjänst tillhandahåller en rasterbild som anpassas till kartfönstrets synliga område
varje gång som fönstrets ritas om.

Om användaren känner till sökvägen, via internet, till någon annan karttjänst än de som
nämnts ovan så är det möjligt att använda sig av ”Lägg till WMS karttjänst”. Klicka på
rubriken och skriv in sökvägen i fönstret som öppnas.
1.2.2 Meny för att skapa/uppdatera

Under menyn har samlats verktyg för att skapa och uppdatera olika saker.
•

Exportera/skapa rapport
markerade byar … Menypunkten
visar en dialog för att kunna exportera
data och skapa rapporter. Dialogen
finns beskriven längre ned. Det måste
finnas data för en sameby i
innehållsförteckningen exv. Lägg till
min sameby.

•

Hantera säkerhetskopior för min
sameby ... Menypunkten visar en
dialog för att kunna skapa eller
återläsa data från en säkerhetskopia.
Aktuell innehållsförteckning måste
vara tom.

•

Replikering av min renbruksplan ... Menypunkten visar en dialog för att kunna
replikera renbruksplanen mellan datorer. Aktuell innehållsförteckning måste vara
tom. Kan endast utföras från samebyns RenGIS-server – RenGIS inställningar.
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•

Replikering av min renbruksplan mot ArcGIS-server

•

Replikering av mina samråd ... Menypunkten visar en dialog för att kunna replikera
samråden mellan datorer. Aktuell innehållsförteckning måste vara tom.

•

Replikering av min betesmarkshistorik ... Menypunkten visar en dialog för att
kunna replikera betesmarkshistorik mellan datorer. Aktuell innehållsförteckning
måste vara tom.

•

Georeferens av bild

•

Spara som georefererad bild … Verktyg för att skapa en bildfil utifrån aktuellt
kartfönster. Bildfilen anges via en filbläddrare. Bildfilen blir georefererad och kan
visas som ett karttema i såväl RenGIS som andra GIS.

•

Spara som Google kartfil (kml) … Verktyg för att spara alla vektordata i aktuellt
kartfönster som en KML-fil som sedan kan öppnas i Google Earth eller laddas upp
till Mina Platser i Google Maps (http://maps.google.com/). Därefter kan den visas på
en iPad eller Androidtelefon. KML-filen anges via en filbläddrare.

•

Ändra referenssystem för skikt … Dialog visas för ändring av referenssystemet för
ett vektorskikt. Se ovan.

•
•

Spara projekt ...
Spara projektgrupp …

•

Specialare
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•

Klipp data för en
sameby. Dialog
visas för att kunna
extrahera data för
en eller flera
samebyar. Exv.
kan
vegetationsdata
för en sameby
extraheras från
länsvisa skikt.

•

Tilldela serverid för alla ej replikerade ... Det har uppstått lägen där redigeringar
varit utförda på RenGIS-servern utan att datorn i fråga (se RenGIS inställningar)
varit definierad som server. Denna funktion tilldelar serverid för alla objekt
(betesland och inventeringspunkter) som saknar sådant. Funktionen kräver att
innehållsförteckningen är tom. En dialog visas där användaren ska bekräfta att
funktionen verkligen ska utföras.

1.2.2.1 Dialog för exportera/skapa rapport markerade byar

När data för Min sameby är inlagd i innehållsförteckningen kan data
exporteras/sammanställas på olika sätt.
• Markera gruppen för Min sameby

•

Välj funktionen för exportera

Dialogen för att exportera visas.
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Genom att välja ett av alternativen och sedan välja Nästa kommer en guide att starta och
olika alternativ att behöva anges.
En separat manual för leverans av data till en extern mottagare finns framtagen.
1.2.2.2 Dialog för att hantera säkerhetskopior för min sameby

•

Rensa innehållsförteckningen från
allt.

•

Välj funktionen för säkerhetskopior.

Data för Min sameby säkerhetskopieras enligt följande.
Dialogen för att säkerhetskopiera visas.
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Det finns två lägen för säkerhetskopiering:
• Säkerhetskopiera min sameby
• Återställ säkerhetskopia för min sameby
Säkerhetskopiering finns beskrivet mer utförligt längre fram.
1.2.2.4 Dialog för att replikera min renbruksplan

Data för Min sameby replikeras enligt följande:
• Rensa innehållsförteckningen från
allt.
•

Välj funktionen för replikering.

Dialogen för replikering visas.

21

Manual 2 - RenGIS 2.0

Replikeringen finns beskrivet mer utförligt längre fram.
1.2.3 Meny med funktioner runt GPS

Under menyn har samlats verktyg som relaterar till GPS. De flesta verktygen används i
samband med bearbetning av data från GPS-halsband och finns utförligt beskrivna i en
särskild manual (GPS på ren).

•

Överföring till och från en GPS ... Menypunkten visar en dialog för att kunna
hantera en handhållen GPS.
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•

Positionsdatabas … En dialog visas för in- och ut-checkning till/från RenGIS
positionsdatabas.

•

Lägg till tema från databas … En dialog visas för att lägga till kartteman från en
SQLite-databas med geolager.

•

GPS-halsband, beskriv (RAU) … Verktyg för att komplettera positionsteman med
uppgifter – RenskötselAktivitetsUppdatering. Det första synliga positionstemat i
innehållsförteckningen hamnar i en egen dialog överst i kartfönstret.

•

Spela upp GPS-positioner (tidsserie) … En dialog visas med alla synliga
positionsteman i innehållsförteckningen. Utifrån den visade dialogen kan
uppspelningar/animeringar göras av aktuella teman.

•

Konvertera från halsbandstillverkarens export till shape-fil … Nedanstående
dialog visas.

•

Visa koordinat/punkt … Nedanstående dialog visas. Syftet är att i kartfönstret visa
positionen utifrån den koordinat som anges. RenGIS försöker analysera om aktuell
koordinat är i SweRef99 eller RT90 och skapar en punkt i kartfönstret.
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1.2.4 Meny för redigering av mina teman

Under menyn finns redigeringar av olika temagrupper samlade. Redigering innebär att något
skapas, ändras eller tas bort. Vad som redigeras framgår av rubriken. Redigeringen av min
renbruksplan finns närmare beskriven under 2. Redigering i denna manual. Övriga
redigeringar beskrivs däremot i särskilt framtagna manualer.

1.2.5 RenGIS tabellfönster

•

Markera ett karttema (vektor) i innehållsförteckningen och välj verktyget för att visa
tematabell.

•

RenGIS tabellfönster visas under kartfönstret och kan stängas genom att klicka på
krysset uppe till höger i tabellfönstret.

•

Undertill i tabellfönstret finns en rullningslista för att förflytta synliga kolumner till
höger eller till vänster.

•

Till höger i tabellfönstret finns en rullningslista för att förflytta synliga rader uppåt
eller nedåt.
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Genom högerklick på en rad i tabellen visas en meny:
•
•
•
•
•

Blinka i karta Aktuellt objekt blinkar till i kartfönstret.
Zooma till Kartfönstret anpassas så att aktuellt objekt fyller upp kartfönstret.
Kopiera till klippbord Aktuellt objekt kopieras till ett klippbord och kan klistras in i
en redigering. Observera att det inte är Windows klippbord som används vilket
innebär att objektet inte kan klistras in i en ordbehandlare.
Kopiera celltext (Ctrl-C / Ctrl-V) Innehållet i aktuell cell kopieras till Windows
klippbord och kan sedan klistras in överallt där detta är tillåtet – t.ex. i en
ordbehandlare.
Radera Borttagning av aktuellt objekt – vilket förutsätter att man håller på att
redigera sin renbruksplan och att det är betesland som visas i tabellen.

Genom att klicka (vänster musknapp) i en rubrikcell visas en sökdialog. Genom att skriva in
ett värde lokaliseras det första objektet som i aktuell kolumn har ett värde som inleds med de
angivna tecknen. I exemplet ovan kommer det första objekt som har ett NAMN som inleds
med bokstäverna Små att visas i tabellfönstret (om det finns något). Sökningen skiljer inte
på stora och små bokstäver.
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Tabellfönstret till höger visar alla
egenskapsdata kopplade till valt objekt.
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2. Redigering
Ett huvudmoment i RenGIS 2.0 är att upprätta digitala betestrakter, kärnområden och
nyckelområden m.fl. efter en hierarkisk struktur . En betestrakt kan innehålla ett eller flera
kärnområden och ett kärnområde kan i sin tur innehålla inget, ett eller flera nyckelområden.
Dessutom finns lågutnyttjade områden och åtgärdsområden som kan behöva restaureras.
De åtta årstider som förekommer kombinerat med fem olika områdestyper innebär att totalt
40 olika teman kan användas i redigeringen.
Innan man startar redigeringen bör man se till att nödvändiga teman har lagts till, är synliga
och att lämplig skala är inställd. Med redigering menas här att skapa nya, förändra och att ta
bort betesland.
Kontrollera under inställningar längst
ner i programfönstret att riktiga
uppgifter är ifyllda.
Här ska anges referenssystem,
användarnamn, sameby och
klientdator. Här ska man också klicka
för om datorn ska vara server (OBS,
bara en per sameby). Avsluta med
att ”Spara”.

Starta redigeringen genom att klicka på pennsymbolen
i verktygspanelen (eller via
pilsymbolen till höger och sedan via rubriken Redigera min renbruksplan).

En meny visas som innehåller
alternativ för att skapa nya, ändra
befintliga eller radera betesland.
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2.1 Första gången

1.

Första gången man
startar redigeringen
kommer en fråga upp
om man vill skapa filer.
Man ska svara ”Ja” och
då skapas de 40 tomma
shapefiler som kommer
att används vid
redigeringen.
Shapefilerna lagras i
katalogen
betesl_indeln på den
plats som angavs vid
installationen.

2.

Därefter kommer en
fråga om Min sameby
ska läggas till. Svara
”Ja”.

3.

Lägg till lämpliga
bakgrundsteman( t.ex.
satellitbilder och
översiktskartor) som
behövs för
redigeringsarbetet.

4.

Spara projektet (.rgpfil) via huvudmenyn
med lämpigt namn och
på lämplig plats i
filstrukturen. Genom att
spara projektet slipper
man läsa in
bakgrundskartorna
manuellt vid nästa
arbetssession.
Projektfilen innehåller
inte geodata utan bara
pekare till var data finns
lagrat.
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2.2 Skapa nytt betesland (område)

Tänk på att skapa beteslanden i rätt ordning och på rätt sätt. Nyckelområden kan exv. bara
skapas inom kärnområden som i sin tur bara kan skapas inom betestrakter.
1.

Välj Skapa nytt
betesland och klicka
på Nästa.

2.

Välj årstid.

3.

Välj beteslandstyp:
Betestrakt,
kärnområde,
nyckelområde,
lågutnyttjat område
eller område som
behöver åtgärdas.

4.

Välj eventuellt
vidhäftningsavstånd,
lika med radien
(uttryckt i meter) i en
cirkel runt
digitaliseringspunkten.
Vidhäftningstema kan
väljas från rull-lista.
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5.

Digitalisera önskat område.
Första punkten får beteckningen
1:1 nästa 1:2 o.s.v. Dubbelklicka
när sista punkten läggs till så
ritas beteslandet ut på kartan.
Alternativt klickar man på Skiss
klar (F2) i redigeringsmenyn för
att rita ut beteslandet.

6.

Samtidigt öppnas ett formulär
där man fyller i namn (tvingande
fält) och ett eventuellt
förtydligande i kommentarfältet.
Klicka sedan på Ok.

7.

Det nya beteslandet visas i
kartfönstret. För att det nya
området ska sparas måste man
sedan klicka Spara i redigeramenyn.

2.2.1 Överlappande betesland

Om ett betesland som ritas ut på kartan överlappar ett redan utritat betesland av samma typ
(tex. Betestrakt vår/Betestrakt vår) öppnas nedanstående fönster:
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Du kan nu välja om det senare beteslandet ska klippas så att överlappningen försvinner, d.v.s.
att kanten följer kanten på det tidigare beteslandet. I så fall klicka på Ja. Vill du istället att
beteslandet verkligen ska överlappa det tidigare beteslandet klickar du på Nej. Det är viktigt
att notera att om ett betesland ritas så att det helt täcker ett tidigare betesland, kommer inte
ovanstående fönster att öppnas. Detta gäller även när betesland ritas helt inom gränserna för
ett befintligt betesland.
Fönstret öppnas inte heller om det nya beteslandet är av en annan typ än det tidigare (t.ex.
Betesland höst/Betesland vår). Beteslanden kommer i så fall automatiskt att överlappa
varandra.
2.2.2 Beteslandens hierarki

RenGIS 2.0 förutsätter att det finns en bestämd ordning eller hierarki mellan olika typer av
betesland. Nyckelområden kan exv. bara ritas inom befintliga kärnområden och kärnområden
kan bara ritas inom befintliga betestrakter. Försöker man t.ex. rita ett nyckelområde utan att
först ha definierat ett kärnområde kommer följande felmeddelande att dyka upp.

Om man istället ritar nyckelområdet delvis utanför ett kärnområde kommer RenGIS att strikt
klippa bort den del av nyckelområdet som ligger utanför kärnområdet.
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Det är alltså oerhört viktigt att konsekvent följa den ordning och de regler som finns uppsatta i
RenGIS så att beteslanden blir utritade på ett korrekt sätt och enligt förutbestämda
definitioner. Observera att lågutnyttjade områden och åtgärdsområden kan ritas utan
ovanstående restriktioner.

2.3 Ta bort betesland

1.

Markera Radera objekt i
redigera-menyn och klicka
Nästa.

2.

Klicka på det objekt i kartan
som ska tas bort.

Kontrollera att rätt kartobjekt
markerats.

3.
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4.

Klicka på ”Bekräfta att
rätt objekt kommer att tas
bort” och därefter på
”Spara” för att bekräfta
borttaget.

2.4 Ändra betesland
Ändra betesland inkluderar flera olika sätt att förändra geografiska objekt och även deras
egenskapsdata.
2.4.1 Flytta punkter

Flytta punkter innebär att man förändrar det geografiska objektets form genom att flytta
objektsavgränsande brytpunkter.
1.

Välj ”Ändra objekt:
geometri och
beskrivning” i redigeramenyn och klicka
”Nästa”

2.

Markera i kartbilden
objekt som ska redigeras.

3.

Markera brytpunkter som ska förflyttas
med vänster muspekare nedtryckt och
dra till önskad position. Släpp upp.
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4.

Klicka därefter på Skiss klar (F2) i
redigeringsmenyn.

5.

Egenskapsfönstret kommer upp och ger
möjlighet till att ändra egenskapsdata.
Klicka därefter Ok.

2.4.2 Utöka område

1.

Välj Ändra objekt: geometri och
beskrivning i redigera-menyn och
klicka Nästa.

2.

Markera objekt i kartan (så att områdets
brytpunkter visas).

3.

Digitalisera genom att markera första
punkten (2:1) innanför objektet, därefter
mellanliggande brytpunkter utanför
objektet och avsluta med den sista
punkten (2:11) innanför igen.
Klicka därefter på Skiss klar (F2) i
redigera-menyn. Ändra eventuellt
egenskapsdata och klicka
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3.

Området har utökats. Klicka Spara i
redigera-menyn för att permanenta
förändringen.

2.4.3 Skapa ”öar” i områden

1.

Välj Ändra objekt: geometri och
beskrivning i redigeringsmenyn och
klicka Nästa

2.

Markera objekt i kartan (så att områdets
brytpunkter visas).

3.

Digitalisera genom att markera
brytpunkter för det som ska bli en ”ö”
(punkterna 2:1 – 2:6). Klicka därefter
på Skiss klar (F2) i redigeringsmenyn.
Ändra eventuellt egenskapsdata och
klicka

35

.

Manual 2 - RenGIS 2.0

4.

Området har förändrats. En ”ö” har
skapats i objektet. Klicka Spara i
redigeringsmenyn för att permanenta
förändringen.

2.4.4 Reducera område

1.

Välj Ändra objekt: geometri och
beskrivning i redigera-menyn och
klicka Nästa

2.

Markera objekt i kartan (så att områdets
brytpunkter visas).

3.

Digitalisera genom att markera första
punkten (3:1) utanför objektet därefter
mellanliggande brytpunkter utanför
objektet och avsluta med den sista
punkten (3:15) innanför igen.
Klicka därefter på Skiss klar (F2) i
redigeringsmenyn. Ändra eventuellt
egenskapsdata och klicka

4.

Områdets yta har reducerats. Klicka
Spara i redigeringsmenyn för att
permanenta förändringen.
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2.4.5 Dela område

1.

Välj Dela objekt i redigera-menyn.
Klicka Nästa.

2.

Markera startpunkt utanför objektet,
eventuella mellanliggande brytpunkter i
objektet och sist slutpunkt utanför
objektet. Avsluta med att klicka Skiss
klar (F2) i redigeramenyn. Bekräfta
förändringen genom att klicka Spara för
att permanenta delningen. Båda ytorna
ärver egenskaper från ursprungsobjektet.
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2.4.6 Klipp mot samebygräns

När beteslanden gränsar till samebygränsen kan det vara svårt att följa gränsen exakt. För att
underlätta arbetet finns därför verktyget ”Klipp mot samebygräns”. Då kan man i efterhand
låta RenGIS klippa beteslandet exakt efter samebygränsen.
Välj och klicka på ”Klipp mot
samebygräns” i redigeringsverktyget.

Beteslandet klipps längs
samebygränsen vilket kan ses genom
att nya brytpunkter har skapats längs
gränslinjen.

Klicka på ”Nästa” för att ta bort den
del av beteslandet som ligger utanför
samebygränsen. Följ därefter
instruktionerna på vanligt sätt innan
beteslandet slutligen sparas.
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2.4.7 Ändra beteslandstyp och/eller årstid

Välj detta verktyg om du vill ändra beteslandstyp och/eller årstid. Följ instruktionerna som
visas på skärmen. När ändringarna är gjorda kommer följande fönster att visas:

Välj ”Kopiera betesland” om du vill skapa ett nytt betesland och låta det gamla ligga kvar.
Välj ”Flytta betesland” om du vill skapa ett nytt betesland och radera det gamla. Spara när
valet är gjort.
2.4.8 Ändra objekt: beskrivning

Välj detta verktyg om du enbart vill ändra namn och/eller beskrivningen i kommentarfältet
som hör till ett betesland. Beteslandstyp och årstid kan inte ändras i detta läge. Kom ihåg att
spara dina ändringar.
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3. Säkerhetskopiera
Det är viktigt att säkerhetskopiera redigeringsarbetet med jämna mellanrum för att reducera
merarbetet om det uppstår problem. Det bästa är kanske att säkerhetskopiera till ett externt
media, DVD/CD, extern hårddisk eller USB-minne.
1.

Välj Hantera
säkerhetskopior för min
sameby… under
huvudmenyn
Innehållsförteckning

2.

För att förhindra låsningar,
stäng RenGIS och starta om
programmet.
Innehållsförteckningen ska
vara tom.

3.

Välj Hantera
säkerhetskopior för min
sameby… på nytt.
Välj säkerhetskopiera min
sameby och klicka Nästa.

4.

Här finns möjlighet att
inkludera eventuella
inventeringsbilder i
säkerhetskopian. Klicka
Nästa.

5.

Här är förbockat att
säkerhetskopiera till en plats i
filsystemet som angavs vid
installationen. Den mapp som
anges måste vara tom.
Här kan man också bocka för
möjligheten att kopiera till
CD/DVD.
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6.

Bekräfta genom att klicka Ok.

7.

Säkerhetkopieringen av min
sameby bekräftas.

8.

Utgående från samma
menyval kan man också välja
att återställa säkerhetskopia.
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4. Replikering
4.1 Inledning
När man replikerar i RenGIS sker följande:
•

klienten och servern kopplas samman så att servern har skrivrättigheter på klientens
mapp för RenGIS-data: Mina Dokument\RenGIS.

•

alla förändringar på klienten förs över från klienten till servern och inkluderas i den
version som finns på servern

•

den uppdaterade serverversionen kopieras tillbaka till klienten

På grund av att servern ska skriva tillbaka den uppdaterade versionen behövs skrivrättigheter
på klienten.
Ett alternativt sätt är att replikera via en säkerhetskopia. Säkerhetskopian kan antingen vara på
ett skrivbart medium (t.ex. USB-minne) eller på ett skrivskyddat medium (t.ex. CD-skiva).
Detta kräver dock att ett antal extra steg måste utföras.

4.2 Steg för steg

Gör enligt följande för att replikera via en CD-skiva:
•

skapa en säkerhetskopia på klienten på en CD-skiva

•

skicka CD-skivan till servern, exv. via vanlig post

•

replikera från CD-skivan på servern

•

skapa en ny säkerhetskopia på servern på en ny CD-skiva

•

skicka den nya CD-skivan till klienten, exv. via vanlig post

•

återställ klientens Renbruksplan från den nya CD-skivan

Gör enligt följande för att replikera via ett USB-minne:
•

skapa en säkerhetskopia på klienten på ett USB-minne

•

skicka USB-minnet till servern, exv. via vanlig post

•

replikera från USB-minnet på servern, versionen på USB-minnet blir automatiskt
uppdaterad

•

skicka tillbaka USB-minnet till klienten, exv. via vanlig post

•

återställ klientens Renbruksplan från USB-minnet

Tänk på följande:
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•

inga redigeringar får göras på klienten från det att den första säkerhetskopian är
skapad tills att den är återställd med den nya säkerhetskopian från servern.

•

om det är flera klienter som ska replikeras är det lämpligt att replikera från samtliga
CD-skivor innan den nya säkerhetskopian skapas.

4.3 Skapa en säkerhetskopia på CD-skiva

1. Starta RenGIS.
2.
Töm innehållsförteckningen – verktyget längst till vänster i RenGIS.
3.

Starta RenGIS funktion för att hantera säkerhetskopior.
4.

Välj funktionen för att säkerhetskopiera och sedan Nästa →.
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5.

Ange att inventeringsbilder ska ingå och Nästa.

6.

Gör följande:
•
ange att säkerhetskopian ska skickas till en CD-skiva
•
lägg in en skrivbar CD-skiva i datorns CD-brännare
•
klicka på knappen för att uppdatera lista med enheter
•
välj den enhet som motsvarar datorns CD-brännare
•
välj Nästa.
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7.

Bekräfta att rätt inställningar är gjorda och välj Ok.
8.

Läs igenom det meddelande som visas och välj Ok.

9.

Fr.o.m. detta steg används Windows egna rutiner för att bränna skivan. I princip kan det se ut
som nedan men det kan variera.
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10.

Välj funktionen för att skriva till skivan.

4.4 Replikera från en CD-skiva

1. Starta RenGIS.
2.
Töm innehållsförteckningen – verktyget längst till vänster i RenGIS.
3.

Starta RenGIS funktion för att replikera.
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4.

Nu kommer inte klienten att vara inkopplad utan data ska läsas från CD-skivan som ska
placeras i serverns CD-enhet. Välj Nästa →.

5.

Ange CD-enheten som källa och välj Nästa.
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6. Fr o m detta steg sker replikeringen på vanligt sätt.

4.5 Återställa från en CD-skiva

1. Starta RenGIS.
2.
Töm innehållsförteckningen – verktyget längst till vänster i RenGIS.
3.

Starta RenGIS funktion för att hantera säkerhetskopior.
4.

Välj funktionen för att återställa säkerhetskopia och Nästa.
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5.

Ange vad som ska återställas och Nästa.
6.

Ange att återställningen ska ske från en CD-skiva och Nästa.
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7.

Bekräfta de val som gjorts och Ok.
8.

Bekräfta att du är säker – om du verkligen är det!!!
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