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Kartinformation
Här finner du förklaringar till den kartinformation som finns i Mina sidors
kartprogram. På kartmenyerna kan du släcka eller tända kartskikten som
du önskar genom att klicka i kryssrutorna som finns före varje
informationsskikt.
Röjanalys
Kartskiktet visar var det kan finnas ett röjningsbehov. Tekniken bakom är att
satellitbilder har tolkats och bearbetas av ett datorprogram. Den visar var det troligast
finns behov av röjning. Ett annat sätt att analysera fram röjningsbehov är att finna
områden från när de avverkades för ett visst antal år sedan. Röjanalys finns inte
alltid aktiverad på alla distrikt i landet.
Föryngringsbehov
Kartskiktet visar var det kan finnas ett föryngringsbehov. Genom att välja och öppna
ytan eller bara klicka på en yta så öppnas en hjälpruta som visar hur man kan jobba
vidare med en planering och åtgärder i beståndet. Om Skogsstyrelsen bett att få in
så kallat svarskort så är det möjligt att skicka det från Mina sidor.
Avverkat
Kartskiktet visar områden som har avverkats. Informationen har hämtats från
skillnadsanalys i satellitbilder.
Ärenden
Områden som anmälts för avverkning eller där man ansökt om tillstånd till
avverkning.

Bestånd
Bestånd skapar du som användare under fliken "Planering" som finns i Mina sidors
kartprogram. Bestånd är enhetliga områden där du kan planera en önskad
skötselåtgärd, till exempel röjning eller gallring.
Forn- och kulturlämningar
Kartskiktet visar de kända lämningar som finns registrerade i Riksantikvarieämbetets
digitala fornminnesinformationssystem (FMIS) Som markägare eller utförare av
arbete har man en skyldighet att känna till och ta hänsyn till de forn- och
kulturlämningar som finns när marken brukas.
Forn- och kulturlämningar - linjer
Forn- och kulturlämningar - punkter
Skog och historia
Skog och historia var ett inventeringsprojekt som Skogsstyrelsen genomförde
tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Arbetsförmedlingen samt
länsstyrelserna/länsmuseerna. Syftet med inventeringen var att finna och beskriva
kulturhistoriskt intressanta lämningar i skogsmark. Skog och historia-materialet
kvalitetssäkras fortlöpande och förs därefter över till forn- och kulturlämningar.
Skog och historia - linjer
Skog och historia - punkter
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Naturhänsyn
Biotopskyddsyta
Användning regleras av miljöbalken. Biotopskyddsområden kan inrättas för mindre
områden som håller mycket höga naturvärden, till exempel nyckelbiotoper.

Naturvårdsavtal
Ett naturvårdsavtal är ett avtal som tecknas mellan markägaren och staten eller
kommunen på viss tid mot ersättning. Syftet är att utveckla och bevara de
naturvärden som redan finns.
Nyckelbiotop
En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens
struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö i dag har mycket stor betydelse för
skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter
Nyckelbiotop - bolag
Fältinventering av nyckelbiotoper på Bergviks, Holmens, SCA:s, Statens
fastighetsverks, Sveaskogs och flera av stiftets marker.
Naturvärde
Visar resultat av fältinventering av områden med vissa naturvärden på privat
skogsmark i landet.
Sumpskog
Sumpskogar är samlingsnamnet för all skogklädd våtmark. Naturtypen har stora
variationer och erbjuder livsmiljöer för många växter och djur. Inventering av landets
sumpskogar har genomförts som fjärranalys (tolkning av infraröda flygbilder).
Drygt fem procent av objekten är dessutom fältbesökta.
Natura 2000 habitat
I områden som ingår i nätverket Natura 2000 får åtgärder som på ett betydande sätt
kan påverka miljön inte utföras utan länsstyrelsens tillstånd
Natura 2000 fågel
Nationalparker
Nationalparker inrättas av Sveriges riksdag på mark som ägs av staten. De omfattar
hela landskapsavsnitt och ska vara minst 1000 hektar. Den dominerande naturtypen
i nationalparkerna är fjäll.
Naturreservat
Det finns både kommunala och statliga naturreservat. Det är länsstyrelsen som
beslutar om de statliga naturreservaten.
Rennäring
Renskötselrätten har uppstått genom att samerna använt mark och vatten för
renskötsel, jakt och fiske under mycket lång tid

