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Skogsstyrelsen

Beskrivning

2020-08-19

Allmän beskrivning
Innehåll

Geodata som anger gränsen för odling av Contorta. Gränsen genereras fram grundat på bl a höjd
över havet samt breddgrad. En gräns som definierar var det är förbjudet att plantera contorta nedanför
den fjällnära gränsen. Ovanför den fjällnära gränsen är det sedan 1991 totalförbud mot
contortaplantering.
Produkten tillhandahålls på dessa sätt:
• Den finns som ett lager i Skogsstyrelsens e-tjänst Skogens Pärlor
• Den kan läggas till i eget GIS som WMS-tjänst
• Data kan laddas ned för användning i eget GIS

Geografisk täckning
Extent
XMin: 200000
YMin: 6100000
XMax: 1000000
YMax: 7700000
Spatial Reference: 3006 (3006)

Koordinatsystem

Plan: EPSG:3006 (SWEREF99 TM)
Höjd: RH 2000
I WMS-tjänsten stöds även koordinatsystemet WGS 84 (4326)

Kvalitetsbeskrivning
Syfte och användbarhet
Tillkomsthistorik

Den digitaliserade gränsen är framtagen utgående från ett diagram med axlar för höjd över havet och
breddgrad samt Lantmäteriets höjdmodell (50 m).

Underhåll

Inget ytterligare underhåll planerat.

Underhållsfrekvens

Kontinuerlig, uppdateras varje natt.

Datakvalitet

De digitala gränserna kan vara behäftade med vissa fel. Juridiskt gäller alltid den definition av
gränsens sträckning som anges i gällande förordning/lag. Information om gällande förordning och
aktuell sträckning finns hos Skogsstyrelsen.
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Beskrivning av lager och fält
Produkten innehåller ett lager med följande fält:
Fältnamn

Beskrivning

Kommentar

OBJECTID

Unik identitet

Skapat av systemet. Ändras vid varje ny
laddning

Shape

Geometri

Typ
Beskrivn

Beskrivning

VDN

Varudeklaration

Hektar

Areal i hektar

Tillhandahållande
Skogens pärlor

Produkten finns som ett lager i Skogsstyrelsens e-tjänst Skogens Pärlor
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

WMS

Produkten kan läggas till i eget GIS som WMS-tjänst
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/geodatatjanster/wms---visningstjanster/

Nedladdning

Produkten kan laddas ned för användning i eget GIS
http://www.skogsstyrelsen.se/laddanergeodata

REST-gränssnitt

Produkten kan nås via REST-gränssnitt för utveckling av integration maskin-maskin.

http://www.skogsstyrelsen.se/rest
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