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Allmän beskrivning 

Innehåll 
Geodata som anger gränsen för fjällnära skog. Det är viktigt att komma ihåg att den digitala gränsen 
inte har rättsverkan. Det är Skogsstyrelsens författningssamling, SKSFS 1991:3, Förordning om 
gränsen för fjällnära skog som utgör de juridiska dokument som gäller. 
 
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 
Den digitaliserade gränsen är lämplig att använda för att få en överblick på området för fjällnära skog. 

Tillkomsthistorik 
Gränsen för fjällnära skog togs fram i början av 1990-talet och finns beskriven i Skogsstyrelsens 
författningssamling, SKSFS 1991:3, Förordning om gränsen för fjällnära skog.  2018 gjordes en 
uppdatering med syfte att öka lägesnoggrannheten.  Utifrån koordinater och beskrivningstexter 
kvalitetssäkrades gränsen längs hela utbredningen.  Gränsen har digitaliserats utifrån koordinater från 
förordningen, fastighetskartan och historiskt kartmaterial. Där det är möjligt utgår gränsen från platser i 
terrängen och i fastighetskartan som läget var i början av 90-talet.  

Underhåll 
Inget ytterligare underhåll planerat. 

Underhållsfrekvens 
Data uppdateras vid behov/dagligen. 

Datakvalitet 
Kvalitetssäkrat enlig ovan. 
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Beskrivning av lager och fält 
Produkten innehåller ett lager med följande fält: 
Fältnamn Beskrivning Kommentar 
OBJECTID Unik identitet            

Beskrivning Klartexten ”Fjällnäragräns” I Shapefilen heter detta fält Beskrivning, 
p.g.a. begränsningar i fältnamnens längd 

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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