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Allmän beskrivning 

Innehåll 
Översiktlig skogsinventering, ÖSI, var en inventering av de privata skogarna som gjordes mellan 1982 
och 1993 av Skogsvårdsstyrelserna i Sverige. Syftet var att inventeraskogstillståndet och att 
underlätta skogsvårdsmyndigheternas lagtillsyn, samverkan och rådgivning. När ÖSI var klart hade 90 
procent av den privata skogsmarken inventerats. Datamängden består av punkter med beskrivande 
attribut. Relaterade inscannade kartor finns i produkten ”ÖSI (raster)” 
 
Produkten tillhandahålls på dessa sätt: 

• Den kan läggas till i eget GIS som WMS-tjänst 
• Data kan laddas ned för användning i eget GIS 

Geografisk täckning 

Extent  
XMin: 200000 (Väst) 
YMin: 6100000 (Syd) 
XMax: 1000000 (Öst) 
YMax: 7700000 (Nord) 
Spatial Reference: 3006  (3006) 

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

Kvalitetsbeskrivning 

Syfte och användbarhet 

Tillkomsthistorik 
inventering utfördes mellan 1982 och 1993. ÖSI genomfördes områdesvis av skogsvårdsstyrelserna 
och bekostades av allmänna medel. Ett ÖSI-område var t.ex. en by, en församling eller ett ekonomiskt 
kartblad. ÖSI-området delades in i avdelningar. För varje avdelning registrerades lägeskoordinater, 
ägoslag, areal, ståndortsindex, ålder, trädslagsfördelning, virkesförråd, huggningsklass, åtgärdsbehov, 
angelägenhetsgradering, eventuella bidragsobjekt och kompletterande beskrivningar.  

Underhåll 

Statisk produkt. Inget underhåll görs. 

Datakvalitet 
. 
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Beskrivning av lager och fält 
Produkten innehåller två lager, OSIpunkter oversikt och OSIpunkter. Båda lager innehåller samma 
attribut. Produkten innehåller ett lager med följande fält: 

Fältnamn Beskrivning 
OBJECTID Unik identitet 

Id 
 

LanKod Länsnr 
Lan Länsnamn 
KommunKod Kommunnr 
Kommun  
Omrade  
Faos  
Skifte  
AvdNr  
Del  
ArealHektar  
Agoslag Ägoslag 
Inventeringar  
Alder Ålder 
AlderIdag  
Standortsindex Ståndortsindex 
VirkesforradHektar  
Huggningsklass  
Tall  
Gran  
Lov  
Bok  
Adellov  
Diameter  
Beskrivning1  
Beskrivning2  
Beskrivning3  
ArealavdragAgosl
ag 

 

ArealavdragAreal  
OBJECTID  
Kartid1  
UpprattadDatum  
SWEREF99Nord  
SWEREF99Ost  
Latitude  
Longitude  
VegetationTyp  

http://geodpags.skogsstyrelsen.se/arcgis/rest/services/Geodataportal/GeodataportalVisaOSIpunkter/MapServer/0
http://geodpags.skogsstyrelsen.se/arcgis/rest/services/Geodataportal/GeodataportalVisaOSIpunkter/MapServer/1
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Tillhandahållande 

WMS 
Produkten kan läggas till i eget GIS som WMS-tjänst 

http://www.skogsstyrelsen.se/wms 

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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