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Sådan bruger du udstillede kort til 
Naturpakkejordfordeling 
 

Se kortet i fuld skærm her: 

https://naer.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0935701e98a14c45a78228ec78020386  

 

Når du åbner kortet, kan du se aktionsområder og projektområder for vådområde- og lavbundsprojekterne. 

 

Du kan vælge, hvilke lag du ønsker at se i laglisten. Tryk på lagliste-ikonet markeret med rødt her: 

 
 

Undersøg et konkret aktionsområde 

Ønsker du at undersøge et særligt aktionsområde, kan du zoome ind på kortet enten med + og – knapperne i 

øverste venstre hjørne, eller ved at scrolle frem med dit pegeredskab.  

 

Klik på polygonerne for at få information om projektnavn, projektareal og hvornår jordfordelingen i 

vådområde- eller lavbundsprojektet forventes afsluttet (har skæring).  

 

Ligger flere polygoner oveni hinanden, kan du anvende den højre-vendte pil til at hoppe til den relevante 

polygon:  

 

 

 

Fokuser på et konkret aktionsområde ved klikke på vælg-ikonet, markeret med rødt her:  

https://naer.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0935701e98a14c45a78228ec78020386
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Her kan du enten udvælge området med pologyon eller efter cirkel. Det nemmeste er at anvende cirkel. 

Placér for eksempel markøren på projektområdet og træk lidt i cirklen med venstre musetast i bund.  

 

Opret et selvstændigt lag 

Opret eventuelt et selvstændigt lag for det pågældende aktionsområde ved først at trykke på tallet ud for 

lagnavnet. (I illustrationen er der markeret to aktionsområder, da de begge overlapper projektområdet for 

projektet i eksemplet.)  

 

Du opretter et lag ved at trykke fold-ud menuen med de tre 

prikker ud for den polygon, som du ønsker at arbejde videre 

med.  

 

Når du har oprettet et lag for henholdsvis projektområde og 

aktionsområde, kan du fjerne visningen af de to lag 

”Projektgrænser – 2018” og ”Aktionsområder – 2018”, som 

beskrevet i begyndelsen af denne guide.  

 

Dine nye lag optræder nu i lagvisningen med de navne, som du 

har givet dem.  

 

I lagvisningen kan du i fold-ud menuen for de enkelte lag vælge 

”Gennemsigtighed” og justere gennemsigtigheden af lagene. 

 

 

I forbindelse med udformning af ansøgning om 

Naturpakkejordfordeling, skal du angive et område, hvori du 

forventer, at størstedelen af de skitserede omlægninger vil finde 

sted.  

 

I lagvisningen kan du aktivere laget med ”Marker indberettet 

for året 2017”.  

 

Du kan tegne planområdet ved at vælge tegneværktøjet øverst i højre hjørne, indikeret med rød her:  
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Tegn planområdet ved at trykke på polygonværktøjet, og tryk derefter først, hvor du vil starte din polygon. 

Tryk videre, indtil du har tegnet det område, som I forestiller jer, at størstedelen af omlægningerne vil finde 

sted i. Dobbeltklik for at afslutte. Indsæt en tekst over området ved at trykke på knappen ”A” og skrive 

Planområde i tekstfeltet. Tryk derefter på kortet, der hvor du ønsker teksten placeret.  

 

Ønsker du at arbejde videre med de marker, der ligger inden for dit tegnede planområde, kan du aktivere 

marklaget i lagvisningen. Udvælg derefter markerne i ”Vælg”-funktionen med polygon, og tegn efter jeres 

indtegnede planområde. Se et eksempel herunder.  

 

Ved at folde menuen ud kan du få vist statistik for, hvor mange marker der ligger inden for din indtegning. 

Dette kan I bruge i jeres skriftlige redegørelse.  
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Ønsker du at downloade aktionsområde-, projektgrænser og marker, kan du udvælge dem og eksportere til 

CSV eller GeoJSON og anvende i dit eget GIS-system.  

 

Når du har tegnet dit planområde, som skal indgå i anmodningen, kan du printe dit skærmbillede ved at 

trykke på printer-ikonet, og derefter vælge at printe.  

 

 


