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Vejledning i download af GIS-filer til ansøgning om tilskud til 

vandløbsrestaurering 

 

 

I tilskudsordningen for vandløbsrestaurering er der krav om at der indsendes GIS-

filer både i forbindelse med ansøgning om forundersøgelse og gennemførelse. 

 

For at gøre det lettere for kommune at indsende disse filer, der lever op til 

Naturstyrelsens krav, har NST lavet denne minivejledning. 

 

GIS filerne kan downloades fra MiljøGIS på den samme side som tilskudstemaerne 

til vandløbsrestaurering findes: 

 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-nst 

 

Bemærk, at der findes flere versioner af MiljøGis, så benyt ovenstående link. 

 

Naturstyrelsen har brug for en fil pr. indsats 

 

1. Klik temaet på, enten tilskud til fjernelse af spærringer, tilskud til åbning 

af rørlagte strækninger eller tilskud til udlægning af gydegrus og sten.  

2. Zoom ind på indsatsen 

3. I menuen foroven vælges Værktøjer → Download – der fremkommer nu et 

mindre vindue på skærmen 

4. I feltet ”Vælg format” vælges ”MapInfo Tab fil” 

5. I feltet ”Vælg geografisk referencesystem (SRS)” vælges ”UTM Zone 32N 

EUREF89 (espg:25832)” 

6. Øverst vælges ”Vælg kortudsnit” 

7. Med pilen markeres nu en lille firkant omkring indsatsen. Husk at hvert 

kortudsnit kun skal indeholde én indsats.  

8. Vent et øjeblik eller to… så fremkommer skærmbilledet ”Filoverførsel” 

9. Vælg ”Gem” 

10. Filer downloades i zippet format, med et meget langt navn, men 

Naturstyrelsen ønsker at filerne skal hedde indsatsens referencenummer 

11. Filen unzippes (se evt. nedenfor). Der er nu fire filer med samme navn der 

slutter med ekstension hhv. tab, map, id og dat. Filerne omdøbes nu så de 

hedder det samme som indsatsens referencenummer fx RIB-00123.tab, 
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RIB-00123.map RIB-00123.id og RIB-00123.dat – Det er vigtigt at filerne 

hedder præcis det samme før ekstensionen ellers kan de ikke åbnes 

12. Filerne indsendes sammen med ansøgningen 

 

 

Zippede filer: 

De åbnes (pakkes ud) ved at højreklikke på den zippede fil. Du får nu flere 

valgmuligheder – vælg WinZip, hvorefter du igen får en række muligheder. Vælg 

”extract to here”, hvor filerne bliver pakket ud i en undermappe i samme mappe. 

 

Fremover accepterer Naturstyrelsen kun filer i dette format. 

 

Specielt for GIS-filer til gennemførelse af vandløbsrestaurering. 

I en lang række tilfælde kan ovenstående procedure benyttes f.eks. hvis en mindre 

spærring fjernes eller der udlægges sten og gydegrus på en eksisterende 

vandløbsstrækning. Filer skal dog navngives med et G efter filnavnet fx RIB-

00123G.map osv. 

 

Hvis der derimod ændres på vandløbsstrækningen fx ved etablering af stryg, eller 

ved åbning af rørlagte strækninger, skal kommunen levere nye GIS-filer, der viser 

den pågældende strækning. Navngivningen skal være som ovenstående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 


