
Sådan kommer du i gang

Vejledning til Arealinformation
Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en introduktion til de mest brugte funktioner  
i Danmarks Arealinformation.
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Zoom og panorer
Du kan bevæge dig rundt i kortet (panorere) og vælge mindre (zoome ind) eller større 
(zoome ud) udsnit ved hjælp af tastaturet og/eller musen. 
Sådan gør du:

+ -tasten: Du zoomer ind.

–  -tasten: Du zoomer ud.

Piltasterne ↑  ←  →  ↓: Du flytter kortet op og ned eller til siden.

Shift-tasten samt venstre musetast: Du kan trække en firkant omkring det område, 
som du vil zoome ind til.

Musens scrollhjul: Du zoomer ind eller ud.

Venstre musetast samt bevæge musen: Du panorerer rundt.

Kig nærmere på kortet
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Du har mulighed for at se, hvilke temaer (lag) der er tilgængelige og tænde og slukke 
for dem samt se en signaturforklaring. 

Åbn temalisten
Du kan åbne temalisten ved at klikke på ”Tænde/slukke lag” i  - menuen 
eller ved at klikke på den lille pil til venstre for ”Her kan jeg…”:

Så fremkommer en liste med temaer (lag), der er delt op i tema-
grupper. 

Der er to hovedgrupper: ”Kortlag” og ”Baggrundskort”, som ligger 
nederst i listen. Rækkefølgen i listen har betydning eftersom de lag som 
ligger øverst, bliver tegnet oven på de lag, som ligger nedenunder. Hver 
gruppe kan foldes ud eller ind ved at klikke på +-tegnet (eller – -tegnet) 
foran gruppenavnet. 

Vis et lag på kortet
Skal et lag på kortet, skal der være flueben foran lagnavnet og alle overordnede 
grupper!

Se forskellige temaer
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Sådan vises f.eks. Beskyttede vandløb: 

Og har du ikke sat flueben i det overordnede lag, vises det IKKE:

Et lag/gruppe kan laves trans-
parent ved at trække på ”slide-
ren” ved siden af navnet.
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Filtrer temalisten
Temalisten er meget lang. Hvis du ikke har overblik over, hvor de temaer du gerne vil 
se gemmer sig, kan du filtrere temalisten.

Du klikker på ”Filtrer” og skriver søgeordet, fx ”jord”. Så bliver der kun vist de temaer 
i temalisten, hvis navn indeholder ordet ”jord”.

Ved klik på det lille kryds til højre fjernes filteret, og alle temaer vises igen.
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Zoom til temaområdet eller til synligt niveau
Der findes et højrekliks-menu til 
hvert lag i temalisten:

Her kan man for det første se 
signaturforklaringen for lige præcis 
det tema, man vil se på.

For det andet kan man se, i hvilke 
målforhold temaet er synligt, i 
eksemplet skal man zoome ind til 
1:100.000 eller længere ind for 
at se skovbyggelinjerne. Man kan 
zoome ind ved at klikke på det røde 
link 1-100.000 eller ved at klikke på 
Zoom til udsnit. Ved at klikke på 
Zoom til udsnit vises hele området 
som indeholder objekter fra det 
valgte tema, tit hele Danmark. Men 
prøv med temaet ”De Ydre Koge” 
i gruppen ”Tilskudsordninger og 
drift af landbrug”.
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Find metadata
Metadata, dvs. bag-
grundsinformation om 
de enkelte temaer, kan 
pt. findes via et link på 
temaniveau (lagniveau).

Når man har åbnet tema-
listen og højreklikker på 
et tema, findes der et 
link til metadata (såfremt 
der findes meta data i 
Geodata-info.dk om 
dette tema).

Metadata bliver i første 
omgang vist i en særlig 
Miljøportal-visning, men 
der linkes også videre til 
geodata-info´s visning.
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Miljøportalens visning af metadata
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Når du starter sitet arealinformation.miljoeportal.dk, fylder kortet hele skærmen. Der 
er to muligheder for at finde værktøjerne: De mest brugte værktøjer åbner du ved at 
klikke på .

Hvis du vil se alle værktøjer, kan du også åbne for værktøjslinjen ved at klikke på  
-knappen i øverste højre hjørne. Du kan også bruge samme knap til at slukke for 

værktøjslinjen igen.

Her er værktøjerne grupperet i faneblade, fx ”Bruge kortet”, ”Søge og finde” mm. 
Vær opmærksom på, at der måske kan være flere værktøjer end dem, der er synlige 
i vinduet, som du så kan se, ved at klikke på den lille pil til venstre eller til højre.

Adgang til værktøjerne
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Under  finder du forskellige hand-
linger, du kan foretage. Der kan ligge forskellige 
værktøjer afhængigt af, hvilken brugertype (og 
evt. login) du er kommet ind med. Det er de mest 
brugte funktioner, som findes i ”Her kan jeg… 
- menuen”.

Menuen kan fx se sådan ud: 

Klikker du på  åbner der sig en værk-
tøjslinje oven over kortet. Hvis du klikker på en 
søgning eller på ”Hvad gælder for mig”, dukker 
der et vindue eller en menu op, som giver dig 
mulighed for at indtaste din adresse, matrikel 
eller ejendomsnummer eller giver mulighed for at 
tegne det område, du vil undersøge.
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Find en adresse

Du skriver vejnavn og husnummer i søgefeltet, fx ”Hvedemarken 5”, og venter et 
øjeblik. Så dukker der en liste frem over ”Hvedemarken 5” fra alle kommuner. 

Du vælger den ønskede adresse med venstre museklik. 
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Ved den lille pil ved ”Målforhold” kan du 
vælge, hvor tæt der skal zoomes ind til 
adressen.

I søgemenuen kan du også vælge (sætte 
flueben), om du vil zoome ind til adressen, 
og om den skal markeres på kortet. Klik på 
”Søg” for at starte søgningen. Kortet zoomer 
automatisk til adressen.

På lignende måde kan du søge efter din 
ejendom via ejerlavsnavn og matrikelnummer 
eller via ejendomsnummer, eller du kan søge 
efter en markblok.

Vil du gerne have vist hele ejendommen skal 
du markere ejendomsnummeret.
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Hvad gælder for mig
Til brug for forskellige ansøgninger til kommunen eller sagsbehandlinger af forskellig 
art, skal der kigges på, hvad der gælder for området, fx om der er en lokalplan, 
nogle fredninger eller naturbeskyttelsesområder etc. Til dette er der et værktøj ”Hvad 
gælder for mig”, der søger alle registrerede informationer frem for et valgt/tegnet 
område. Du aktiverer menuen ved at klikke på ”Hvad gælder for mig” i værktøjslinjen. 
Så åbner der sig en lille dialogboks, hvor du får mulighed for at vælge ved at bruge 
et allerede udvalgt objekt eller ved indtegne geometri til udvælgelse.

Ved ”Brug udvalgt objekt til udvælgelse” kan du søge inde for grænserne af allerede 
udvalgt objekt.
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Bruger du i stedet ”Indtegn geometri til udvælgelse” kan du indtegne et område 
på kortet hvori søgningen gennemføres. I eksemplet indtegnes et polygon (polygon 
afsluttes med dobbeltklik og bliver blå).

Når du klikker på Næste, bliver der dannet en rapport, som viser resultatet af søg-
ningen. Rapporten indeholder, hvor mange konflikter (overlap med det undersøgte 
område) der blev fundet, detaljer omkring i hvilke lag der blev fundet konflikter, og 
hvilke data der blev analyseret. Rapporten kan gemmes og fx sendes til kommunen 

eller vedlægges sagen.
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Tegn og skriv på kortet
Klikker du på ”Tegne på kortet” i  - menuen, får du adgang til teg-
neværktøjerne. Du kan tegne punkter, linjer, flader (polygon, firkant, cirkel, elipse, 
trekant) eller tegne med frihånd. Derudover har du mulighed for at sætte tekst ind 
på kortet.

Vil du fx tegne et polygon, skal du først vælge værktøjet, derefter kan du vælge farver 
og stregtykkelse og evt. gennemsigtighed. Så tegner du ved at klikke og afslutter 
med dobbeltklik.
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Vil du ændre det tegnede objekt, vælger du værktøjet ”Rediger” i højre hjørne, 
klikker på objektet, og så kan du tilføje knækpunkter eller flytte objektet. Du afslutter 
ved at klikke på objektet igen.

Med værktøjet ”Slet” kan du slette enkelte objekter ved at klikke på dem. Ved brug 
af værktøjet ”Ryd alle tegninger” sletter du al 
tegning og tekst.

Når du vælger ”Tekst”-værktøjet har du mu-
lighed for at angive skrifttype, størrelse, farve 
samt evt. vinkel. Når du skriver og vil tilføje en 
ny linje, gør du det ved at holde Shift-tasten 
nede og klikke Enter.
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Udskriv kort
Du kan udskrive kort ved at klikke på ”Udskrive kort” 
i  - menuen. Dermed får du mulighed 
for at vælge forskellige udskriftsindstillinger i vinduet 
”Vælg opsætning af Print”. 

Her kan du vælge, om du vil have en titel, fritekst og 
signaturforklaring med, hvilken papirretning og pa-
pirformat, hvilke målforhold, og i hvilket format print-
filen skal dannes. Hvis du har valgt en opsætning med 
tekster, kan du tilføje dem i de tilsvarende felter.

Når du klikker på ”opret fil”, bliver der (i baggrunden) 
dannet en print-fil. Du kan i mellemtiden arbejde 
videre i kortet. 

Når print-filen er færdig, vises en meddelelse på 
skærmen, og du kan åbne filen og enten udskrive 
eller gemme den.
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Bogmærker
Hvis du gentagne gange vil kigge på det samme område, kan det være en god idé at 
oprette et bogmærke, så kan du altid hurtigt finde frem til området igen.

I værktøjsfanen ”Bruge kortet” finder du funktionen ”Spring til bogmærke”. 

Her kan du vælge eksisterende bogmærker i rulleli-
sten ved den lille pil. Når du klikker på et bogmærke 
zoomer kortet automatisk hen til det område. 

Klikker du på det lille +, har du muligheld selv at 
oprette et bogmærke til det område/zoomniveau, du 
lige nu har på kortet.

Dit bogmærke bliver gemt på din computer og er 
tilgængelig igen næste gang, du bruger Danmarks 
Arealinformation.
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 -søgninger
Du kan få vist information om et eller flere objekter på kortet ved hjælp af de forskel-
lige  -knapper, som tilgås fra værktøjsgruppen ”Søge og finde”.

Det er muligt at søge information for et punkt, du klikker på, eller for en linje el-
ler flade du tegner med frihånd. Endelig er det også muligt at bruge specifikke   

 -værktøjer til linje, polygon eller rektangel. Du kan selv vælge, for hvilket lag du 
vil have vist informationen. Det gør du ved at tænde i temalisten for alle lag, som du 
gerne vil have vist information for. 

OBS: Nogle temaer trækkes fra eksterne kilder vha. services. Enkelte af disse temaer 
viser kun få informationer for et objekt. Mængden af information afhænger af den 
service, den eksterne kilde udstiller. 

Du kan også vælge, at der skal søges i et bufferområde rundt om punktet, linjen eller poly-
gonet ved at sætte flueben ved ”Lav buffer til element”. Efter du har tegnet, fremkommer 
en lille menu, hvor du kan angive bufferstørrelsen, og om den skal vises på kortet. 

Spørg om information
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Tip: Hvis du vil have vist dit søgeområde uden buffer på kortet, så vælg en søgning 
med buffer og sæt bufferen til 0.

Når du har valgt et  -værktøj, kan du klikke på kortet eller tegne et objekt (linje, 
rektangel, polygon) over eller omkring de objekter, som du ønsker information for. 

Du kan fjerne det tegnede objekt eller buffer ved at klikke på knappen  Slet 
Grafik. 

Resultatet af søgnin-
gen vises som en liste 
til venstre (i stedet 
for temalisten). 

Afhængigt af opsæt-
ningen vil der blive 
vist forskellige data-
felter/attributter for 
hvert objekt inden 
for søgeafgræns-
ningen – i figuren 
ovenfor er det de to 
udvalgte stationer. 
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Flere informationer
Klikker man på den første linje af et resultat (fx NST stationsnr. : 1516000005 (DVFI)) 
åbner der sig et nyt vindue med flere oplysninger om objektet. Det kan i begge 
resultatvinduer være links (rød understreget tekst) til rapporter, til metadata eller til 
en hjemmeside. I eksemplet neden for er der links til indeksværdier og artslister.

Vil du gerne se alle attributter objektet, kan du vælge fanen Attributter.

Du kan også panorere kortet til objektet, dvs. at kortet flytter sig, så objektet kommer 
til at ligge i centrum, men der ændres ikke på målforhold/størrelse. Klikker du på 
”Zoom til objekt” flytter kortet sig igen, sådan at objektet ligger i midten, og samtidig 
zoomer det tæt ind på objektet (afhængigt af opsætningen).
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Eksport til Excel
Ud fra resultatlisten kan du også 
eksportere dine resultater til en CSV-fil 
(som kan åbnes i Excel). Du kan gøre 
det direkte fra vinduet, der er åbnet 
fra forrige billede, ved at vælge f.eks. 
”Hent indeksværdier (CSV)”:

Der kan også hentes CSV-filer ved at 
skifte til/fra tabelvisning til listevisning 
under resultaterne. Derefter skal du 
klikke på knappen ”Eksporter til CSV”.
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Søg i udvalgt geometri
En anden mulighed er at søge objekter som ligger indenfor et eller flere udvalgte 
objekter, f.x. for at søge alle beskyttede naturtyper (§3) som ligger indenfor en kom-
mune. Laget med kommunegrænser skal da være slået til (Administrative grænser). 

OBS: Laget ”beskyttede naturtyper” skal være slået til inden du starter 
fremsøgningen.

Først søger du f.x. 
efter en kommune, 
f.x. ved hjælp af 
info-knappen. I re-
sultatlisten finder 
den i eksemplet 
Solrød Kommune. 
Ved at trykke på 
resultatet frem-
kommer en dia-
logboks, hvor du 
vælger ”Anvend 
til udvælgelse”.
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Så åbner sig en lille menu ”Buffer indstillinger” hvor 
du kan vælge, om du vil søge med en buffer omkring 
objektet. Du kan vælge enhed (f.x. meter) og en buffer-
afstand. Du kan ved at sætte flueben ved ”Tilføj buffer 
til tegning” få bufferzonen med på kortet. 

Bemærk: Du kan også vælge en buffer på 0 meter.

Bagefter vælger du i 
rullemenuen de lag, som 
du gerne vil søge efter 
inden for bufferområdet, 
i vores tilfælde §3-områ-
der. Og så trykker du OK 
for at starte søgningen 
(klik på teksten valg-
bare lag igen for at lukke 
rullemenuen).
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Efter kort tid bliver nye resultater vist, i eksemplet 235 objekter fra laget Beskyttede 
naturtyper. Ved at klikke på Udvælg alle kan du markere dem, og på den måde se 
dem med gul farve i kortet.
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Du kan evt. vælge ”Tabel oversigt” for 
dine resultater. Her har du også mulig-
hed for at sortere ved at klikke på en 
kolonneoverskrift, f.eks. ”Naturtype”. 
Og du kan eksportere resultatet til 
 Excel (CSV). Du kan under resultat-
listen scrolle fra side til side for at se 
alle attributter.

Bemærk: Klikker du på det lille symbol 
til højre for ”Resultater” skifter visnin-
gen sådan, at billedet er delt vandret 
med kortet øverst og resultat listen 

neden under.
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Skift mellem temaer og resultater
Når du har fundet nogle resultater frem eller åbnet en søge-menu, er temalisten 
”forsvundet” bag resultatlisten. Du kan hurtigt få det frem igen og skifte mellem 
temalisten og resultater mm. ved brug af knapperne i nederste venstre hjørne af 
listen.
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Der findes en værktøjsfane ”Koordinater og mål” med nogle måleværktøjer og 
koordinatværktøjer.

Opmål på kortet
Du kan måle afstande på kortet eller opmåle et areal.

Vælg værktøjet ”Afstand” og tegn på kortet: Start med klik og afslut med dobbeltklik. 
Målestrækningen og målene bliver vist på kortet og i et felt i værktøjslinjen. Her kan du 
også se den totale længde. Derudover har du mulighed for at vælge, i hvilke enheder 
målene skal vises, f.x. 
meter, kilometer eller 
sømil.

Klikker du på det lille 
blå + ”Tilføj som gra-
fik” kan du måle flere 
strækninger uden at 
den første forsvinder 
når du måler en ny. 
Grafikken findes 
som lag nederst i 
temalisten.

Opmål eller se koordinater
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På samme måde kan du opmåle et areal og evt. tilføje din tegning som grafik. Med 
værktøjet ”Slet” kan du slette dine målinger (som blev gemt som grafik) enkeltvis, 
ved at klikke på dem. Med værktøjet ”Ryd alle” bliver alle opmålingstegninger slettet 
igen.

Se eller indtast koordinater
Med værktøjet ”Afsæt koordinat” kan du få 
skrevet koordinater på kortet for et punkt du 
klikker på. Koordinaterne bliver vist i UTM 
eller et andet koordinatsystem/projektion, 
du vælger, f.eks. i grader og minutter og 
sekunder (Lat/Lon (DMS)).

Har du et koordinatsæt som du gerne vil 
have vist på kortet, bruger du værktøjet 
”Indtast koordinat”.

Nogle gange kan man være i tvivl om, 
hvordan koordinaterne i de forskellige ko-
ordinatsystemer skal indtastes. Så kan det 
være en hjælp først at afsætte koordinater 
og her se formatet.



31

F.x. skal koordinater i Lat/Lon (DD) indtastes 
med komma og ikke med punktum.

Koordinater i grader og minutter (Lat/Lon 
(DMS)) kan til gengæld tastes ind med mellem-
rum (se billedet ”Indtast koordinat manuelt”).

Koordinater på kortet ligger også som Egne lag 
i temalisten og kan tændes og slukkes der. De 
kan helt slettes igen med knappen ”Fjern”.
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Forespørgsel efter data
Under fanen ”Andre værktøjer” finder du to værktøjer, der bruges til at lave fore-
spørgsler efter data i databasen.

Vælg værktøjet ”Simpel forespørgsel”. 

I venstre side åbner en menu, hvor du kan opbygge din fore-
spørgsel. Her skal du først vælge det tema/lag, du vil søge i. 
Når du klikker på den lille pil til højre for linjen, som starter med 
”Søgelag” åbner en rullemenu, hvor du kan vælge dit søgelag. 
Bagefter vælger du det felt, du vil søge værdier fra, samt den 
type udvælgelse (lig med, større end ...) og taster den ønskede 
søgeværdi i feltet.

I eksemplet er der valgt temaet ”Besigtigelse (fla der)” og der er 
søgt i feltet ”CVR_navn” efter alle flader hvor CVR_navn lig med 
”Herlev kommune”. Med klik på ”Kør” sættes søgningen i 
gang.

Avancerede værktøjer
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Resultatet er over 115 flader. Hvis der findes mange objekter, f.x. 1567 punkter vil de 
første 1.000 blive listet op. Klikker man på udvælg alle, bliver objekterne markeret 
på kortet.

Det er også muligt at søge i ta-
beldata (attributter) og geografi 
samtidig. Dvs. at du kan søge 
objekter (punkt, linje, flade) i 
et afgrænset område og med 
nogle bestemte egenskaber (at-
tributter). F.x. kan du søge alle 
§3-besigtigelser som blev lavet 
i en kommune i et år, eller alle 
beskyttede naturtyper af type 
”Mose” inden for et udvalgt 
habitatområde.

Dette gøres med værktøjet ”Simpel forespørgsel” eller ”Avanceret forespørgsel”.

Hvis du vil bruge et (eller flere) udvalgt polygon at søge i, søger du dette først, f.x. 
finder du et habitatområde med info-værktøjet og marker det ved at klikke på den 
gule stjerne.
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Bagefter kan du spørge efter attributter med forespørgselsværktøjet og vælge din 
søgepolygon som rumligt filter. Vil du søge inden for det udvalgte område, skal du 
vælge ”Vælg objekter i Beskyttede Naturtyper”.
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Med værktøjet ”Avance-
ret forespørgsel” kan du 
opbygge mere komplice-
rede søgninger, hvor du 
søger i flere datafelter.

Eksempelvis kan vi nu 
søge efter alle fredede 
rundhøje fra jernalderen.

Efter valg af lag, vælger 
du feltet og klikker på 
tilføj. Derefter vælger du 
en operator (som tilføjes 
med det samme), skriver 
en feltværdi og tilføjer 
den. Nu vælges ”And”- 
eller ”Or”- operatoren og du fortsætter med at skrive betingelserne for det næste 
felt, fx ”datering = ’Jernalder’. Klik på ”Kør” for at starte søgningen.

Bemærk: Du kan også skrive din forespørgsel som tekst ved at klikke i linjen under 
”Select...”.
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Du kan vælge at lave fore-
spørgslen med et ”Rumligt 
filter”. Du kan evt. søge 
inden for et geografisk 
afgrænset område ved at 
have stjernemarkeret et 
objekt inden forespørgs-
len. I eksemplet søges i 
det aktuelle kortudsnit på 
skærmen.

Resultatet er 23 poster.
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Eksporter data (Download)
Under Gruppen ”Andre værk-
tøjer” findes også et værktøj 
til eksport af geografiske data, 
en slags download-funktion. 
Første trin (1) vælger du i 
eksport-menuen et lag eller 
flere (ved hjælp af Ctrl-tasten) 
eller alle fra listen.

Bemærk: Kun de lag som er 
registreret i Arealinformation 
kan eksporteres. Temaer som 
bliver vist ved hjælp af ser-
vices fra andre distributører 
skal hentes fra kilden og 
kan ikke ”downloades” fra 
Arealinformation. I listen vises 
kun temaer som er registreret 
i Arealinformation.
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Så klikker du ”Næste” og vælger et kortudsnit (2). Her kan du bruge 
et i forvejen valgt objekt (stjernemarkering) eller indtegne et område 
på kortet. Du kan også vælge det nuværende kortafsnit. Dette gøres 
under ”Indtegn geometri til udvælgelse”. I næste trin (3) vælger du 
output-format, dvs. til hvilket GIS- eller CAD-system, data skal bruges. 
Ved klik på Afslut sættes processen i gang.

Tilføj kortlag/WMS
Der er mulighed for at tilføje ekstra temaer til kortet. Temaerne kan enten hentes ind 
via forskellige services eller fra tabeller (.csv-filer) som indeholder koordinater.

Med værktøjet ”Tilføj Kortlag” er der mulighed for at søge og tilføje temaer, som er 
publiceret med ESRI-software som services. Når du vælger dette værktøj, åbner der 
et vindue, hvor du kan indtaste en URL eller vælge en af de services der er på listen. 
Vælg en service og klik Næste. 

Skriv evt. en sigende titel/overskrift for dit nye kortlag og klik ”Næste” igen. Når 
du klikker ”Afslut” og ”Tilføj lag” bliver laget tilføjet til dit kort og ligger øverst i 
temalisten, og du kan tænde og slukke for laget lige som for alle andre.
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I eksemplet hentes sognegrænser.
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Åbn Shape-fil
Der er også mulighed for at tilføje Shapefiler (.shp, en filtype som bruges i desktop-
GIS). Hvis du har egne lag liggende lokalt, kan du tilføje disse. Du finder dem i 
temalisten helt nederst under baggrundskort i gruppen ”Grafiklag”. 

OBS: Shape-filer der importeres må ikke indeholde en Z-værdi (højdekoordinat).

Der vil ikke være signaturforklaring for disse lag. Du kan selv tegne en forklaring 
med signaturer og tilhørende tekst ved at bruge tegneværktøjerne fra værktøjsfanen 
”Brug kortet”. Tegningerne bliver også tilføjet som ”Grafiklag” nederst i laglisten og 
kan tændes og slukkes dér.

Et fint eksempel findes i et projekt, Orbicon har lavet og gemt på serveren, som så 
sådan ud.
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Her blev der tilføjet 3 egne lag samt ”Drawings” som signaturforklaring.
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Åbn CSV-fil
Det er også muligt at få vist tabeldata på kortet, hvis du har en tabel med koordinater 
på. En Excel-tabel eller CSV-fil kan åbnes direkte med værktøjet ”Åbn CSV fil”. Det 
giver mulighed for at finde filen på ens egen pc.

Kolonnerne med koordi-
nater skal hedde X og Y. 
Tabellen kan eksempelvis 
se sådan ud:

Dataene dukker op som 
punkter på kortet og ligger 
som ”Egne lag” nederst i 
temalisten.
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Find naturdata
Når du vil finde naturdata, dvs. data som ligger i Naturdata.dk og er indsamlet i 
forskellige overvågningsprogrammer, findes der et særligt søgeværktøj til det.

Værktøjet findes i værktøjslinjen ”Søge og finde”.

Der findes en særlig vejledning: ”Vejledning til søgning af naturdata – søgning via 
Naturdata og Danmarks Areal information”. Den findes her:
http://www.miljoeportal.dk/hjaelp/Vejledninger/Sider/Natur%20og%20
rotter.aspx

Flere værktøjer
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Brug oversigtskortet
I højre nederste hjørne af kortet, kan du åbne og lukke oversigtskortet ved at klikke 
på den lille pil.

På oversigtskortet ser du en lyseblå firkant som 
viser det udsnit af Danmark, som bliver vist på 
det store kort. Ved at trække firkanten rundt, 
kan du hurtigt skifte til et andet udsnit.



Gem dit projekt
Du kan i Danmarks Arealinformation gemme dit arbejde som projekt, dvs. et kort du har fundet 
frem til ved valg af udsnit og lag og evt. egne lag og tegninger.

Projektet kan åbnes igen og arbejdes videre på næste dag 
eller af en kollega. Projekterne bliver i første omgang gemt 
i 4 uger. Miljøportalen gør opmærksom på, at projekterne 
som bliver gemt på serveren kan ses af alle brugere. Så før 
du gemmer et projekt, skal du overveje om det er i orden, at 
det bliver offentligt tilgængligt.

Det er også mulig at vælge optionen gem/åbn projektfil og 
på denne måde gemme projektet på sin egen pc.

Har du gemt noget i dit projekt, som alligevel ikke skal kunne ses af alle, kan du ændre eller slette 
indholdet af dit projekt. Som bruger kan du slette egne data/noter/grafik i projektet og dernæst 
gemme/overskrive projektet, så skulle der kun være projektnavnet tilbage. Alle evt. følsomme 
oplysninger er borte ... med mindre oplysningerne indgår i projektnavnet.
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Sådan finder du yderligere hjælp til Arealinformation
Vejledninger til Arealinformation
http://internet.miljoeportal.dk/hjaelp/vejledninger/sider/arealinformation.
aspx

Læs oftest stillede spørgsmål eller skriv og få svar på dit eget spørgsmål
https://faq.miljoeportal.dk/index.php



Kontakt Danmarks Miljøportal
Har du spørgsmål til Arealinformation, bedes du kontakte  Danmarks Miljøportal

T: +45 72 54 54 54
E: miljoeportal@miljoeportal.dk

Rentemestervej 8 • 2400 København NV • www.miljoeportal.dk

Sidst revideret juli 2015


