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Obrukade fältkanter 

Förutsättning Obrukade fältkanter som ingår i ekologiska fokusarealer kan 
registreras i Näsgård Karta Online och därefter summera och 
överföra längderna till respektive fält i Näsgård Marks 
uppgifter för förgröning.  

 

Lokal karta Det går att rita in obrukade fältkanter på samma vis i lokal 
version av Näsgård Karta men uppgifterna kan inte överföras 
till Näsgård Mark. 

Rita obrukad fältkant i kartan 

För att rita en obrukad 
fältkant tar du och: 

1. Ta Välj Objekt 
2. Klicka på fältet 
3. Välj Rita längs valt 

objekt 
4. Väljer du Rita hela 

vägen runt skapas 
automatiskt en 
hjälplinje runt fältet.  

�
 

Väljer du Rita längs en del av 
objektet klickar du på en 
punkt där du vill linjen skall 
starta och därefter på punkten 
där linjen skall sluta. 
Hjälplinjen ritas medsol längs 
fältgränsen 
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När hjälplinjen är ritad skall 
du flytta denna till lagret 
obrukade fältkanter. 

1. Öppna jobbinfo 
2. Och fliken Objektinfo 
3. Längden på linjen ser 

du här 
4. Välj Rätta 

 
 

I Rätta rutan tar du och: 

1. Ändrar till lager till 
Obrukade fältkanter 

2. På raden namn kan du 
skriva in längden på 
fältkanten. 

3. Välj kikaren  
4. Och markera aktuellt 

fält i listan 
5. Och godkänn valet  

 
 

1. Du kan visa längden på 
fältkanten i kartan 

2. Välj Kartuppsättning 
3. Fliken Generella 
4. Och Objektnamn under 

uppsättning 
5. Godkänd med OK 
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Du kan rita fler obrukade 
fältkanter på samma fält. 
Programmet summerar 
automatisk längderna. 

 
 

Om du behöver ta bort en 
obrukad fältkant öppnar du 
Jobbinfo och fliken Objektinfo. 

1. Välj lagret Obrukade 
fältkanter 

2. I rullningslistan väljer 
du den fältkant du vill 
ta bort 

3. Punkterna tänds på 
linjen och den är 
aktiverad 

4. Välj Ta bort och 
godkänn i beskedet 
som visas. 

 
 

Spara kartan när du ritat in en 
Obrukad fältkant. 

Om inte uppgifterna är 
sparade syns de inte i 
överföringen till mark 
programmet 
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Överföra längd för obrukade fältkanter till Mark program 

I Näsgård Mark öppnar du vo-
plan och fliken Myndigheter 

1. Välj Hämta obrukade 
fältkanter 

2. Du ser hur många 
fältkanter som är 
inritade på respektive 
fält. 

3. Samt den summerade 
längden för fältkant-
erna på fältet. 

4. Det är den eller de fält 
som är markerade som 
uppgifterna överförs 
för (Ctrl+A markerar 
alla) 

5. Uppgifterna överförs 
med Uppdatera 
obrukade fältkanter. 

6. Eventuellt tidigare 
uppgifter skrivs över 

 

 

Observera Om du har tagit bort en Obrukad fältkant i kartan måste du 
göra en ny överföring och markera detta fält även om där inte 
finns någon längd angivet. 

Vi rekommendera därför att du markerar alla fält (använd 
Ctrl+A) vid överingen.  

 


