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Hantering av kartfiler 

Förutsättningar Näsgård Karta kan importera/exportera de vanligaste kart-
formaten på marknaden, som Shape, MID/MIF, DXF, STF, txt 
och XML. Det kan dock finnas lokalt anpassade format av 
dessa som viss information inte följer med vid importen. 

 

Shape 

 

En karta i Shape format, består av minst 3 olika filer, men det 
kan vara flera beroende på vilken information som skall följa 
med kartan. Alla dessa filer måste vara placerade på samma 
ställe vid import. Filerna har samma namn, men olika filnamn. 

Exempel.dbf 

Exempel.shp 

Exempel.shx 

Det är bara filen som har filnamnet .shp som markeras vid en 
import, övriga läses in samtidigt med denna.  

 

MID/MIF En karta i MID/MIF format, består av 2 olika filer. Dessa 
måste vara placerade på samma ställe vid import. Filerna har 
samma namn, men olika filnamn. 

Exempel.mid 

Exempel.mif  

Det är bara filen som har filnamnet .mif som markeras vid en 
import, den andra läses in samtidigt med denna. 

 

DXF En karta i DXF format, består av en fil. 

Exempel.dxf 

Det är denna som markeras vid import 
 

STF En karta i STF format, består av en fil. 

Exempel.stf 

STF format är Hushållningssällskapen i Malmöhus och 
Kristianstads format på kartor som består av GPS mätade fält 

 

XML 

(Endast vid import av kartor 
från SAM-Internet i Näsgård) 

En karta i XML format, består av en fil. 

Exempel.XML 

Dessa filer är ofta lokalt anpassade vilket gör att varje 
leverantörs filer måste anpassas för i Näsgård.   

 

TXT 

(endast vid import av 
markkarteringsuppgifter till 
Näsgård) 

En karta i txt format, består av en fil. 

Exempel.txt 

Dessa filer är ofta lokalt anpassade vilket gör att varje 
leverantörs filer måste anpassas för i Näsgård.   
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Läsa in kartfil 

Välj Data och Import 

 
 

Leta upp kartfilen/kartfilerna 
och markera filen som skall 
läsas in, Välj Öppna 

 
 

I dialogen som öppnas anger 
du uppgifter i de olika 
raderna. Godkänn med OK 

Kartan läses in 

 
 

Kartan kan nu öppnas via 
Jobb översikt 
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Att tänka på vid STF import 

I en STF karta finns ofta 2 
olika lager med areal och ett 
lager med markkarterings-
punkter, vilket kan ställa till 
problem. Välj Jobb info 

 
Och fliken Lager. I denna 
skall du ta bort eller gömma 
lager som heter något med 
Lines och Mk. 

Ta bort bocken i kolumnen 
Visa för raden om du vill 
gömma lagret. För att ta bort 
lagret markerar du raden och 
väljer Ta bort lager 
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Exportera en karta 

För att exportera en karta 
skall du först öppna denna 
karta, så du ser den på 
skärmen. Välj Data, Export 
av fältkarta. Välj filformat. 

 
En ny bild öppnas. Välj 
koordinatsysten RT 90 

På raden filnamn klickar du på 
knappen till höger, väljer plats 
som filen skall sparas på och 
döper denna. Godkänn med 
Spara 

 
Gör exporten genom att klicka 
på Utför export 

 

 


