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Sida 1 

 

Markering i kartan 

Förutsättning I kartmodulen går det att rita in markeringar som t.ex. 
sprutfria kantzoner, utan att detta påverkar arealerna i fält. 
Detta läggs i särskilda lager, i din normala fältkarta, och går 
därför att tända eller släcka enligt behov. Här nedan beskrivs 
hur man gör ett lager för sprutfri kantzon, men rutinerna är 
samma även för andra typer av markeringar tex 
skyddsavstånd till brunnar, vattendrag mm. 

Skapa lager 

Öppna din fältkarta. Först 
skall lager skapas i kartan. 

Välj Jobb info 

 
Och Skapa 

 
Här skriver du in sprutfri 
kantzon, godkänn med Ok 

 

 

 

På detta lager klickar du nu i 
kolumnen Linje. 

Ändra färgen på linjen. 

 
I kolumnen Brd.(m) skriver du 
in bredden som markeringen 
skall ha. Vill du ha flera olika 
bredder får du skapa ett lager 
för varje. 
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Aktivera fält med Välj objekt 

 
Välj sedan Rita 

 
Och Rita längs valt objekt 

 
Klicka på en punkt på 
fältgränsen där du vill starta 
och sedan på en punkt där du 
slutar (medsols). Därefter 
väljer du Objekt 

 
Och Kopiera/flytta objekt 

 
I dialogen skriver du in att du 
vill flytta linjen med HALVA 
avståndet. Godkänn med Ok 

 
Välj därefter Jobb info 

 
Och fliken Objektinfo, Välj 
Rätta 

 
I nytt lager väljer du sprutfri 
kantzon, ange namn och 
längd på raden namn. 
Godkänn med OK 
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Visa text på kartan 

Välj Kartuppsättning 

 
Och fliken Generella. På 
raden uppsättning väljs 
objektnamn. Anpassa även 
textstorleken. Godkänn med 
Ok 

 

 

Visa/göm markering 

För att Visa/gömma en 
markering väljer du Jobb info 

 
Och fliken Lager.  

För att gömma markeringen 
tar du bort bocken i kolumnen 
Visa för detta lager. 

Vill du se markeringen på 
kartan men inte texten, tar du 
bort bocken i kolumnen Text 
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Redigera/Ta bort markering 

För att aktivera en markering 
väljer du Jobb info 

 
Och fliken Objektinfo. Här 
väljer du på raden Lager, 
sprutfri kantzon. I raden 
namn letar du nu upp den 
linje du vill ta bort. Denna 
aktiveras i kartan. 

 

 

 

Vill du ta bort markeringen 
väljer du Ta bort 

 
Och Ta bort aktivt objekt 
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Om du vill redigera linjen 
aktiverar du den först. Du kan 
nu korta/länga med de vanliga 
ritfunktionerna.  

Vill du ändra texten väljer du 
Jobb info 

 
Och fliken Objektinfo, och 
därefter Rätta 

 
Ändra text, Godkänn med OK 

 

 

 


