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Velkommen til Danmarks JordbrugsForsknings geodata-server
Her præsenterer vi vores jordbundsdata med mulighed for at se registreringer om jordbunden i hele
landet.
Temaer
De temaer, det p.t. er muligt at se, er:
• Underbund
• Landskabselementer
• Simplificerede jordtyper
• Arealanvendelse
• Jordtyper
• Corine
• Potentielt svovlsure lavbundsjorde
• Blokkort og
• Teksturpunkter
Opstart
Når du går ind på siden, starter systemet op med at vise et simplificeret jordtypekort. I højre side af
skærmen vises en tema-oversigt, hvor det er muligt at vælge, om temaerne skal være synlige på
kortet. For at kunne se ændringerne må man trykke på knappen ’Opfrisk Kort’.
Rækkefølge
Temaerne lægges på kortet i en bestemt rækkefølge. De temaer, der står nederst i tema-oversigten,
tegnes først. Det betyder, at hvis temaerne overlapper hinanden fuldstændigt, er det kun muligt at se
det, der tegnes sidst af de overlappende temaer. Hvis man f.eks. markerer både ’Underbund’ og
’Simplificerede jordtyper’ som synlige, er det kun de ’Simplificerede jordtyper’, der vises på kortet,
da ’Simplificerede jordtyper’ tegnes øverst. Man må altså slukke for ’Simplificerede jordtyper’ for
at kunne se ’Underbund’.
Skift mellem tema-oversigt og legende
Der findes en række knapper i systemets venstre side. Med den øverste skifter man mellem 1. at
vise tema-oversigten (hvor man kan ’tænde’ de forskellige temaer) og 2. at vise en legende for de
temaer, der er på kortet, så man kan se, hvad de enkelte farver på kortet betyder.
Slå oversigtskort til og fra
Med næst-øverste knap er det muligt at slå det lille oversigtskort i øverste venstre hjørne af kortet til
og fra.
Zoom og panorering
Dernæst følger en række knapper, der gør det muligt at zoome og panorere i kortet, samt at vende
tilbage til forrige område.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks Jordbrugsforskning
Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø
Identificér
Systemet opererer med, at et tema kan være aktivt. Det styres fra tema-oversigten. Hvis et tema er
aktivt, kan knappen ’Identificér’ bruges til at give oplysninger om et element på kortet. Har man
f.eks. temaet ’Teksturpunkter’ aktivt og synligt, kan man vælge knappen ’Identificér’ og derefter
klikke på et af teksturpunkterne, og man vil da få en oplysning om JB-nummeret i det valgte punkt.
Det samme gælder alle de andre temaer. Hvis temaet er aktivt, er det det, man får oplysninger om
med knappen ’Identificér’.
Detaljeforskel
Der er meget stor detaljeforskel på de enkelte temaer. Derfor vil nogle temaer kun kunne ses, hvis
man er zoomet tilstrækkelig langt ind på kortet. Det er derfor, man kun kan se tre temaer i temaoversigten, når systemet viser hele landet. Zoomer man ind, så kortet vises i 1:150.000 eller tættere,
har man mulighed for at se de resterende temaer. Dog fjernes så ’Simplificerede jordtyper’ fra temaoversigten og erstattes af temaerne ’Jordtyper’ og ’Arealanvendelse’, der er langt mere detaljerede.
’Blokkort’ kan kun ses, hvis man kommer under 1:50.000.
Søg blok
Med knappen ’Find’ er det muligt at søge efter en blok. Vælg knappen og indtast hele
bloknummeret (eller en del af det) og tryk på ’Find blok’. En liste over de bloknumre, der opfylder
kriterierne, kommer op, og det er så muligt at vælge en af disse. Dernæst zoomes hen til den valgte
blok.

