
2022-11-30 

Vägledning för att ladda ner vattenskyddsområdets utsträckning från 

Naturvårdsverkets webbsida ”Skyddad natur”  

 

Notera att CKB inte är ansvarig för data på denna hemsida 

1. Gå till: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/. Webbsidan ser ut som på bilden nedan: 

 

  

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/


2. I menyn Sök och presentera (vänster om kartan), flik Kartskikt; avmarkera alla data-lager under 

Naturvårdsregistret och Natura 2000-områden, utom data-lagret Vattenskyddsområde (se bilder 

nedan): 

 

  



3. Gå till fliken Sök och klicka på Detaljerad sökning. I den första raden, välj sökparameter Region, 

och skiva namnet på kommunen där vattenskyddsområden ligger. I den andra raden, välj 

sökparameter Skyddstyp, och välj Vattenskyddsområde (se bilder nedan), och klicka på Sök: 

 

  



4. Nu visas en tabell med en lista över vattenskyddsområdena som finns i kommunen (se bilder 

nedan): 

 

  



5. I tabellen kan du klicka på vattenskyddsområdets namn för att se mer information och zooma in till 

området på kartan (se bilder nedan): 

 

6. När vattenskyddsområdet är identifierat kan du klicka på pilen längst till höger i raden för området, 

och välja Exportera (se bilder nedan): 

 

  



7. Ett nytt fönster öppnas. Bara klicka OK (eller skriva in din e-post adress för att få filen skickad till dig): 

 

8. Webläsaren öppnar ett nytt fönster, där du kan spara filen (zip-arkiverad shapefil) på din dator (välja 

Spara som). Vi rekommendera att du ändra filnamnet, till t.ex. VellingeKommunsVattentäkter.zip när 

du spara filen. Notera att fönstret kan se lite olika ut i olika webbläsare (Firefox; Internet Explorer; 

Google Chrome). 

 

9. Upprepa proceduren (från steg 3) för alla vattenskyddsområde du är intresserad av. 

Obs! CKB:s Jordarthjälp är inte anpassad för vattenskyddsområden större än 3000 ha, eller mer än 

10 km långa. I områden större än 3000 ha blir det ofta väldigt många jordarter, och då de är över 

10 km långa blir inte kartorna läsbara. På grund av detta kan urvalet av relevanta jordarter för 

simuleringar med MACRO-DB bli komplicerat, då det blir många jordarter och det inte blir tydligt på 

kartorna var de olika förekommer. Går det att få fram shape-filer för delar av det stora 

vattenskyddsområdet är det att föredra. CKB skickar gärna rapporter från Jordartshjälpen även för 

större område, för de som vill få en helhetsbild av området, men vi kan inte garantera läsbarhet på 

kartorna. 

 


