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Det Marine Danmarkskort - MSDI 
Brugervejledning

Denne vejledning henvender sig til bruger af MSDI’en. Den beskriver hvordan MSDI’en er bygget 

op, og hvordan den bruges.

Du kan med fordel læse de TIPS der ligger med jævne mellemrum gennem vejledning. Disse er 

markeret med lyseblå og er derfor nemme at finde når man scroller gennem teksten.

Vi bestræber os på at holde denne vejledning løbende opdateret i forhold til anvendelighed og 

brugervenlighed. Det betyder at vi gerne modtager løbende feedback fra dig som bruger.

Oplever du problemer med MSDI’en bedes du kontakte MSDI sekretariat  

via denne mail: msdi@gst.dk

Udgave: 4. udgave

Opdateret dato: maj 2020

Opdateret af: CAHVA - MSDI sekretatiatet 

mailto:msdi%40gst.dk?subject=
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1. Indledning
Formålet med det Marine Danmarkskort er at give let adgang til myndigheders informationer om 

havet og give brugeren mulighed for at skabe sig et hurtigt overblik over et udvalgt geografisk 

områder eller marint tema samt henvisning til hvordan brugeren kan indhente data ind i eget sy-

stem. På Det Marine Danmarkskort vises en række marine geodata f.eks. miljø-, natur-, energi-, 

råstofoplysninger oven på forskellige baggrundskort. 

Et temalag er oftest et kort med tilhørende oplysninger. I daglig tale kaldes et temalag også et 

kortlag, eller et datasæt. Et temalag vedrørende eksempelvis ’klappladser’ består af flader (po-

lygoner), med tilhørende oplysninger om klapplads nr. m.m. I Det Marine Danmarkskort kan både 

udstrækningen af klappladser (geografien) og de tilhørende oplysninger vises via infoknappen, 

hvis datasættet er sat op til det. Det Marine Danmarkskort er opbygget ved hjælp af de internati-

onale standarder for udveksling af data (inspire), hvilket gør det muligt at hente data ind i eget sy-

stem, enten som webservice eller download. Link til dette beskrive i de respektive dataejers me-

tadata

Der er i systemet desuden indbygget en række funktioner, som gør det muligt eksempelvis at 

søge efter adresser og matrikelnumre m.m. 

Det er også muligt at hente kortudsnit over i word-dokumenter, samt eksportere kortudsnit til an-

dre hjemmesider eller generere links til kortudsnit. Endvidere kan der laves pdf-filer med kortud-

snit, som kan dokumentere en sag eller sendes til en samarbejdspartnere.

Vigtigt! 

Oplysningerne i temalagene beskriver en her og nu situation, men mange forhold ændres lø-

bende. Derfor skal oplysningerne altid betragtes som vejledende. Desuden gøres opmærksom 
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på, at ikke allle temaer er tegnet med samme nøjagtighed. Derfor er det ikke alle temaer der bli-

ver vist, når der f.eks. zoomes langt ind i kortet, da der kan være zoombegrænsninger på.

Et eksempel på sådan et lag kunne f.eks. være 'Natur- og vildtreservater' hvor der skal zoomes 

ind før polygonerne kommer til syne.
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2. Vælg indhold i kort
Når MSDI åbnes, vises et baggrundskort over Danmark. I kolonnen til venstre for kortet vælges 

indholdet i kortet. I denne kolonne, også kaldet ’temavælgeren’, er det muligt at åbne og lukke for 

hele kolonnen ved at klikke på trekanten der vises øverst til højre i temavælgeren.

2.1 - Baggrundskort 

Den nederste temagruppe i ’temavælgeren’ indholder baggrundskort. Som udgangspunkt vises 

”Skærmkort-dæmpet” som baggrundskort. 

Hvis man gravidst zoomer ind på baggrundskortet, vil man opleve at det bliver mere og mere de-

taljeret. Det skal bemærkes at man kun kan have et baggrundskort tændt ad gangen. 

2.2 - Temalag 

For at give et bedre overblik, er temalagerne inddelt i temagrupper, men der kan også vælges 

temaer på tværs af temagrupperne. De enkelte temagrupper kan foldes ud og foldes sammen 

ved at klikke på gruppenavnene. Temaene kan indeles i tre grupper, en temagruppe, en underte-

magruppe, og så temaerne.

Anlæg på havet                          0/5

Energi                          

Fare-, Forbuds- og Restriktionsområder                        0/5

Forbudsområder 2017 (SFS)                        

Ind yvningszoner (TBST)                         

Klappladser (MST)                         

Nødområder (MST)                         

Anlæg på havet                          0/5

Nyt søkort (GST)                         

Skærmkort (SDFE)                        

Skærmkort dæmpet (SDFE)                        

Skærmkort grå (SDFE)                        

Topogra�sk kort (SDFE)                        

Topogra�sk kort - grå (SDFE)                         
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De enkelte temaer for den pågældende temagruppe skal tændes enkeltvis. Tryk på tænd/

sluk-knappen ud for navnet på de ønskede temaer og vent til temaet bliver vist. Der kan vi-

ses flere temaer fra samme gruppe eller på tværs af temagrupperne på samtidigt, ved at tæn-

de for de ønskede temaer. Hvis man har foldet temagrupperne sammen, vil man stadig kun-

ne se antallet af tændte lag, ved at kigge på temagruppensnavn og det tilhørende "x" / "x". 

Hvis man ønsker at folde alle åbne temagrupper sammen, kan funk-

tion 
Anlæg på havet                          0/5

Energi                          

Olie/Gas                          0/4

Havvind                         0/6

El                           0/1

Dybde boringer (GEUS)                        

Olie/gas licensprocedure (GEUS)                        

Olie- og gasfelter (GEUS)                         

Pipelines - simple (GEUS)                         

 bruges til at folde alle åbne temagrupper sammen. De tænd-

te lag, vil ikke blive slukket i forbindelse med at temagrupperne foldes sammen.  

TIP: Det er effektivt FØRST at zoome ind til stedet og derefter at tænde for temaerne! Herved 

skal et mindre datagrundlag indlæses og programmet virker dermed hurtigere. 

 

Det er muligt at bytte rundt på rækkefølgen af temagrupper og temaer (dog kan temaer i en te-

magruppe ikke flyttes til en anden gruppe.)

Anlæg på havet                          0/5

Energi                          

Olie/Gas                          2/4

Havvind                         0/6

El                           0/1

Dybde boringer (GEUS)                        

Olie/gas licensprocedure (GEUS)                        

Pipelines - simple (GEUS)                         

Olie- og gasfelter (GEUS)                         
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Dette kan eksempelvis gøres hvis et tema overskygger et andet. Dette gøres ved at taget fat i te-

maet/temagruppen med musemarkøren (venstreklik), hold fast og træk til den ønskede placering 

mellem temagrupper og temaer. 

Bemærk, da det er muligt at få vist flere temaer på én gang, vil markeringerne/aktiveringerne ikke 

blive fjernet blot ved at vælge en anden temagruppe eller tema, dette gøres ved at fjerne fluebe-

net i temaet. 

Ved zoom-niveauer hvor et tema ikke er synligt, vises der en lukket lås ud for tema og det er så-

ledes ikke muligt at se data, selvom temaet er tændt. Når der zoomes tilstrækkeligt ind på kortet, 

bliver disse temaer aktivereret og kan tændes.

I kolonnen med temalaget, fremkommer der en ”vente-cirkel” ud for temanav-

net, og temagruppen vil være skraveret i den tid det tager temaerne blive visualiseret. 

Anlæg på havet                          0/5

Energi                          

Olie/Gas                          0/4

Havvind                         0/6

El                           0/1

Dybde boringer (GEUS)                        

Olie/gas licensprocedure (GEUS)                        

Pipelines - simple (GEUS)                         

Olie- og gasfelter (GEUS)                         

Anlæg på havet                          0/5

Energi                          

Olie/Gas                          0/4

Havvind                         0/6

El                           0/1

Dybde boringer (GEUS)                        

Olie/gas licensprocedure (GEUS)                        

Olie- og gasfelter (GEUS)                         

Pipelines - simple (GEUS)                         



8

TIP: Tændes for mange temaer på en gang, kan kortet blive svært at overskue, da de forskel-

lige temaers farver og mønstre kan dække for hinanden. Derfor anbefales det at holde antal-

let af tændte temaer på et minimum. 

Ved at føre musen (mouse-over) temanavnet på temalagene, vises en beskrivelse af temaet. 

Bemærk, hvis et tema ikke er tilgængeligt bliver det markeret med et rødt udråbstegn , (Hvis det-

te sker, send da gerne en mail til msdi@gst.dk med oplysning om hvilket temalag der fejler) 

2. 3 - Rediger liste af temaer

 Ved tryk på ’Rediger liste af temaer’ kommer en menu frem, som gør det muligt at vælge hvilke 

temaer der skal vises i profilen. Dette kan gøre det nemmere at overskue lige præcis de temaer 

der er mest relevante for den enkelte bruger. 

For at fjerne temaer klikkes krydset (for dem der skal fjernes se den venstre kolonne) eller puls (for 

dem der skal tilføjes i højre kolonne) 

Luk                                                                                                        Temagrupper                Søg temaer 

Energi                          

Anlæg på havet Ortofoto

Fare-, Forbuds- og Restriktionsområder             

                                                                                                              0/4

Ind yvningszoner (TBST)                         

Klappladser (MST)                         

Råsto�ndvinding 

Olie/Gas 

Havind 

Baggrundskort    

Adm. grænser     

Anlæg på havet                          0/5

Energi                          

Fare-, Forbuds- og Restriktionsområder                        0/5

Forbudsområder 2017 (SFS)                        

Ind yvningszoner (TBST)                         

Klappladser (MST)                         

Nødområder (MST)                         

Forbudsområder 2017 (SFS): Forbudsområder 2017. Blandt andet forbud mod ankring, �skeri, 

sandsugning og optagning af sten.                        

mailto:msdi%40gst.dk?subject=Henvendelse%20ang.%20MSDI
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Når temaer er valgt, klikkes på ’Luk’ i øverste venstre hjørne for at vende tilbage til kortet. Denne 

funktion gemmes desværre ikke fra gang til gang, så det er derfor nødvendigt at tilpasse sin side 

hvergang man er inde på siden.

2.4 - Tema-knapper

Under hvert tema, finder du en række knapper, som du kan bruge til forskellige funktioner. 

Disse funktioner vil blive beskrevet nedenfor

 link til Geodata-info’s metadataregister, giver blandt andet oplysninger vedrørende nøjagtig-

heden af data.

 Juster transperensen for temaet, så det er muligt at se de underliggende lag. 

?  Ad-hoc udførsel af avancerede analyser i regristrede datakilder på webgissen. Analyserne 

kan f.eks. være en kombination af almindelige udvælgelser, overlapsanalyser m.m. Resultat kan 

eksporteres som excelfiler, shapefiler m.fl. 

T  Ad-hoc tabelvisning af data inden for det aktuelle kortudsnit. 

 Zoom til den geografiske udstrækning for datasættet. 

 Snap til tema.

 Sammenlignings knap, brug knappen til at sammenligne tændte temaer

 Viser indholdet af temaet i pivottabel 

i  Viser information om det valgte objekt i det valgte tema

 Gentegn temaet.

TIP: Det er ikke alle ikoner som bliver vist for hvert enkel tema, da ikonerne er afhængig af om det 

Anlæg på havet                          0/5

Energi                          

Olie/Gas                          2/4

Dybde boringer (GEUS)
Omfatter dybdeboringer for olie og gas i den danske undergrund                        

i
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er en WFS-, WMS service eller en shp-fil. Derudover er det også muligt for udviklering af servicen 

at slå ikoner til og fra.



11

3. Andre kortdele

Det er muligt at vælge om man vil have vist ”oversigtskort”. ”målestok” og ”signaturforklaring” un-

der "Indstillinger".

3.1 - Oversigtskort

Nederst til højre på skærmen er det muligt at få vist et oversigtskort, der som standard er slået fra. 

Sæt flueben ved ”oversigtskort” under ”Indstillinger” for at få vist kortet.

Oversigtskortet vil markere en ramme som angiver hvilken del af landet, der er zoomet ind på 

(Zoomes der langt ind, vises blot et kryds). Efter at have zoomet ind på kortet kan man hurtigt fin-

de frem til et andet sted i landet ved at klikke på oversigtskortet, og derved beholde zoomniveau-

et. 

3.2 - Målestok

Nederst til venstre i kortet vises en målestok, der angiver afstandene på kortet  afhængig af zoom-

niveau. 1000 m

3.3 - Signaturforklaring

Øverst til højre i kort kan der vises en signaturforklaring. Denne er som udgangspunkt slået til. 

3.4 - Koordinater og målforhold

Nederst tilhøjre i kortet vises markørens placering på skærmkortet i koordinatsystemet ETRS89 

UTM Zone 32. Kortets aktuelle målforhold vil også være vist her. Markørens placering vil yderme-

re være synligt i brede- og længdegrader. 

      Indstillinger

Signaturforklaring

Oversigtskort

Målestok
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3.5 - Zoom 

Zoom og panorering kan udføres enten ved brug af mus eller ved direkte benyttelse af navigati-

onsværktøjet øverst til venstre i brugerfladen. Musens scroll-hjul foretager trinvise zoom til præ-

definerede størrelsesforhold.

Zoom ind via et rektangel, ved at benytte ”shift”-tasten og venstre museknap. Med musen kan 

man også zoome ind på kortet ved at dobbeltklikke på et sted i kortet. 

Man kan desuden zoome ind og ud på kortet ved hjælp af navigationsværkstøjet øverst til venstre 

i kortet, enten ved at klikke på på + og - symbolerne med musen.  

3.6 - Panorering 

Panorer til et ønsket kortudsnit ved at holde venstre museknap nede. Man kan panorer ved hjælp 

af navigationsværktøjet øverst til venstre på kortet. Endelig kan man også panorere ved brug af 

tastaturets piletaster.

Over kortet findes en række knapper hvis funktioner beskrives i de følgende afsnit.

3.7 - Flyt kortet

Panorering ved hjælp af venstre museknap. Hvis Informations funktionen (se det følgende af-

snit) har været brugt kan man klikke på dette hånd-ikon for at få ”i” symbolet væk fra cursoren. 

3.8 - Information

i Giver adgang til dialogboksen ”Info”, der viser bagvedliggende information i datamodelen i 

et valgt punkt. Efter at have valgt ”i” knappen, klikkes på det punkt i kortet man ønsker informati-

oner om. 

Bemærk!:  Der også findes en "i" knap under temaet, som kan vise de samme informationer, hvis 

datastættet er sat op til det. Det skal yderligere gøres opmærksom at "i" knappen kun virker hvis 

der er informationer med i temalaget. 

Når "i" knappen virker, søges der automatisk i alle objekter på den pågældende position. Når der 



13

klikkes på kortet, vises informationer om alle de tændte temaer på den pågældende position. Findes 

der objekter for flere temaer, vises disse på en liste, hvorfra det er muligt at se oplysninger om det en-

kelte temalag ved at klikke på titlen og dermed folde information ud. 

Klikkes der på ikonet  ”vis i kort” ud fra et tema i info-boksen, vil objektets geografiske afgrænsning 

blive markeret på kortet. 

Ved klik på den grønne trekant, er det muligt at lave en ny søgning  med samme afgrænsning ”Søg 

igen”, i enten alle temaer eller alle tændte temaer. 

Det er også muligt at ”Folde alle ud” eller ”-ind”, samt ”Skjul/vis temaer uden resultater”. Sidstenævnte 

skjuler de temaer hvor søgningen ikke fandt nogen afgrænsninger. Hvis en søgning er i gang, vises der 

også ”Afbryd søg”.

Info

Hvad gælder for det udpegede punkt

Natura2000 Habitatområder (1)

Natura 2000 - Habitatområder 

Færdig

OBJECTID:             1670             
Temakode:             2019
Temanavn:                                                                     NATURA 2000 - Habitatområder
Systid_fra:                                                                      2012-09-28T14:02:47
Oprettet:                                                                         2006-12-31T23:59:00
Oprindkode:                                                                  0
Oprindelse:                                                                    Ikke udfyldt
Status:                                                                             Gældende / Vedtaget                   
O�entlig                                                                          Synlig for alle               
CVR_kode:                                                                     37606030
CVR_navn:                                                                     SVANA

Rapport
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Endvidere er det muligt at vælge at lave en rapport. Denne funktion anvendes ved at trykke på ”Rapport”.

Funktionen gør det muligt at lave en rapport af den gennemførte søgning. Rapporten kan laves i for-

skellige dokumenttyper (f.eks. pdf eller excel), som vælges under dropdown menuer ”Vælg format”. 

Temaer, som man ønsker at medtage i sin rapport, markeres med flueben og der klikkes på ”Vis rap-

port”, hvorefter et nyt vindue med en rapport vil forekomme. Rapporten indeholder data omkring de 

søgte temalag og et billede af området der er søgt i. Rapporten kan f.eks. bruge til bilag i sager. 

Info

Hvad gælder for det udpegede punkt

Natura2000 Habitatområder (1)

Natura 2000 - Habitatområder 

Færdig

OBJECTID:             1670             
Temakode:             2019
Temanavn:                                                                     NATURA 2000 - Habitatområder
Systid_fra:                                                                      2012-09-28T14:02:47
Oprettet:                                                                         2006-12-31T23:59:00
Oprindkode:                                                                  0
Oprindelse:                                                                    Ikke udfyldt
Status:                                                                             Gældende / Vedtaget                   
O�entlig                                                                          Synlig for alle               
CVR_kode:                                                                     37606030
CVR_navn:                                                                     SVANA

Rapport

Søg igen...

Fold alle ud

Fold alle sammen

Skjul/vis temaer uden resultater 
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4. Andre værktøjer

4.1 - Slet arbejdsgeometri 

 Knappen bruges hvis man efter en søgning ønsker at fjerne markeringen af de(t) udvalgte objekt(er). 

4.2 - Vis hele landet 

 Ændrer skærmbilledet, så hele kortområdet vises. Bemærk, at nogle temaer ikke vises i dette måle-

stoksforhold.

Tip: Skal man se mange temaer på samme tid, kan det være en fordel at vælge et gråtonet bag-

grundskort f.eks. ”Skærmkort-dæmpet”.

4.3 - Udskriv kortet

Her kan kortudsnittet udskrives med tekst og måleforhold. Det kan udskrives til pdf-dokumentet i 

et angivet målestoksforhold. Der er mulighed for at skrive en tekst til signaturforklaringen.

Ved ”udskriv til PDF” er det muligt at vælge papirstørrelse, udskriftsretning, målestoksforhold og bil-

ledekvalitet, samt om signaturen, nordpil og tegningshoved skal vises. Herefter kan man printe det vi-

ste kort eller man kan vælge et udsnit af kortet der skal printes, ved at hive i centerpunktet af den røde 

kasse. 

Bemærk!: Dette kan kræve at brugen af pop op-vinduer i browseren er tilladt.

Mht. målestoksforhold er det ikke ligegyldigt hvilket der vælges. Hvis kortudsnittet på skærmen viser 

f.eks. 6 km i bredden, og man vælger at udskriften skal være i 1:500, vil kortudsnittet blive mindre. Det 

kan også forekomme at systemet autromatisk skifter til et mere passende Baggrundskort. 

Over kortet findes også tegne- og måleværktøjer, disse vil blive beskrevet i de følgende afsnit.
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4.4 - Søg

I søge funktionen er det muligt at finde en adresse, en matrikel, en matrikel via adresse, en ejen-

dom med 7-cifret SFE-nr. (Samlet fast ejendomsnummer), en ejendom med 10-cifret ESR-nr 

(Ejendomsstamregister), en ejendom via matrikel, en ejendom via adresse, et stednavn, og en kommu-

ne.

Derudover kan man også finde udaf hvad der gælder for en adresse, en matrikel, et tegnet areal, og det 

sidst fremhævede objekt. 

Der er også mulighed for at anvende "super søgeren", som ser således ud Søg sted , her kan du 

f.eks. skrive din adresse, et stednavn, eller dit matrikelnummer, og du vil hurtigt få et resultat frem.

4.5 - Skitsetegning 

Skitsetegning kan bruges til at indtegne egne data på et kortudsnit. Skitse tegningen kan ikke gemmes 

til senere brug.

 Klik på kortet for at tegne et punkt. 

 Klik på kortet for at begynde at tegne en linje. Klik flere steder for at lave et sammenhængende lin-

jestykker. Afslut med dobbeltklik, hvor sidste punkt ønskes.

 Klik på kortet for at begynde at tegne en polygon. Afsæt flere punkter i polygonen ved at klikke flere 

steder. Dobbeltklik for at afslutte polygonen, hvor det sidste punkt ønskes.

 Klik og træk i kortet for at afsætte første hjørne punkt. Når musen slippes sættes modsatte hjørne-

punkt. 

 Klik og træk i kortet der hvor cirklens centrum ønskes. Træk indtil ønsket radius er opnået. Når mu-

sen slippes tegnes cirklen. 

 Angiv radius. Klik i kortet, hvor centrum for cirklen ønskes, for at tegne en cirkel.

WKT  Klik på knappen for at åbne en dialog, hvor WKT kan indtastes. WKT er en tekstrepræsentation af en 

geometri i formatet ”Well-Known Text”. Når der trykkes ok, vil WKT’en blive tegnet i kortet.
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T  Angiv tekst og klik i kortet, hvor teksten ønskes indsat, for at indsætte teksten.

 Når der bliver trykket på dette værktøj vil alle geometrier blive slettet.  

Nederst i dialogboksen med alle ovenstående symboler, er det også muligt at sætte flueben, hvis man 

ønsker at snappe til tegnelagene (punktet har mulighed at følge eksisterende linjer og skæringspunk-

ter). 

4.6 - Mål afstand og areal

Kan f.eks. måle afstande mellem polygoner. Husk målene er tilnærmede!

 Klik i kortet for at begynde at måle afstand. Klik flere steder for at måle videre. Afslut målingen med 

dobbeltklik. 

 Klik i kortet for at begynde at måle areal. Klik flere steder for at måle videre. Afslutmålingen med 

dobbeltklik. .

 Angiv datakilde først. Klik derefter i kortet. Hvis der er data fra den angivne datakilde i det klikkede 

punkt, vil disse data blive kopiret og tegnet. Klik flere steder for at måle videre.

4.7 - Vis koordinater eller lokaliser position

Redskabet kan bruges til at bestemme koordinater for et bestemt punkt på land eller på havet. Vælg 

Vis koordinater, derefter vil en dialogboks fremkomme og ved klik i kortet vises koordinaterne i boksen. 

4.8 - Link til det viste kortudsnit

Ved at benytte denne funktion, er det muligt at få et link (URL) til det aktuelle kort. Kopiér teksten fra 

dialogboksen og sæt det ind hvor det ønskes, f.eks. i en mail. Linket åbner hos modtageren i samme 

kortudsnit med de temaer der var tændt da værktøjet blev benyttet. Dette kan også bruges hvis man er 

midt i en opgave og skal bruge samme kortudsnit snere eller er nødt til at lukke browseren. Man skal 

dog være opmærksom på at profilen er password beskyttet, og at modtageren skal have samme ad-

gangsrettigheder for at se profilen. 
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4.9 - Hjælp

? Ved at vælge hjælpe-knappen vises denne vejledning. 
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