Skogsstyrelsens självservicetjänster
Vilka e-tjänster finns, vilken ska jag använda och till vad?
E-tjänst

Innehåll

För vem?

Enkeladress

Självservice
Söka stöd och bidrag
Beställa rådgivning
Prenumerera på nyhetsbrev
Se kommande skogsträffar
Böcker och broschyrer
Hämta blanketter
Statistikdatabas

Blanketter till ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd.
Information om våra rådgivningsformer och hur du beställer den.
Beställning av avgiftsfri prenumeration på nyhetsbrev.
Informaion om skogsträffar över hela landet.
Webbutik för beställning av böcker och andra publikationer.
Samlingssida för alla blanketter.
Skapa tabeller och diagram direkt på skärmen eller spara ner i olika filformat samt API:er.

Skogsägare
Skogsägare
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

/bidrag

Guider till råd och regler
Skogens paragrafer
Skogens klimatråd

Söktjänst för regler och råd. Sökningen utgår från en skogsbruksåtgärd och det län där skogen finns.
Guide som ger dig råd om hur du kan klimatanpassa din skogsskötsel utifrån fastighetens förutsättningar och dina egna mål.

Alla
Skogsägare

/paragrafer
/klimatrad

Mina sidor
Mina sidor
Mina sidor - Grönt kuvert

Avgiftsfri tjänst för dig som är skogsägare. Kartor, ärendehantering och samlad information om din fastighet.
En sammanställning i pdf-format av information ur myndigheternas register om en eller flera fastigheter.

Skogsägare och ombud
Skogsägare och ombud

/minasidor
/mina-sidor/gront-kuvert

Karttjänster för skogsägare
Mina sidor Kartprogram
Mina sidor Webbapp

Karttjänst för dator. Skogliga grunddata, hänsynsinformation, planeringsverktyg och ärendehantering.
Karttjänst för mobil och surfplatta. Se kartor, skogsfakta, ärenden och planera direkt i fält.

Skogsägare och ombud
Skogsägare och ombud

/mina-sidor/kartprogrammet
/webbapp

Karttjänster, öppna för alla
Skogens pärlor
Skogliga grunddata
Webbapp Skogens pärlor
Webbapp Skogliga grunddata

Värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar i svenska skogar
Kartor som som beskriver skog och mark och bygger på data från laserskanning.
Mobilversion av Skogens pärlor
Mobilversion av Skogliga grunddata

Alla
Alla
Alla
Alla

/skogensparlor
/skogligagrunddata
/webbappar
/webbappar

Geodata för nerladdning
Skogsdataportalen
Geodatatjänster

Portal för nerladdning av geodata, länsvis eller för hela landet.
WMS- visningstjänster, REST-tjänster och Öppet API

Länstyrelser med flera
Företag med egna GIS-system

/skogsdataportalen

Skogsärenden för företag
Nemus
E-averka

Webb-API som ansluter ditt företags planeringssystem till tjänsten Skogsärenden för företag.
System för avverkningsanmälan. Tjänsten stängs hösten 2018 och ersätts av Nemus som är en vidareutveckling av E-avverka.

Företag med egna GIS-system
Företag med egna GIS-system

/nemus

/sjalvservice/nyhetsbrev
/skogstraffar
/bocker
/blanketter
/statistik/statistikdatabas

