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Manual för karttjänsten Hållkollen 

Tryck på länken Karttjänsten Hållkollen (etjanst.sjv.se) och du kommer direkt in i 

Hållkollen-tjänsten. 

1. En bild visas: 

 

2. Skriv in kundnummer och tryck på Sök. Uppgifter om kundnummer kan fås 

från Länsstyrelsen. 

3. Nedanstående översiktsbild kommer upp. Nu visas en kartbild med gränserna 

för kundens jordbruksblock samtidigt som ifyllt kundnummer visas. 

 

https://etjanst.sjv.se/hallkoll/index.html
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4. Tryck till vänster på respektive block i blocklistan under sökresultatet, för att 

gå igenom block för block och kontrollera om det var åkermark 2008. 

 

Valt block får en tjock blå linje. 

Följande lager visas på kartan: 

 Lagret för jordbruksblock och brukare, som var ”Åkermark 2008” – är 

förbockat och är grönfärgat. Detta innehåller bara åkermark. 

 Lagret för jordbruksblock och brukare, som var ”Ej åkermark 2008” – är 

förbockat och är rödfärgat. Detta innehåller mark som ej var åkermark, dvs 

betesmark, ej sökt mark eller annan mark. 

 Lagret för kundens jordbruksblock för 2011, beslutade värden, visas - är 

förbockat och är blåfärgat. Jordbruksverket tillåts endast visa beslutade värden. 

 Lagret ”Flygår för bakgrundsdata” visar vilket år flygfotot är taget. 

Här kan man gå igenom och se block för block, vilket gör att granskaren lättare ser 

gränserna för respektive block. 

Här granskas gränserna och granskaren tolkar gränserna, för respektive lager, om 

marken för 2011 utgör nyodling eller inte. 

Kartan kan zoomas in och zoomas ut samt förflyttas i sidled och höjdled. 
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