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Fakta

Rettigheder i forbindelse med gratis kort på www.kms.dk

Kort25 er navnet på Danmark 1:25 000. Kort25 fremstilles automatisk ud fra den topografiske grundkortdatabase.
Kortet er et detaljeret topografisk kort, der er velegnet til detaljeret planlægning og registrering. De fleste af kortets
temaer er vist i grundrids. Der er signaturer for bl.a. veje, stier, sognegrænser, fortidsminder og kilometerafmærkninger.
Højder er gengivet med kurver med en ækvidistance på 2½ m. Højdetemaet er fra ældre målinger. Kort25 produceres én
gang årligt og ajourføres i takt med ajourføringen af den topografiske grundkortdatabase, således at en femtedel af
Danmark ajourføres årligt. Vejtemaet ajourføres årligt på grundlag af informationer fra vejmyndigheder.

Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) har i henhold til gældende lovgivning ophavsretten til styrelsens kort og andre
produkter. Reproduktion som f.eks. skanning eller digitalisering samt enhver form for salg eller videregivelse kræver
derfor tilladelse af KMS. Fra Kort & Matrikelstyrelsens gratis korttjenester på www.kms.dk kan enhver indhente enkelte
eksemplarer af kortudsnit til egen privat brug.  Sådanne udsnit må ikke udnyttes på anden måde.

 1 cm i kortet modsvarer 125 meter i terræn
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Dette kort er produceret i perioden 1900-1960 og er en del af kortserien ''de lave målebordsblade''. Kortene er i
målestoksforhold 1:20.000. Der er lave målebordsblade over hele landet til forskel fra de høje målebordsblade, som ikke
dækker Sønderjylland. Kortet indeholder bl.a. følgende temaer: Veje, jernbane, eng og bebyggelse - nogle med tilhørende
stednavne. ''Lave'' kommer af, at det trykte kort udkom i bredformat.

Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) har i henhold til gældende lovgivning ophavsretten til styrelsens kort og andre
produkter. Reproduktion som f.eks. skanning eller digitalisering samt enhver form for salg eller videregivelse kræver
derfor tilladelse af KMS. Fra Kort & Matrikelstyrelsens gratis korttjenester på www.kms.dk kan enhver indhente enkelte
eksemplarer af kortudsnit til egen privat brug.  Sådanne udsnit må ikke udnyttes på anden måde.

 1 cm i kortet modsvarer 100 meter i terræn


