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Nyckeltal 

Generellt Olika nyckeltal beräknas och visas direkt på skärmen 
 

Växtodlingsplan och fältkort Alla nyckeltal visas både i växtodlingsplanen och på 
fältkorten. Som standard beräknas inte nyckeltalen när du 
öppnar menyerna. Utan du skall själv aktivera dessa. 

 

Genom att sätta markören här 
och hålla vänster musknapp 
nere, kan du öka och minska 
storleken för visningen av 
nyckeltal. 

Du väljer nyckeltal i 
rullningslistan. 

Genom att markera auto 
beräknas och visas 
nyckeltalen 

 

De olika nyckeltalen 

Vid aktivering av nyckeltal Har du aktiverat nyckeltalen ändras dessa automatiskt när du 
ändrar/tillför insatser. 

Växtodlingsplan, areal 

Visar dels total areal på aktiva 
fält i växtodlingsplanen, samt 
uppdelningen på åkermark, 
betesmark och övrig mark 

 
Grön mark 

Beräknar hur stor del av dina 
fält som ingår i grön mark 
enligt SJV regler. 

OBS. för att detta skall 
stämma skall du även ha 
skapat nästa års växt-
odlingsplan och registrerat 
de höstsådda grödorna för 
detta kommande år.  

 

Areal per region 

Visar hur stor areal som finns 
i varje region (EU-ansökan) 

 
Minskat kväveläckage 

Visar hur många hektar 
fånggröda respektive 
vårbearbetning som du har, 
samt hur stor procentuell del 
av vår spannmål dessa 
motsvarar 
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EU-ansökan 

Visar hektar samman-
ställningar över hur mycket du 
har av olika typer i din SAM 
ansökan. 

OBS, ingen beräkning här 
t.ex. av att du procentuellt 
har tillräcklig fånggröda  

 

Spridningsareal 

Visar totala mängden fosfor 
för organisk gödsel som 
produceras av djuren på 
gården + inköpt gödsel – såld 
gödsel. Beräknar utifrån detta 
behov av spridningsareal. 
Beräknar hur många hektar 
spridningsareal som finns på 
gården, på åkermark 
respektive från betesmark.  

 
 

OBS. Nyckeltalet skall ses som ett riktmärke för 
behovet av spridningsareal. För exakta uppgifter bör en 
fosforbalans göras för gården. 

Fosfor tilldelning organisk gödsel 

Nyckeltalet visar: 

Hämtar från registreringar på 
fältkortet mängd P/ha som är 
utförda, planerade och totalt 
på aktuell mängd spridnings-
areal åkermark. 

Mängd P totalt från djuren 
detta skördeår + inköpt 
gödsel – såld gödsel. 

Total mängd P som finns i 
aktiva gödsellager 

 

 
 

 

 

OBS. Nyckeltalet skall ses som ett riktmärke för mängd 
fosfor per hektar spridningsareal. För exakta uppgifter 
bör en fosforbalans göras för gården 

Näringsbehov totalt 

Visar behov för kväve, fosfor 
och kalium totalt och per 
hektar åkermark. 

OBS i underlaget per 
hektar ingår all åkermark, 
även skyddszoner, trädor 
mm. 

 

Ekonomi per fält 

Visar täckningsbidrag för valt 
fält 
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Nyckeltal för karenstid 

Under nyckeltal Karenstid 
visas dels uppgifter som berör 
behandlingar på enskilt fält, 
samt alla fält i växtodlings-
planen  
 

Om du har flera grödor på 
samma fält är det den grödan 
som är markerad i fältkortet 
som det visas karenstid i 
nyckeltalet 

 
 

Tidigaste skördedag för 
grödan på fältet visas 
beräknat både utifrån 
planerade och utförda 
växtskyddsbehandlingar   
 

 

 

 

I högra kolumnen visas med 
hjälp av smilies om 
karenstiden uppfylls 

 = skördetidpunkt är för nära behandling, karenstid 
uppfylls inte 

 = Tid mellan behandling och skörd är längre än karensen. 
Karentiden är uppfylld 

 

Överst visas utifrån planerat 
och utfört växtskydd om 
karenstiden är OK utifrån den 
planerade skördedagen för 
grödan på aktuellt fält. 

 

 

Nederst visas utifrån utfört 
växtskydd om karenstiden är 
OK utifrån den utförda 
skördedagen för grödan på 
aktuellt fält. 

 

 

Överst visas utifrån planerat 
och utfört växtskydd om 
karenstiden är OK utifrån  
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planerade skördedagar för 
alla grödor på alla fält. 
 

Nederst visas utifrån utfört 
växtskydd om karenstiden är 
OK utifrån utförda 
skördedagar för alla grödor 
på alla fält.  

 

 


