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Prishantering av insatser 

Allmänt Detta avsnitt beskriver hantering av priser på insatser i 
programmet. Här beskrivs hur priser hanteras i följande delar 
i programmet. 

• Registerpriser 

• Priser för insatser på fältkort 

• Växtföljdskostnader 

• Rörliga respektive fasta maskinkostnader 

• Uppdatering av priser för insatsmedel på fältkortet 

Register 

Allmänt Registerpriserna skall vara de aktuella priserna för insatsvaror 
just nu. De priser som anges i registret kommer att användas 
på alla nya registreringar av insatser som sker i fältkorten 
efter att priset angetts. 

 

OBSERVERA Inga priser på fältkortet ändras bakåt i tiden då priset 
ändras i registret. Om priser skall ändras bakåt i tiden, 
använd prisuppdateringsfunktionen. 

Intäkter 

Under register öppnar du:  

Huvudprodukt för att lägga 
in ett pris för skördar. 

Biprodukt för priser på halm, 
blast osv 

Ersättningar för intäkter som 
miljöersättningar och 
gårdsstöd  

 

Insatskostnader 

Under register öppnar du  

respektive register och anger 
priser för:  

Utsäde  

Handelsgödsel  

Växtskydd  

Diverse TB-I kostnad, dvs. 
övriga rörliga kostnader 

Diverse TB-II kostnad, dvs. 
övriga fasta kostnader   

 

 
 

Skriv in aktuellt pris i 
kolumnen pris. 

Var observant på enheter, 
så du inte t.ex. anger 
kilopris och enheten är 
deciton  
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Organisk gödsel pris 

Öppna organisk gödsel lager  

 
 

Välj fliken Register och 
underfliken Övriga 
upplysningar 

Skriv in aktuellt pris i 
kolumnen pris. 

Var observant på enheter, så 
du inte t.ex. anger kilopris och 
enheten är deciton 

 
Maskinkostnader 

Maskinkostnader läggs in 
antingen under: 

Maskintaxa, här registreras 
kostnad för maskinkombi-
nationer, t.ex. plöjning där 
kostnad både för traktor och 
plog ingår. 

Maskiner, här registreras 
kostnad för enskilda maskiner 
På fältkortet görs sedan 
registrering för varje enskild 
maskin   

 
 

Skriv in aktuellt pris i 
kolumnen pris. 

Var observant på enheter, så 
du inte t.ex. anger 
hektarkostnad när enheten är 
timmar.  

 

Kostnadsberäkning maskiner Beräkning vad en maskin kostar sker i Maskininvesterings-
modulen (tilläggsmodul). Finns under fliken Investering  

 

OBSERVERA När du registrerar ett maskinpris skall du tänka på hur 
du registrerar kostnaden för föraren. Du kan inkludera 
denna kostnad i maskinpriset, men då skall du inte 
registrera kostnaden på personen som utför arbetet. 
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Person kostnader enbart Mark program 

Om du bara har växtodlings-
delen läggs personerna in här.  

 

 

 
 

På fältkortet infogas person-
erna och en post med arbets-
tid kan anges, både tid och 
kostnad. 

Obs, du kan bara registrera en 
timkostnad per person.   
Person kostnader TID modul 

Om du har TID modul kan 
flera olika lönekategorier 
anges för varje enskild person 
i registret Personer.  

Innan detta sker upprättas de 
olika lönekategorier i registret 
Arbetstaxa 

 
 

Under arbetstaxa upprättas 
de lönekategorier som är 
aktuella. Det skall minst 
finnas Normaltimmar. Välj 
Skapa ny för att 
importera/skapa fler. 

Här behövs INTE anges något 
pris  
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Under registret Personer 
upprättas aktuella personer. 

För att ange pris markerar du 
aktuell person (texten blir blå) 
därefter väljer du Ange taxa 
för person   

 

Välj Skapa ny och infoga 
rader med de aktuella 
lönekategorierna och 
lönekostnader för denna 
person 

 

Registrering av priser 

Allmänt Alla kostnader/intäkter registreras på fältkortet 
 

Finns ett pris på insatsen i 
registret, kommer detta direkt 
att anges i kolumnen pris, när 
insatsen registreras på 
fältkortet. Det går att skriva 
en ett pris direkt i 
priskolumnen på fältkortet, 
detta pris gäller då endast för 
denna registrering. 

 

 

 

OBSERVERA Om behandlad areal är större eller mindre än 
fältstorleken blir: 

Total kostnad för insatsen =  

behandlad areal * pris per enhet.  

Men hektarkostnaden som visas =  

total kostnad för insatsen / hela fältstorleken 

Rörliga eller fasta maskinkostnader 

Genom att markera i 
kolumnen Rörlig maskintaxa 
kommer maskintaxor att 
hanteras som en rörlig 
kostnad t.ex. maskinstations-
kostnader. Om det inte finns 
en markering räknas maskin-
kostnaden som en fast 
maskinkostnad   
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Växtföljd 

Genom att markera i 
kolumnen Växtföljd kommer 
kostnaden för insatsen att 
hanteras som en växtföljds-
kostnad dvs kostnaden 
fördelas på alla fält i vo-
planen 

Personkostnad 

För att kostnader för personer 
skall kunnas registreras i 
fältkortet måste först en 
person vara inlagd i kolumnen 
Person. Därefter kan du i 
kolumnen Typ välja Arbetstid  

 

Prisuppdatera 

Allmänt I flera fall har man inga slutgiltiga priser när registrering sker 
på fältkortet. I dessa fall skall priserna uppdateras i fältkorten 
då nya aktuella priser angetts i registret 

Prisuppdatera i registrering 

Allmänt Du kan ange ett pris för insatsmedlet direkt i behandlingen. 
Detta pris kommer bara att gälla för denna insats i denna 
behandling 

 

Ändra aktuellt pris för 
insatsen direkt i kolumnen 
Pris på fältkortet 

Prisuppdatera via funktionen sammanställning 

Allmänt Du kan ange ett pris för insatsmedlet i sammanställnings 
funktionen. Detta pris kommer att gälla på insatsen i alla 
behandlingar som du filtrerat fram och visar på fältkortet, 
men inga andra priser ändras för andra insatser.  

 

Observera En prisuppdatering blir alltid Absolut oavsett om du 
angett Absolut eller Relativ, dvs har du flera olika priser 
på behandlingar för ett insatsmedel kommer alla dessa 
insatser att få samma pris.   
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Öppna sammanställningen 
längst ner i fältkortet. 

Skriv in aktuellt pris i 
kolumnen Pris.  

Klicka i nästa ruta eller välj 
Enter  

Observera att priset som visas 
är ett snittpris på de 
behandlingar som visas i 
fältkortet 

 

Godkänn att ändringen i 
fältkortet skall genomföras 

 
 

OBSERVERA  Genom att använda filtrerings möjligheterna i fältkortet 
kan priset ändras t.ex. för en handelsgödsel sort på alla 
fält med höstvete bröd. 

Läs mer om hur du filtrerar i avsnittet Generellt om 
fältkort 

Prisuppdatera via funktionen prisuppdatera 

Allmänt Prisuppdateringsfunktionen finns på fältkortet och 
sammanställningar. Det finns 2 möjligheter med funktionen: 

1. Ändra aktuellt pris i registret för insatsmedlet 

2. Uppdatera alla priser för alla insatsmedel på en gång 
som visas i sammanställningen.   

 

 

Du ser aktuellt pris i registret 
för insatsmedlet, om inte 
registerpriset stämmer kan du 
rätta det direkt i tabellen 
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Du godkänner att register 
priset uppdateras 

 
 

Genom att välja Prisuppdatera 
kommer priser på ALLA de 
insatser som visas i fältkortet 
att uppdateras med 
registerpriset 

 

Observera Innan du gör ändringen, skall du tänka på om: 

1. Visar sammanställningen de uppgifter du vill 
prisuppdatera, har du filtrerat rätt? 

2. Är dina registerpriser rätt för de insatsmedel du 
vill prisuppdatera på fältkortet? 

Det visas hur många priser 
som blir uppdaterade,  

 

Du har också möjlighet att 
ange en procentuell höjning 
av priserna på fältkortet i 
förhållande till registerpriset. 
Markera och ange ett önskat 
procenttal 

 

godkänn med Ja 
 

 

Observera En prisuppdatering blir alltid Absolut oavsett om du 
angett Absolut eller Relativ, dvs har du flera olika priser 
på behandlingar för ett insatsmedel kommer alla dessa 
insatser att få samma pris.   

 

 


