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Import från SAM Internet 

Allmänt Fältuppgifter och kartuppgifter kan hämtas från SAM Internet 
och läsas in i Näsgård.  

 

OBS Det är bara aktuellt års fält och grödor som kan hämtas 
från SAM Internet. 

 

Fältuppgifter som läses in i 
Näsgård Mark 

Fältkod = EU-Id, blocknummer, grödor, eventuell fånggröda 
och vårbearbetning. 

När importen sker konverteras SAM grödorna till Näsgårds 
gröda. Eftersom det finns betydligt fler grödor i Näsgård än i 
SAM, skall du efter importen kontrollera så att grödorna 
stämmer med dina grödor. Exempel i SAM finns grödkoden 
Vete (höst) vi konverterar denna till Höstvete bröd, men det 
finns även höstvete foder, stärkelse, mölle och helsäd 
höstvete.  

 

Kartdata som hämtas och 
läses in i Näsgård Karta 

Aktuella block med fältgränser 

 

Hämta från SAM Internet 

Allmänt Det skall finnas uppgifter i SAM Internet för att du skall kunna 
hämta ner data. 

 

Du loggar in på SAM Internet 
med din normala inloggning. 

I listen väljer du 
Import/Export 

 
 

I nästa bild väljer du 
Ansökan med geografiskt 
data(1) och därefter Hämta 
fil (2) 

 
 

Välj Spara som 

Obs detta kan se olika ut 
beroende på vilket web läsare 
du använder. 
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Leta upp en plats där du 
enkelt kan finna filen sedan. 

 

Välj därefter Spara 

 

Läs in fil i Näsgård Mark 

I Näsgård Mark väljer du VO-
Plan, SAM Import 

 
 

Leta upp filen som du sparat 
och markera denna, Välj 
därefter OK 
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En lista visas med dina fält-
uppgifter. Importen kommer 
som standard att importeras 
till samma skördeår i 
programmet som det år den 
är utläst från SAM Internet. 
Välj Import för att spara 
uppgifterna. 

 
 

Uppgifterna finns nu i din 
växtodlingsplan. 

OBS. Vid importen konver-
teras SAMs grödkoder till 
Näsgård gröda, t.ex. Höstvete 
(grödkod 4) blir till Näsgård 
gröda Höstvete bröd. Om du 
odlar Höstvete foder måste du 
själv ändra detta efter 
importen.   

 

Import till annat skördeår 

Allmänt Du kan importera filen till ett annat skördeår. På så sätt kan 
du skapa fälten bakåt i tiden och ange förfrukter. Lämpligas är 
att importera filen till det år du vill börja att ange förfrukter 
från. Därefter kan du kopiera fram fälten till kommande 
skördeår  

 

Du importerar filen på nytt 
men ändrar importera till 
skördeår.  

Tar du bort markeringarna för 
konvertera SAM gröda och 
import av fånggröda/ 
Vårbearbetning läses bara 
fältnamn och areal in.  

 

 

Du anger därefter grödorna i 
föregående års vo-plan. I 
årets vo-plan väljer du sedan 
rätt förfruktsfält i kolumnen  
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Läs in fil i Näsgård Karta 

I kartprogrammet kan du läsa 
in skiftesgränser från samma 
fil som du läste in uppgifterna 
till växtodlingsplanen. 

I Karta väljer du Data och 
Import 

 
 

Leta upp filen som du sparat 
och markera denna, Välj 
därefter OK 

 
 

Du måste skriva in i raderna 
Kund och Jobbkod 

 

I skördeår väljer du till vilket 
år du vill läsa in filen 

 

Välj därefter OK 

 

OBS. Du kan läsa in filen flera 
gånger till olika skördeår 
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Ett besked visas om hur 
många skiften som lästes in 

 

Välj OK och kartan importeras 

 
 

För att öppna kartan väljer du 

Jobb översikt  

Nu visas en lista med dina 
kartor. Markera den karta du 
vill öppna och därefter 

godkänn/välj  

 

 

Kartan öppnas nu upp. 

Om du väljer uppdatera karta 

 kommer uppgifter 
automatisk att hämtas från 
vo-planen och fälten färgläggs 
efter grödan på fältet 
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Om du inte får färger på fältet 
är det för att kartans databas 
inte har kontakt med 
växtodlings databas. Välj då 

driftsenheter  

Dubbelklicka på raden 

 

I bilden som öppnas klickar du 
på Kikaren 

 

Markera raden med ditt namn 

Godkänn därefter med  

  

 
 


