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Organisk gödsel  

Generellt I modulen organisk gödsel lägger man in driftsenhetens 
uppgifter om stallgödsel och andra organiska gödselmedel i 
olika lager. Det är dessa lager som sedan visas och hämtas 
näringsinnehåll ifrån när organisk gödsel infogas i fältkortet. 

 

Vad är ett organiskt gödsel-
lager? 

Ett lager kan t.ex. vara en fysisk flytgödselbrunn eller 
fastgödselplatta. Det kan också vara ett lager som kallas 
flytgödsel där du registrerar all flytgödsel på gården oavsett 
vilken brunn flytgödseln faktiskt befinner sig i. 

Köper du in gödsel skall du ändå skapa ett lager även om 
gödseln körs direkt från säljarens lager till ditt fält   

 

Olika sätt att få in närings-
värde för organisk gödsel 

1. På ett lager kan du kopiera in enkelt schablonvärde 
från Jordbruksverket, t.ex. för flytgödselnöt, 9% ts. 

2. Du kan ange det antal djur du har och till vilka lager 
gödsel går. Förutom näringsvärde beräknas även 
producerad mängd, samt antal hektar betesmark som 
får räknas in i spridningsarealen. Uppgifterna är 
beräknade utifrån Jordbruksverket riktlinjer. 

3. Du kan koppla köp och när gödseln levereras till ett 
lager. Näringsvärdet i gödseln kan anges från egna 
anlysvärde eller hämtas från Jordbruksverket riktlinjer. 

4. Du kan ange egna analysvärde för gödsellagret.  

Detta avsnitt visar nummer 3. För de andra sätten hänvisas 
till respektive separata avsnitt  

 

OBSERVERA Det finns många regler kring stallgödsel, ofta också 
speciella för specifika områden i Sverige. Uppgifterna 
som presentera i programmet skall ses som riktmärke. 
För att t.ex. få exakta uppgifter om behov av 
spridningsareal bör en fosforbalans göras för gården. 

 

Tänk på att fram till och med 
skördeår 2012 visas total 
kväve tillhörande utnyttjande 
procent i de första kolum-
nerna (1) och ammonium 
kväve (2) i nästa när norm-
värde kopieras in. 

Från skördeår 2013 är 
uppgifterna vända så det är 
ammonium kväve med tillhör-
ande utnyttjande procents 
som visas i de första kolum-
nerna  
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Registrera inköp av organisk gödsel  

Du skall börja med att 
registrera vem du köper den 
organiska gödseln ifrån. 

Välj Organiska gödselmedel 
och Adresser (1).  

I rutan som öppnas väljer du 
Skapa (2). På den tomma 
raden (3) skriver du in 
aktuella adress uppgifter. 
Stäng rutan med X (4) när 
du är klar   

 

 

Öppna därefter modulen 
organisk gödsel genom att 
välja i menyn Organiska 
gödselmedel, lager och 
grundupplysningar 

Du kan också använda ikonen 
Organiska gödselmedel 

  
 

Du måste skapa ett lager 
även om den inköpta gödsel 
går direkt från säljarens lager 
till ditt fält. Välj Skapa lager 
(1). En tom rad infogas. I 
kolumnen Namn (2) skriver 
du in ett namn på lagret.  

OBS det är detta namn som 
syns på utskrifter, därför 
bör namnet beskriva 
gödseltypen. 

 

 

Därefter väljer du fliken Köp 
(1). Därefter väljer du skapa 
avtal. Beroende på om du har 
analysvärde för den organiska 
gödsel har du två möjligheter 

Med näringsämne från djur  
(2) hämtas uppgifter från SJV 
riktlinjer för stallgödsel. 

Manuel inmatning (3) ger 
dig möjlighet att själv skriva 
in analysvärde 
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Väljer du att skapa avtal 
med näringsämne från 
djur, visas följande dialog. 
Med hjälp av pilarna öppnas 
rullningslistor där du hämtar 
djurtyp och stallgödselsystem. 

 

Därefter trycker du på 
knappen Kopiera närings-
innehåll 

 
 

En rad men aktuella analys-
värde infogas (4). I kolumnen 
Namn (1) väljer du till vilket 
lager gödseln körs. I kolum-
nen Från (2) anger du vem 
du köper gödsel ifrån. Samt 
aktuell mängd i mängd 
kolumnen (3)   

Väljer att skapa avtal med 
manuell inmatning infogas 
en tom rad där du själv skall 
ange aktuella analysvärde 
(4) förutom ovanstående 
uppgifter 

 

 

Flera köp till samma lager Du kan bara lägga in köp från en säljare och en gödseltyp i 
samma avtal. Däremot kan flera olika köp gå till samma lager, 
programmet räknar då ut ett analyssnittvärde utifrån mängd 
och näringsinnehåll på de olika gödseltyperna. 

Registrera leveranser 

Välj underfliken Leveranser 
(1). Om du skapar ett avtal, 
skapas också automatiskt en 
leverans den 1 april (2) med 
avtalsmängden. Du kan här 
ändra leveransdatumen. 
Ändrar du mängden kommer 
också total mängden på 
avtalet att ändras. 

 

 

Om du får flera leveranser till 
lagret, infogar du en ny rad 
med Skapa leverans (1).  

Du anger datum samt 
levererad mängd (2). 

Är där olika analysvärde för 
olika leveranser kan detta 
anges (3).  
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Den sammanlagda levererade 
mängden för alla leveranser 
överförs till avtalets totala 
summa. Programmet beräknar 
även ett snittvärde utifrån 
mängd och analys värde på de 
olika leveranserna och överför 
detta till avtalet. 

Uppgifterna överförs också 
automatiskt till lagret i 
lagermodulen. 

 
Registerar försäljning 

På samma sätt som köp Registering av försäljning sker på samma sätt som köp men 
sker på fliken Försäljning istället. 

 


