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Register 

Generellt För att du skall kunna välja en gröda eller en insats på 
växtodlingsplanen, fältkortet eller TID redovisning skall detta 
finnas i registret. Varje typ av insatsmedel har sitt egna 
register del. Detta avsnitt behandlar främst register för växt-
odlingsplan och fältkort.   

 

Registren öppnar du under 
Register och därefter klickar 
du på den önskade register 
delen som du vill öppna.  

 

Register som innehåller 
insatser som används i växt-
odlingsplan och fältkort.  

 

Register som används vid TID 
registreringar. Se separat 
avsnitt, TID register. 

 
 

2 delar Varje register är uppdelat i 2 olika delar. 

Del 1 är den del som visas när du öppnar ett register, ditt 
gårdsregister. Här visas de insatsmedel som du direkt kan 
använda i en registrering, lämpligen bara det som du 
använder på din just din gård. Om du saknar ett insatsmedel 
kan du importera det ifrån del 2 av registret, det vi kallar 
normregistret. Detta normregister uppdaterar vi löpande. 
Om ett insatsmedel inte finns i normregistret kan du själv 
skapa det (inte grödor och TID uppgifter) 

Importera från normregister 

Om du saknar ett insatsmedel 
i ditt register skall du först se 
om det finns i normregistret. 
Välj funktionen Skapa ny  
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Du väljer det medel som du 
vill importera genom att klicka 
på raden (texten blir blå) Vill 
du importera flera så håller du 
ned Ctrl-knappen samtidigt 
som du klickar på önskade 
rader. 

Du importerar valda medel 
genom att välja funktionen 
Importerar valda till 
registret 

 

Skapa lokalt medel 

Om inte insatsmedlet finns i 
normregistret kan du själv 
skapa det (inte grödor och 
TID uppgifetr) Tryck på pilen 
vid Skapa ny och därefter på 
skapa lokalt medel 

 
 

En tom rad infogas sist i 
tabellen. Beroende på vilket 
register som du har öppet, 
visas olika kolumner som skall 
ifyllas. Du ser att det är ett 
lokalt medel genom att rutan i 
kolumnen Norm är tom. 

 

Ta bort insatsmedel/grödor 

Generellt  Du kan ta bort insatsmedel/grödor från ditt egna register (inte 
från normregistret) Insatsmedel och grödor som är använda i 
en registrering kan inte tas bort (de kan dock gömmas)  

 

Du väljer det medel som du 
vill ta bort genom att klicka på 
en rad (texten blir blå) Vill du 
ta bort flera så håller du ned 
Ctrl-knappen samtidigt som 
du klickar på önskade rader. 

Därefter väljer du fuktionen 
Ta bort 

 

Visa inte insatsmedel/grödor 

Generellt  En gröda eller ett insatsmedel som du använt tidigare, men 
inte använder längre kan du inte ta bort, däremot kan du 
sätta detta som passivt och därmed gömma detta. 
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Sätt en bock i kolumnen 
passiv för det som du vill 
visa/använda längre. 

 

Genom att markera Visa 
också passiva kan du se 
gömda medel igen 

Om du vill se medlet igen, tar 
du bara bort bocken i passiv 
kolumnen. 

 

Alternativt namn 

Du kan ändra namnet på ett 
normmedel genom att 
använda Alternativt namn. 
Klicka på raden som du vill 
ändra namn på. Välj därefter 
funktionen Alternativt namn  

 
 

I dialogen som visas markerar 
du att du vill ange ett 
alternativt namn. 

 

 

 

 

 

Därefter blir det möjligt att 
skriva in önskat namn 

 

Godkänn med OK 

Om du vill ta bort det 
alternativa namnet öppnar du 
denna dialog och tar bort 
markeringen för att använda 
alternativt namn. 

 

 

Du ser att du angett ett 
alternativt namn i registret 
genom att där är en 
markering i kolumnen Alt. 
namn 

 
 

 


