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NÄSGÅRD MOBILE: STARTSIDA 

På startsidan har du följande möjligheter 
1. Huvudflikar för att skifta mellan fältregistrering, tidredovisning eller kartvis-

ning. 
2. Behandlingar, du kan avgränsa så du bara ser insatser  av den typ du valt 

t.ex. Utsäde.  Väljer du alla insatser visas alla insatser samtidigt. 
3. Uppsättning, här väljer du vilket år du vill utgå ifrån, samt driftsenhet du vill 

arbeta med.  
4. Hjälp, visar senaste manual version, samt utskrifter på dina uppgifter. 
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Väljer du att öppna behandlingar  
 
5. Går du tillbaka till startsidan med HEM längst uppe till vänster i skärmen. 
 
6. Aktuellt skördeår visas . Genom att klicka på pilarna till vänster eller höger 
 går du till föregående eller nästa skördeår.  
 
 
 
 
 

NÄSGÅRD MOBILE: STARTSIDA 
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1. Du ser uppe i listen vilken avgränsning för insatsvaror som du valt på 
startsidan.  

2. Om du klickar på plustecknet (framför fältnamnet visas de insatser som 
finns på fältet.  

3. Genom att klicka på minustecknet  göms insatserna igen.  
4. Insatserna kan ha statusen Utfört  
5. Eller Planerat. 

VISA INSATSER PÅ FÄLT 
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Om Pennan i behandlingen är gul finns där en kommentar som hör till insatsen,  

Klickar du på pennan visas kommentarerna. Beroende på insatstyp visas olika 
kommentars möjligheter. 

NÄSVISA INSATSER PÅ FÄLT 
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Välj Datum/status 

Överst kan du välja att bara visa insatser för en specifik period. 

Genom att markera eller ta bort markeringar för Planerat respektive Utfört visas 
bara insatser av vald typ. 
Markeras Visa alla grödterminer 

INSATSSTATUS OCH FLERA GRÖDOR PÅ ENSKILDA FÄLT  
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Visas flera grödor om det finns på enskilda fält. Detta kan vara 
1. fånggröda på fältet 
2. Eller gröda 2 på fältet t.ex. en skörd av slåttervall som är insådd i grönfo-

der samma år. På samma sätt används programmet om t.ex. har olika 
omgångar av grönsaker på fältet. 

E1 står för Eftergröda 1 dvs en mellan eller fånggröda på fältet.  
H2 står för Huvudgröda 2 dvs en gröda som odlas efter grödan som är anmäld 
som SAM gröda. 

INSATSSTATUS OCH FLERA GRÖDOR PÅ ENSKILDA FÄLT  
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Du kan avgränsa så du endast ser vissa fält t.ex. endast fält med 
samma gröda. Tryck på knappen Välj Fält överst i skärmen. 
Om du vill bara se fält med samma gröda klickar du på ett fält med 

den grödan. 
Och i nästa dialog Välj fält utifrån gröda. Alternativt alla fält med samma sort. 

INSATSSTATUS OCH 
FLERA GRÖDOR PÅ 
ENSKILDA FÄLT 

INSATSSTATUS OCH FLERA GRÖDOR PÅ ENSKILDA FÄLT  
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Nu markeras alla fält med den grödan och det är bara dessa fält som visas när 
du väljer OK. 
Du kan välja manuellt de fält du vill se genom att markera dessa. 

INSATSSTATUS OCH 
FLERA GRÖDOR PÅ 
ENSKILDA FÄLT  

INSATSSTATUS OCH FLERA GRÖDOR PÅ ENSKILDA FÄLT  
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Endast de utvalda fälten visas nu. På raden Sammanställning (1) visas hur stor 

areal de utvalda fälten har totalt. 

VISA ENDAST UTVALDA FÄLT  
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Och i nästa dialog Välj bort alla fält 

Inga av fälten är därefter markerade och därmed kommer alla fält att visas när 
du väljer OK 

 
 

VISA ENDAST UTVALDA FÄLT  
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Du kan få upp alla behandlingar som är planerade för en specifik insats samma 
datum. Klicka i behandlingen 

Välj Visa motsvarande behandlingar. Behandlingarna visas, se nästa sida. 
 
När du sedan vill visa alla behandlingar klickar du i en behandling och väljer 
Visa alla behandlingar. 

VISA SAMMA BEHANDLING PÅ ALLA FÄLT  
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Nu visas alla fält som har samma behandling.  
1. Tryck på + framför fältnamnet för att se enskilda fälts behandling.  
2. Under sammanställning visas totalmängden för alla fält av insatsen. 
3. Om du ändrar status i sammanställningen kommer behandlingen på alla 

fält som visas att ändra status. 
4. Ändrar du datum i sammanställningen ändras denna på behandlingen på 

alla fält som visas. 
5. En not som anges under sammanställningen kommer att infogas på alla 

fälts behandling som visas 

VISA SAMMA BEHANDLING PÅ ALLA FÄLT  
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Om du skall lägga till en ny behandling för sådd klickar du på raden där fältnum-
mer och gröda står. 

Ny bild öppnas, välj Skapa behandling 
Välj därefter Utsäde 

REGISTRERA SÅDD 
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Registret som visas nu är ditt gårdsregiester över utsädessorter. Bocka för en 
eller fler utsädessorter som du skall så i denna körning. Skall du så huvudgrö-
dan vid ett tillfälle och t.ex. insåddsgröda vid annat tillfälle skall du skapa en be-
handling för varje körning.  
 

REGISTRERA SÅDD 
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Om du saknar en utsädessort väljer du Skapa medel 
Tryck på + framför utsädesgruppen och markera därefter utsädessorten du vill 

lägga till. Godkänn med OK. 
Nu kommer den nya sorten att infogas i behandlingen samt kopieras till ditt 
gårdsregister. 
 
 
 

REGISTRERA SÅDD 
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En ny skapad behandling får alltid status Utfört 1 genom att klicka en gång på 
utfört ändras status till planerad. Vill du ändra datum klickar du på datumen 2  

En kalender öppnas där du väljer den aktuella dagen 

REGISTRERA SÅDD 
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För att ange utsädesmängden klickar du på mängd. 

Du kan antingen ange mängd per hektar 1. programmet räknar då automatiskt 
fram totalmängd. 
Eller så anger du total mängd 2 programmet räknar då fram hektargivan auto-
matiskt. 
Godkänn uppgifterna med OK 

REGISTRERA SÅDD 
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För att ange ursprung för utsädet väljer du pennan 

REGISTRERA SÅDD 
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Om du skall lägga till en ny behandling för gödsling klickar du på raden där fält-
nummer och gröda står. 

Välj skapa behandling 
Välj handelsgödsel eller organisk gödsel. 
OBS gödselsorter från Biofer, Ekogödsel, olika Biogödsel osv som bygger på 
organiska produkter finns under organisk gödsel. 

REGISTRERA GÖDSLING 
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Bocka för den gödseltyp du kört, godkänn med OK. 
OBS organisk gödsel är den enda insatsvaran som du inte kan lägga till själv. 

Kontakta Datalogisk om du saknar en organisk gödseltyp. 
Behandlingen blir automatisk satt till utfört 1 samt får dagens datum 2 klicka på 

respektive ruta om du vill ändra datum eller status. Ange  utkörd mängd  3 
Väljer du noter (pennan) kan du under organisk gödsel ange t.ex. nedmyllnings-

REGISTRERA GÖDSLING 
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Om du skall lägga till en ny behandling för mekanisk ogräsbekämpning klickar 
du på raden där fältnummer och gröda står. 

Välj skapa behandling 
Välj Maskintaxa 

REGISTRERA MEKANISK OGRÄSBEKÄMPNING 
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Bocka för den typ av bearbetning du gjort, godkänn med OK 

REGISTRERA MEKANISK OGRÄSBEKÄMPNING 
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Om du saknar en bearbetningstyp väljer du Skapa medel 
Tryck på + framför mek. ogräsbekämpning och markera därefter bearbetningsty-
pen du vill lägga till. Godkänn med OK. 
Nu kommer den att infogas i behandlingen samt kopieras till ditt gårdsregister. 
 
OBS. det finns 2 olika för varje bearbetningstyp. En är om du vill registrera åt-
gärden per timme och den andra är om du vill registrera per hektar.  
 
 

REGISTRERA MEKANISK OGRÄSBEKÄMPNING 



25 

 

Behandlingen blir automatisk satt till utfört 1 samt får dagens datum 2 klicka på 
respektive ruta om du vill ändra datum eller status. Ange  utkörd mängd  3 

Om du väljer noter (pennan) kan du ange t.ex. grödans utvecklingsstadium och 
effekten av bearbetningen. 

REGISTRERA MEKANISK OGRÄSBEKÄMPNING 
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Om du skall lägga till en ny behandling för skörd klickar du på raden där fältnum-
mer och gröda står. 

Välj skapa behandling 
Välj Skörd 

REGISTRERA SKÖRD 
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För att kunna särskilja skördemängder från ekologiskt godkända fält respektive 
fält som ligger i karens finns skördetyper för de olika alternativen. Bocka för den 
typ skörd som du bärgat, godkänn med OK 

REGISTRERA SKÖRD 
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Om du saknar en skördetyp väljer du Skapa medel 

Tryck på + framför den typ av gröda du vill lägga till och markera därefter skör-
detypen du vill lägga till. Godkänn med OK. 
Nu kommer den att infogas i behandlingen samt kopieras till ditt gårdsregister. 
 
 
 

REGISTRERA SKÖRD 
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Behandlingen blir automatisk satt till utfört 1 samt får dagens datum 2 klicka på 

respektive ruta om du vill ändra datum eller status. Ange  utkörd mängd  3 

Om du väljer noter (pennan) kan du ange uppgifter om kvaliteten på skörden. 
Tips. Om du ensilerar vall i balar kan du förutom att registrera mängd TS/ha 
även lägga till en rad med maskintaxa där du väljer ensilagebalar. 

REGISTRERA SKÖRD 
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Om du behöver skifta ut eller lägga till ett insatsmedel klickar du mitt i behand-
lingen. 

Ny bild öppnas, välj Redigera 

REDIGERA  BEHANDLINGAR 
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Därefter väljer du den typ av insats du vill ändra eller lägga till. 

Ta bort bocken för det insatsmedel du inte skall använda och bocka för det du 
skall använda istället., eller lägg till fler insatsmedel. Godkänn med OK . 
 
Glöm inte att ange mängd för den/de nya insatsmedlen. 

REDIGERA  BEHANDLINGAR 
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Om du gjort samma behandling på flera fält kan du registrera detta på ett fält 
och därefter kopiera till ett eller flera fält.  
 
Klicka i behandlingen du vill  kopiera 

 
Ny bild öppnas, välj kopiera. 
 
 
 
Observera att allt i behandlingen kopieras vidare även noter. Samt att en kopiera 
behandling alltid läggs till befintliga behandlingar, t.ex. ersätter inte  en kopierad 
behandling en planerad behandling som redan finns på fältet. 

KOPIERA BEHANDLING 
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Bocka för de skifte som du vill kopiera till. Godkänn därefter  med OK  
Om du kört alla fält med samma gröda kan du använda funktionen att markera 
alla fält med samma gröda, se under visa utvalda fält.   
 

KOPIERA BEHANDLING 
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Vill du ta bort en hel behandling klickar du i behandlingen 

Välj Ta bort 
 

TA BORT UPPGIFTER 
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Om du vill ta bort en enskild insatsvara, klickar du mitt i behandlingen. 

Välj Redigera  

Välj typ av insats du vill ta bort 

Ta bort markeringen för insatsmedlet du vill ta bort. Godkänn med OK 

TA BORT UPPGIFTER 
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På startsidan väljer du Visa/sänd utskrift 

UTSKRIFT AV RAPPORTER 
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1. Bocka för den utskrift du ville se .  
2. Du kan välja om  bara planerade eller utförda insatser skall visas i utskrif-

ten eller en kombination av båda.  
3. Du även välja ut fält som skall ingå i utskriften (fungerar på samma vis 

som visa utvalda fält).  
4. Markerar du att du vill sända utskriften med e-post kan du ange e-post 

adress som utskriften sänds till. Denna adress sparas i programmet. 
5. Välj därefter Visa rapport. Observera, vissa telefoner visar PDF filens 

innehåll direkt på skärmen, andra telefoner laddar ned PDF filen och 
denna får öppnas under nedladdade filer. 

UTSKRIFT AV RAPPORTER 
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För att kunna se kartan i Näsgård MOBILE måste denna vara inlagd i Näsgård 
Kartprogram samt kopplad till respektive fält i växtodlingsplanen. 

 
Klicka på fältet du vill se kartan för. 
 

 
I nästa bild väljer du Visa karta 
 
 

 

KARTA 
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Kartan öppnas och det aktuella fältet är in zoomat. När du zoomar ut försvinner 
texten och du ser även övriga fält.  
 
Klickar du på ett fält i kartan kan du välja att visa behandlingarna som tillhör fäl-
tet. 

 

KARTA 
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Om du har frågor som berör användandet är programmet är du 
välkommet att ringa till oss på Datalogisk.  
 
Normalt är det Per-Olof Klang som svarar på programfrågor.  
Du når honom på 0708-539174 eller per-olof.klang@datalogisk.se 
 
 
 
Datalogisk övriga produkter: 
 

♦ Näsgård Mark, växtodlingsprogram 
 

♦ Näsgård Karta, kartprogram 
 

♦ Näsgård TID, tidredovisningsprogram 
 

♦ Wintex, jordprovtagningsutrustning 
 

Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25,  
info@datalogisk.se, www.datalogisk.se 

NÄSGÅRD MOBILE: SUPPORT 


