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Näsgård Lager, gröda 

Generellt I modulen går det att registrera in och utgående mängder 
samt se aktuell mängd i respektive lager för avsaluvaror. 
Även om modulen heter Lager grödor, går alla typer av varor 
att registrera som t.ex. spannmål, grovfoder, grus- och sten 
produkter osv. 

Det går också att registrera och se lagerstatus i Näsgård 
MOBILE (se separat manual). 

 

Lager gröda öppnas via 
Lagerstyrning, grödor och 
någon av undermenyerna 

 

 

Begrepp i Lager gröda 

Förklaring till olika begrepp 

 

Lager = produkten som lagras t.ex. Fodervete, ensilagebalar 

Registrering = registrering av nettomängd till och från lager 

Lagerställen = Enskild silo eller lager. Är frivilligt att använda.   

Registrera Leverantör/köpare av grödor 

Generellt Här registrerar du  

• Köpare av dina produkter 
• Leverantörer, t.ex. lantbrukare du köper spannmål från 
• Djur som konsumerar foder 

 

Välj Lagerstyrning, 
Leverantörer/kunder 

 
 

Registrera genom att 

1. Välj Skapa ny 
2. I Kolumnen Typ väljer 

du från rullningslisten 
en grupp. 

3. Ange namn. Det är 
detta namn som du ser 
och kan välja framöver 

Dessa 3 uppgifter måste 
anges, övriga kolumner är 
frivilla att ange uppgifter i.  
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Registrera Lagerställe 

Generellt Lagerställe är frivilligt att använda och skall användas  om du 
vill: 

• Registrera mängd i varje enskilt lager 
• Registrera mängder som finns i lager på olika gårdar  

 

OBS Det är viktigt att registrera rätt lagerställe vid in och ut 
leverans för att lagersaldo skall beräknas rätt. 

 

Skapa Lagerställe genom att: 

1. välj fliken Lagerställe 
2. Välj Skapa 
3. Välj typ av lager 
4. Ange ett beskrivande 

namn 
5. Skriv in lager kapacitet 

Övriga uppgifter är frivilliga. 

 

Skapa Lager 

Generellt Ett Lager tillhör normalt ett skördeår och visas endast detta 
år. 

Vill du se lagret alla år görs detta permanent. 

Det går att kopiera lager från föregående år. 
 

Skapa lager genom att: 

1. Välj fliken lager 
2. Välj Skapa 
3. Välj typ  
4. Ange ett beskrivande 

namn 
5. Bocka för om lagret 

skall vara permanent 
6. Ange eventuella 

kommentarer om 
lagret.  

 

Skapa registrering 

Skapa registrering genom att 

1. Välj fliken Registrering 
2. Välj Skapa 
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I Leveranser från anges: 

1. Om leveransen är från 
ett fält (skördad vara), 
ett lager (levereras ut 
från lagret) eller från 
en leverantör (leverans 
utifrån till ett lager) 

2. Välj varifrån varan 
kommer  

3. Är lagret kopplat till ett 
Lagerställe anges detta 

I Leveranser till anges: 

4. Om det är till ett lager 
eller leverantör (kund) 

5. Till vilket lager eller 
leverantör (kund) 

6. Är lagret kopplat till ett 
Lagerställe anges detta 

 

 

1. Tidpunkt loggas 
automatiskt (kan 
ändras) 

2. Ekipages totalvikt 
anges (frivillig uppgift) 

3. Ekipages tomvikt 
anges (frivillig uppgift) 

4. Nettovikt anges 
5. En vattenhalt kan 

anges (frivillig uppgift) 
6. Person som utfört 

jobbet. 

 

Visa Lager saldo 

Generellt Lager saldo visas som nyckeltal nere i skärmen och kan ses 
både på fliken Lager och Registrering. 

 

I Lager saldo visas  

1. Hur mycket som är 
inlevererat till lagret 

2. Hur mycket som är 
utlevererat från lagret 

3. Hur mycket som finns i 
lagret nu. 

 

 

Om Lagerställe finns kan du 
genom att 

1. Klicka på + 
2. Visa de olika lager-

ställena och respektive 
mängder. 

3. Diverse visas om det 
inte finns Lagerställe 
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Visa Lager saldo för en utvald period 

Generellt Det går att visa in och utleveranser samt in och utgående 
saldo för en specifikt vald period 

 

1. Klicka på  och för att 
välja period. 

2. Periodens startdatum 
3. Mängd i lagret vid 

periodstart 
4. Inlevererad vara under 

perioden 
5. Utlevererad vara under 

perioden 
6. Periodens slutdatum 
7. Mängd i lagret vid 

periodens slut. OBS 
inte vad som finns i 
lagret just nu. 

8. Även uppgifter för 
respektive lagerställe 
visas 

Klicka på  för att visa hela 
årets uppgifter igen. 

 

Visa Lager förändring 

Generellt Nyckeltal för Lagerförändring visas på Registreringsfliken. 
Beräkning gäller för hela året och för alla lager som det är 
registrerat på.  

 

1. Välj Lagerförändring 
2. Total inlevererad vara 
3. Total utlevererad vara 
4. Aktuell mängd i lagret 
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Överföra skörd till fältkort 

Generellt Om inlagda mängder är koppla till ett fält kan medelskörden 
per hektar överföras från Lager till skörden på fältkortet. 
dessutom ändras datumen till första registreringsdatumen. 
Om det finns planerad skörd på fältkortet ändras dessutom 
status till utförd. 

 

1. Välj Visa/överför skörd 
2. För valda fält blir 

skördarna överförda 
3. Inlagd mängd i lagret 

per hektar. 
4. Nuvarande skörd på 

fältkortet 
5. Om enheterna inte är 

av samma typ går det 
inte att överföra 

6. Överför 
 

 

Besked visas hur många fält 
som skördarna blev 
uppdaterade på. 

 
 
 


