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Driftsenheter i Näsgård 

Vad är en driftsenhet? En driftsenhet är en databas som innehåller uppgifter för en 

klient. Dessa uppgifter kan vara t.ex. fältuppgifter, 

maskinuppgifter eller underlag för tidredovisning. Det kan 

också vara en kombination av dessa. 

Driftsenheter och fältuppgifter 

SAM uppgifter Då flera skötselregler och dokumentations krav är kopplade 

till SAM ansökan är det lämpligt att lägga fält som tillhör en 

SAM ansökan i en driftsenhet. 

Även om man har flera SAM ansökningar och därmed flera 

driftsenheter i Näsgård, går det att öppna och registrera i 

dessa samtidigt. Ändå visas/kontrolleras att villkor uppfylls på 

varje separat driftsenhet/SAM ansökan. 
 

Exempel Du har 15 fält själv i din SAM ansökan, dessa läggs i en 

driftsenhet i Näsgård. Dessutom har du skötselkontrakt på 7 

fält till, där ägaren gör SAM ansökan, dessa läggs i driftsenhet 

2 i Näsgård. Nu kan du t.ex. planera utsäde för alla 22 fält 

samtidigt som du kan se att du uppfyller kraven för grön mark 

på dina egna 15 fält. Detta utan att göra någon form av urval 

eller avgränsningar, detta gör programmet automatiskt.  
 

En driftsenhet är standard Som standard kan du skapa en driftsenhet, men du kan utöka 

din licens med valfritt antal driftsenheter. I Näsgård ADVICER 

ingår obegränsat antal driftsenheter. 

Skapa en ny driftsenhet 

Öppna driftsenhetsregistret 

genom att: 

1. Välja Arkiv 

2. Och driftsenheter 

3. Eller klicka på ikonen 

för driftsenheter 
 

 

I driftsenhetsregistret väljer 

du Skapa driftsenhet 

 
 

Du måste minst ange: 

1. Driftsenhet, vi 

rekommenderar att du 

använder SAM numret. 

2. Område, detta 

bestämmer vilka 

gödsel rekommend-

ationer som används i 

programmet. 
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Namn och adress uppgifterna 

som anges här, används t.ex. 

i utskrifter från programmet. 

 

Öppna en driftsenhet 

Öppna driftsenhetsregistret.  

För att öppna en driftsenhet  

1. Klickar du på den 

aktuella raden så 

texten blir färgad 

2. Och därefter Välj 

driftsenhet  

 
 

Du kan alltid se vilken 

driftsenhet som är öppen nere 

till höger i programmet 

 
 

Du kan öppna flera samtidigt 

om dessa har ett gemensamt 

register 

1. Håll ned CTRL 

tangenten och klicka 

på de du vill öppna, 

raderna blir färglagda 

2. Och därefter Välj 

driftsenhet  
 

Har du två driftsenheter 

öppna kan du se bådas namn 

nere till höger i programmet. 

Har du 3 eller fler öppna 

kommer det att stå ”Flera 

driftsenheter valda” 

 
 

Nästa gång du öppnar 

programmet 

Normalt kommer programmet ihåg den eller de driftsenheter 

som du sist arbetade med och öppnar dessa automatiskt 

 
 


