
 

Uppdatering av Näsgård 

Manual senast ändrad 2021-02-16 

 

1 

 

Nyheter i Näsgård Mark 2021-02-16 

Innehållsförteckning 
Generellt ................................................................................................................... 2 

Ny funktion som städar i registren ................................................................................ 2 

Vid import av SAM fil importeras även fånggröda och vårbearbetning ................................ 3 

Uppdaterade gödselrekommendationer .......................................................................... 3 

Nya nyckeltal för P och K bortförsel ............................................................................... 4 

Bortförd P och K från fält ...................................................................................... 4 

Bortförd P och K från gården ................................................................................. 6 

Nya funktioner i Kluster ............................................................................................... 7 

Kolumn med antal fält som ingår i ett kluster .......................................................... 7 

Kolumn med antal behandlingar som ingår i ett kluster ............................................ 7 

Skapa behandlingar på utvalda fät i ett kluster ........................................................ 7 

Ange period i kluster ............................................................................................ 8 

Aktiv substans visas för växtskydd i fältkort och register ................................................. 8 

Aktiv substans i register ....................................................................................... 8 

Aktiv substans i fältkort ........................................................................................ 9 

Kontroll för aktiv substans i Kemikoll ............................................................................. 9 

Register/registrering av avdriftsutrustad utrustning ...................................................... 10 

Ändringar i Sprutjournal utskrift (nr 31100) ................................................................. 11 

TID redovisning, fler registergrupper införs .................................................................. 12 

Generellt .......................................................................................................... 12 

Grupp Drift ....................................................................................................... 12 

Grupp Externt arbete ......................................................................................... 12 

Grupp Personligt ................................................................................................ 12 

TID nu fler möjligheter att ändra i registrering. ............................................................ 13 

TID utskrift 80800 ändrad så inte passiva medel visas. ................................................. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uppdatering av Näsgård 

Manual senast ändrad 2021-02-16 

 

2 

 

Generellt 

Allmänt I denna manual presenteras kortfattat nyheter och ändringar i 

uppdatering av Näsgård MARK 20210206. För mer ingående 

beskrivningar av funktioner hänvisar vi till respektive manual 

för funktionerna. 

Ny funktion som städar i registren 

För att du skall slippa bläddra 

förbi medel i listorna som du 

inte använder längre, har vi 

inför en ”städ” funktion.  

Funktionen sätter automatiskt 

medel passiva som du inte 

använd de senaste 2 

skördeåren före det aktuella 

skördeåret du står på nu. 

Detta gör du genom att under 

Register välja Städa i 

registren  

 
 

I beskedet svarar du Ja. 

Om du till exempel står i 

skördeår 2021, kommer alla 

insatsvaror och grödor som 

inte använts under 2019 och 

2020 att sättas till passiva i 

ditt gårdsregister eller 

gemensamma register. 
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Vid import av SAM fil importeras även fånggröda och vårbearbetning 

Om du INTE har fält i Vo-plan 

för 2021 kan du importera 

dessa från en exportfil från 

SAM-Internet. 

OBS läs inte in SAM fil om 

du redan har fält 2021 

 
 

Vid importen kommer nu även 

fånggröda och vårbearbetning 

att importeras till vo-planen. 

 

Du kan också välja att ta bort 

markeringen för att importera 

fånggröda/vårb om du inte vill 

importera dessa. 
 

 

Markering för fånggröda i SAM 

blir inlagt som en eftergröda i 

vo-planen. 

1. Läggs in med grödan 

Fånggröda gräs. Detta 

kan du ändra om du 

t.ex. har oljerättika 

istället. 

2. Markering för fång-

gröda görs under fliken 

myndigheter. 
 

 

Markering för vårbearbetning i 

SAM blir markerat i kolumnen 

för detta för fältet under fliken 

myndigheter 

 

Uppdaterade gödselrekommendationer  

Jordbruksverkets gödsel 

rekommendationer för 2021 

är nu uppdaterade i 

programmet. 
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Nya nyckeltal för P och K bortförsel 

Generellt Nyckeltal som visa bortförsel av fosfor och kalium med grödan 

och eventuellt bortförande av halm/blast. Alla grundvärde 

kommer från Jordbruksverket. 

Observera. Beräkningarna skall ses som ett hjälpmedel för 

att se ungefärlig fortförsel från fälten. Beräkning sker också 

bara för bortförsel från fält och tar inte hänsyn för bortförsel 

av djurprodukter från gården. Vi hänvisar till Greppa Näringen 

för en total korrekt beräkning.   

Bortförd P och K från fält 

Nyckeltalet öppnas genom att 

1. Bocka i auto 

2. Välja Bortförd P och K 

med gröda 

3. Här visas för vilket fält 

nyckeltalet beräknas 

för 

 

 

På översta raden visas hur 

mycket fosfor respektive 

kalium som bortförs med 

grödan på fältet, både från 

kärna och halm. 

Det är skörden som är angivit 

för grödan på fältet som är 

grund för beräkningen.   
 

Finns det flera grödor på fältet 

t.ex. Grönfoder med insådd, 

där på den insådda vallen tas 

en skörd på hösten, visas 

bortförsel separat för varje 

gröda, när respektive rad 

markeras.  

Däremot räknas alla skördar 

in i totalmängderna på 

gården. 

 
 

På nästa rad visas hur mycket 

fosfor och kalium som bortförs 

med huvudprodukten i detta 

fall 5 ton maltkorn. 
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Nedersta raden visar bortförd 

fosfor och kalium med 

biprodukt i detta fall halm. 

Det är kolumnen Nedm. Som 

bestämmer om beräkning för 

halm bortforsling skall göras.  

Som standard är inställt att 

halmen bortförs   

 
 

Om markering görs i 

kolumnen Nedm. Görs ingen 

beräkning för bortförd P och K 

TIPS. Om ingen halm eller 

blast bortförs från något av 

fälten utan allt nedmyllas, kan 

du högerklicka i kolumnen och 

välja ”Sätt markering i hela 

kolumnen”.  

 
 

Bortförd mängd halm 

beräknas utifrån bortförd 

kärna från fältet med dessa 

kvoter. T.ex. bortförs 8 ton 

höstvete, räknar programmet 

att 3,6 ton halm bortförs. 

I värdena är även bärgnings-

koefficent inlagda.  

 

Uppgifterna kommer ifrån: 

Nilsson, D. & Bernesson, S. 2009a. 
Halm som bränsle - Del 1: Tillgångar 
och skördetidpunkter. Rapport 011. 
Institutionen för energi och teknik, 
SLU, Uppsala  

 Halm:kärna kvot  

Höstvete 0,45 

Höstråg 0,59 

Rågvete 0,49 

Höstkorn 0,46 

Vårvete 0,43 

Vårkorn 0,19 

Havre 0,34 

Blandsäd 0,27 

Höstraps 0,87 

Vårraps 0,61 

Höstryps 0,87 

Vårrybs 0,61 
 

 

Nyckeltalet kan användas 

t.ex. för att kompensera 

fältets behov för Kalium om 

halmen bortförs. Detta då 

gödsel rekommendationerna 

inte tar hänsyn till detta.  
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Bortförd P och K från gården 

Nyckeltalet öppnas genom att 

1. Bocka i auto 

2. Välja Bortförd P och K 

från gården  
 

Snittet för fosfor och kalium 

som bortförs totalt för gården, 

baseras på den areal som får 

gödslas, d.v.s. i denna areal 

räknas t.ex. inte in trädor, 

skyddszoner och betesmarker. 

OBS både planerade och 

utförda givar och fosfor och 

kaliumgödsel räknas med i 

beräkningen. 

 

 

Den översta raden visar 

skillnaden mellan tillförd och 

bortförd mängd per hektar av 

fosfor och kalium på gården. 

 
 

Den andra raden visar hur 

mycket fosfor respektive 

kalium som tillförts i snitt per 

hektar på gården 

 
 

På nästa rad visas hur mycket 

fosfor respektive kalium som 

bortförts i snitt per hektar på 

gården 

 
 

Den nedersta raden visar hur 

mycket fosfor respektive 

kalium som bortförts i totalt i 

kg på gården 

 
 

 



 

Uppdatering av Näsgård 

Manual senast ändrad 2021-02-16 

 

7 

 

Nya funktioner i Kluster 

Kolumn med antal fält som ingår i ett kluster 

Ny kolumn som visar antal fält 

som ingår i ett kluster är 

införd. 

Som tidigare visas vilka fält 

som ingår i klustret genom att 

hålla markören antal fält eller 

arealuppgiften. 

 

Kolumn med antal behandlingar som ingår i ett kluster 

Om antalet behandlade fält 

med samma uppgifter, avviker 

från antalet fält i klustret, 

visas antalet fält som har 

samma behandling med röd 

text 

 

Skapa behandlingar på utvalda fät i ett kluster 

Det går nu att skapa 

behandlingar på utvalda fält 

inom klustret. Välj pilen till 

höger om skapa behandling 

och Skapa behandling på 

utvalda fält 

 
 

I nästa dialog som öppnas 

bockar du för de fält som skall 

ha samma behandling. 

Godkänn med OK 

 
 

Därefter skapar du behandl-

ingen på vanligt vis på den 

rad som infogats.  
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Ange period i kluster 

I kluster har kolumn för att 

ange period tillförts.  

Uppgifterna i kolumnen 

används först och främst i HIR 

A3 utskriften. 

OBS kolumnen visas inte som 

standard, högerklicka och välj 

kolumnuppsättning och 

markera att period också skall 

visas. 
 

Aktiv substans visas för växtskydd i fältkort och register 

Aktiv substans i register 

I växtskyddsregistret visas nu 

även en kolumn med aktiv 

substans samt mängden av 

detta i preparatet.  

 

Detta gör det också möjligt 

att söka efter aktiv substans 

istället för preparatnamnet. 

 

Mängden aktiv substans är i 

enheten gram per enhet 

 
 

Även för mikronärings 

produkter är innehållet med 

mängd av varje ämne inlagt.  
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Aktiv substans i fältkort 

Även inne på fältkortet 

1. Fliken växtskydd 

2. Visas kolumn med 

aktiv substans eller 

näringsämne i gram 

per enhet 

 

Kontroll för aktiv substans i Kemikoll 

I Kemikoll är infört en ny 

kolumn som visar om 

uppgifter om aktiv substans 

på tvärs på preparat uppfylls  

 

Godkänd mängd aktiv 

substans kan visas som grön 

eller röd ”gubbe”. 

Att ej godkänd visas kan bero 

på: 

• Antal gånger en aktiv 

substans får användas 

överskrids 

• Total mängd aktiv 

substans i alla medel 

är för hög   

 

 

Programmet godkänner 

tankblandningar så länge inte 

den totala mängden aktiv 

substans blir för hög. 

  
 

I kolumnen Aktiv substans 

visas vilka substanser som 

ingår i respektive medel i 

gram/enhet. 
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Register/registrering av avdriftsutrustad utrustning 

I noterna för sprutjournals-

uppgifter har införts en grupp 

om avdriftsreducerad 

utrustning. 

 

Bakom ligger ett register med 

de avdriftsreducerade 

utrustningar som är 

godkända.  

 

 
 

Här väljer du från 

rullningslistor: 

1. Vilken procent av 

avdriftsreduktion som 

är aktuell. 

2. Välj fabrikat på 

munstyckena 

3. Välj vilket munstycke 

du använder 

 

 
 

På användningsinfo visas de 

villkor som skall uppfyllas för 

att uppnå den önskade 

avdriftsreduceringen.  
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Ändringar i Sprutjournal utskrift (nr 31100) 

Utskrift 31100 Sprutjournal 

finns i två olika versioner, 

enligt lag och utökad info 
 

 

Det är versionen 

Sprutjournal enligt lag som 

du skall skriva ut om du får en 

kontroll. Denna innehåller 

endast de uppgifter som du 

måste ange i en sprutjournal. 

Tidigare har denna även 

innehållit stadium om du 

angett detta, men eftersom 

detta inte är ett krav så är 

detta bortplockat från 

utskriften. 

 

 

Om du väljer versionen 

Sprutjournal utökad info 

visas alla de uppgifter som du 

angett i samband med 

registreringen. 

Odlar du IP Sigill gröda är det 

denna utskrift du skall 

använda.  
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TID redovisning, fler registergrupper införs 

Generellt  

Allmänt Då flera kunder upplever att registret ”Övriga platser” börjar 

innehålla många platser har vi nu delat upp detta register i 4 

registergrupper. Dessa är Övriga platser, Drift, Personligt och 

Externt arbete. 

Även utskrifter blir uppdelade efter dessa nya grupper. 

Grupp Drift 

Här läggs in platser som hör 

till driften eller växtodlingen, 

där kostnaderna skall delas på 

hela driften eller växtodlingen 

 

Grupp Externt arbete 

Här kan du lägga in externa 

kunder som ni utför arbete till. 

 

Grupp Personligt 

Här läggs platser in som skall 

användas då medarbetare inte 

är på arbetet, t.ex. vid 

sjukdom eller semester. 

Även utbildning kan läggas 

här. 
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TID nu fler möjligheter att ändra i registrering. 

I en TID registrering går nu 

även att ändra  

1. Vilken driftsenhet som 

behandlingen till. 

2. Platstyp 

3. Och därmed även Plats 

 

TID utskrift 80800 ändrad så inte passiva medel visas. 

Ändrat I utskriften tas nu inte med registerposter som är satta som 

passiva.  
 


