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Näsgård uppdatering 2022-10-04 

Generellt Denna manual beskriver kortfattat nyheter/ändringar som är 

gjorda i programmet i samband med uppdatering 2022-10-

04.  

VO-plan 

Som standard visas nu inte 

passiva fält i Vo-planen. Vid 

behov kan även de visas 

genom att bocka för Visa 

passiva fält i menyn 

 
 

För att skydda data från att bli 

ändrade av misstag, har en 

låsfunktion införts.  

Genom att välja Ctrl + L låses 

alla behandlingar i alla 

skördeår bakåt och fram till 

och med det skördeår som du 

står i.  

Det går att låsa både i VO-

planen och i Fältkortet  

 
 

Överst i menyerna visas om 

året är låst. 

Genom att välja Ctrl + L igen 

låses det aktuella skördeåret 

upp, men tidigare skördeår 

förblir låsta. 

 
 

Om du vill ta bort låsningen 

för flera år, är det enklast att 

öppna driftsenhets registret 

och i kolumnen Låst ändra till 

ett tidigare årtal.  

 



 

Manual senast ändrad 2022-10-04 

 

Sida 2 

 

VO-plan Myndigheter 

Generellt  För att beräkna de nya kraven på miljöytor i CAP 2023-2027, 

samt beräkna hur många hektar av olika miljöersättningar 

som söks, har nya kolumner och nyckeltal införts. 

Beräkningar på kraven på växtföljd kommer i en senare 

uppdatering. 
 

Under fliken myndigheter är 

detta nytt: 

1. Ny grupp för Miljöytor 

2. Fält med grödor som 

inte skall ingå underlag 

för miljöytor markeras 

i kolumnen Perma-

nenta grödor. 

3. Ny gröda Träda 

bevuxen miljöyta har 

införts, som även 

automatiskt markerar i 

kolumnen Bevuxen 

träda. 

4. Ny gröda Träda 

blommande miljöyta 

har införts, som även 

automatiskt markerar i 

kolumnen 

Blommande träda. 

5. Gröngödslingsgrödor 

ger automatiskt 

markering i kolumnen 

Gröngödsling 

 

 

I kolumnerna Bevuxen- 

respektive Blommande 

fältkant kan du manuellt 

skriva in längderna för 

respektive typ av fältkant. 

Det går även att rita in de 

olika fältkanterna i kartan och 

därefter överföra längderna 

till respektive kolumn. 
 

 

Ny nyckeltals uppsättning för 

Miljöytor. 

1. Här visas arealbehov 

för miljöytor 

2. Omräknade miljöytor 

till hektar utifrån areal 

och faktor. 

3. Om behov av miljöytor 

uppfylls.    
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För ettåriga miljöersättningar 

som Fånggröda och 

Mellangröda läggs det in en 

till gröda på fältet och med 

godkänd gröda går det att 

markera att ersättning söks i 

respektive kolumn. Även för 

Vårbearbetning markeras 

det för de fält som detta söks 

för.   

 
 

För Ekologisk ersättning 

sätts markering i kolumnen 

Eko ersättning på fliken 

Ekologisk 

 
 

Ny nyckeltalsuppsättning 

Miljöersättningar 1-åriga, 

som visar hur många hektar 

av respektive miljöersättning 

som söks. 

 

Fältkort 

Genom att klicka i rutan för 

ett medel visas mer 

information som vilken gröda 

utsädet tillhör, enhet för 

medlet, registringsnummer för 

växtskydd. 

Obs inte i klusterläge 
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Om du saknar en insatsvara i 

listan när du skall skapa en 

behandling, behöver du inte 

som tidigare öppna registret 

och lägga till det där. 

Du kan nu direkt i 

behandlingen lägga till det 

genom att välja Visa normer  

 
 

Då visas normregistret för 

typen av insats du valt och du 

kan då välja den insatsvara du 

saknar. Samtidigt blir den 

även importerat till ditt 

register.  

Väljer du Visa standard visas 

ditt vanliga gårdsregister igen. 

 

Obs inte i klusterläge  

 
 

För att ytterligare underlätta 

registreringen, visas de senast 

10 använda insatsvarorna 

överst i listan. 

 

Obs inte i klusterläge 
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Lager insatsvaror 

I lager för insatsvaror visas nu 

registringsnummer för 

växtskyddsmedel, dels genom 

att klicka på en vara, samt i 

listan när ett nytt växtskydds-

medel skall läggas till.  

 
 

Lexikem funktion med smiley 

visning införs i Lagerberäk-

ningen. 

Grön smiley = ingen sista 

användningsdag 

Gul smiley = en sista 

användningsdag finns 

Röd smiley = sista 

användningsdag har passerat. 

Genom att hålla markören 

över en smiley visas sista 

förbrukningsdag. 

Funktionen kräver att 

Kemikoll finns på licensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual senast ändrad 2022-10-04 

 

Sida 6 

 

Nya rapporter 

Rapport 49200 och 49250 

visar leveranser av organisk 

gödsel, för köp respektive 

försäljning. 

 
 

Det är de registrerade 

leveranserna för köp 

respektive försäljning i Lager 

organisk gödsel som 

sammanställs och visas i 

rapporterna. 

 

 
 

Rapporterna kan användas 

som fakturerings underlag.  

Kan även användas som 

underlag vid en kontroll, då de 

uppfyller kraven på vad som 

skall ingå i dokumentation av 

levererad organisk gödsel.  
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Rapport 80550 Följesedel, ny 

TID rapport. 

Sammanställer alla aktiviteter 

gjorda på en plats, samt visar 

tillhörande aktivitetsnoter. 

Kan användas som 

faktureringsunderlag vid 

externt arbete, men även för 

att se t.ex. alla aktivitet 

samlade för ett fält eller gröda 

 
 

Exempel på utskriften 

 

Näsgård Karta 

I kartan finns nya bakgrunds-

kartor. 

Två historiska ortofoto från 

Lantmäteriet, ett med 

referensår 1960 i svartvitt och 

med en upplösning på 0,5   

 
 

Och ett med referensår 1975, 

även det i svartvitt och 0,5 i 

upplösning. 
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Samt en karta från 

Jordbruksverket som visar 

nitratkänsliga område.  

 
 

2 nya fasta lager har införts i 

kartor från 2023: 

Bevuxen fältkanter och 

Blommande fältkanter 

 
 

Genom att rita en hjälplinje 

runt en del eller runt hela 

fältet och därefter välja att 

rätta och välja antingen 

Bevuxen fältkanter eller 

Blommande fältkanter, samt 

koppla det till rätt fält. Visas 

röda respektive blå linjer på 

kartan. 

 
 

När fältkanterna är inritade 

och kartan är sparad, kan 

längderna på fältkanterna 

överföras till vo-planens 

1. Flik myndigheter 

2. Välj Hämta obrukade 

fältkanter 

3. Längderna summeras 

för respektive typ per 

fält. 

4. Genom att markera 

raderna med längderna 

och välja Uppdatera 

obrukade fältkanter 

5. Blir tabellerna 

uppdaterade och 

längderna räknas med 

i respektive nyckeltal. 
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Näsgård MOBILE 

Det går (av licensens 

administrator) att låsa/låsa 

upp registreringar på 

fältkortet.  

På startsidan väljs Användar-

uppgifter och därefter fliken 

Låst. Här kan du genom att 

ändra årtal välja hur lång tid 

du vill att datan skall vara 

låst.  

 
 

Enhet visas när man skall 

välja eller importera nya 

insatsvaror. Förenklar när 

samma insatsvara finns med 

flera enheter t.ex. rapsutsäde.  
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I kartan har funktionsval fått 

nytt utseende. 

Genom att klicka på ett fält 

öppnas en ad med ikoner till 

vänster. 

 
 

Väljer du  

Visas markkarteringskartan 

för fältet.  

1. Du markerar analystyp 

i listan. Genom att 

rulla ned ser du fler 

analystyper 

2. Färgskala visas med de 

klasser som finns på 

fältet.  

OSB. För att detta skall 

fungera skall analyskartan 

vara färglagd i Näsgård Karta 

samt ha samma skifteskod 

som fältet har. 

Det är den senaste analys-

kartan som visas. Så har du 

t.ex. en från 2020 och en från 

2010 visas den från 2020. 

Genom att öppna fältkartan 

från 2019 kan du även visa 

den från 2010.  
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Väljer du  

Visas skördekartering för 

fältet.  

Färgskala visas med de 

klasser som finns på fältet.  

OSB. För att detta skall 

fungera skall 

skördekarteringskartan vara 

färglagd i Näsgård Karta samt 

ha samma skifteskod som 

fältet har. 

Det är den senaste skörde-

kartan som visas.  

 
 

Väljer du  

Öppnas fältets behandlingar 
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Väljer du  

Öppnas Google 

vägbeskrivning till fältet  

 
 

Väljer du  

Öppnas funktionen optimala 

körspår. 

Är tilläggsmodul. 

 
 

Väljer du  

Stängs den valda funktionen t.ex. att visa analyskartan. 

 

 


