
Hjælp til Næsgaard Markkort Husdyrgodkendelse / Excel data 
 

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort 

Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD-
VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudga-
ven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven 
af programmet. 

 

Generelt I Næsgaard Markkort er det muligt at tilknytte Excel regneark 
til et markkort. I Excel regnearket kan man gemme oplysnin-
ger om arealerne. Derved kan der gemmes et ubegrænset 
antal temaer pr. areal. 

Funktionen giver mulighed for hurtigt at skifte præsentationen 
af markkortet til et ønsket tema. Samtidig kan der vises tek-
ster på kortet fra alle temaerne. 

 

Husdyrgodkendelse.dk 
 

Excel-funktionen er anvendelig ved udarbejdelse af kort 
til f.eks. husdyrgodkendelse.  

Nedenstående eksempel tager udgangspunkt i udarbej-
delse af et kort til husdyrgodkendelse. 

 

Import/Eksport 

 

Et Excel regneark kan automatisk oprettes fra programmet og 
eventuelle markoplysninger fra Næsgaard Mark eller Bedrifts-
løsning overføres automatisk til regnearket. 

Et eksisterende Excel ark kan også efterfølgende opdateres 
med nye marker og markoplysninger fra kor-
tet/markprogrammet.  

 

Undgå makroer 

 

Næsgaard Markkort kan ikke læse i Excel ark som indeholder 
makroer. Har du regneark med makroer er løsningen at lave 
en eksport af de relevante temadata til et nyt Excel ark uden 
makroer. Dette nye ark kobles så sammen med markkortet. 

 

 

Opret Excel regneark 

Et Excel-regneark kan opret-
tes helt fra starten i Excel pro-
grammet eller oprettes fra 
Næsgaard Markkort ved at 
eksportere markoplysninger til 
et Excel ark.  

I dette eksempel eksporterer 
vi først data til regnearket og 
tilretter dette. 

Indlæs først et markkort på 
skærmen (Dvs. det markkort 
som du vil knytte Excel arket 
sammen med). 
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Åbn menuen Jobinfo og vælg 
fanebladet Excel.  
Vælg ikonet Eksporter mark-
data til nyt Excel-regneark. 
 

 
 

Skriv navnet på Excel regne-
arket f.eks. ”Ansøgning2007” 

Vælg Gem. 

Excel regnearket gemmes i 
datamappen på den aktuelle 
bedrift. I dette eksempel som 
Ansøgning2007.xls i stien 
c:\nsw\maps\data\70203
456. 

Herved gemmes det som en 
del af sikkerhedskopien og vil 
altid følge den aktuelle bedrift. 

 

 
 

Der oprettes automatisk en 
linie i Næsgaard Markkort, 
som knytter kortet og Excel 
arket sammen. Samtidig mar-
keres det aktuelle Excel ark 
aktivt (flueben i kolonnen Ak-
tiv).  

 

Du kan have flere ark tilknyt-
tet samme job, men det er 
altid det aktive ark, der hen-
tes data fra. (Dvs. det ark 
som har kryds i ”Aktiv” kolon-
nen). 
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Funktioner i Jobinfo menuen Excel 

Aktiv: Et kryds i denne ko-
lonne betyder, at det er det 
ark som programmet læ-
ser/skriver data til. 

Beskrivelse: Her kan du an-
give en beskrivelse til arket. 

Excelfil: Her udpeget Exce-
larket (Forbindelsen oprettes 
automatisk ved Eksport til nyt 
regneark). 

Arknavn: Viser det arknavn i 
Excelfilen som anvendes. 

ID kolonne: Her vælges den 
kolonne i regnearket som 
modsvarer markkoderne på 
kortet. 

Lag kolonne: Her vælges 
den kolonne i regnearket, som 
du vil præsentere data efter. 
Oplysningerne i denne kolon-
ne bliver så til midlertidige lag 
i Næsgaard Markkort. 

 

 

 

Fanen Excel data 

Ved at vælge fanen Excel Data 
er der mulighed for at rette 
oplysningerne i regnearket for 
hver mark. 

Med piletaster kan der bladres 
mellem markerne og den 
valgte mark bliver fremhævet 
på kortet. 

Der kan tastes i alle felter og 
oplysningerne gemmes auto-
matisk i regnearket. 
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Åben Excel ark 

Hvis du vil redigere i Excel 
arket, kan du åbne arket ved 
at trykke på ikonet Rediger 
aktivt Excelark.  

Herefter åbnes regnearket i 
Excel, og er klart til normal 
Excel redigering. 

Du kan også åbne regnearket 
direkte fra Excel, med funkti-
onen Åbn. 

 
 

 

Excel arket vil se således ud, 
når det er oprettet fra Næs-
gaard Markkort. 

ID kolonnen vil indeholde 
markkoder, og de øvrige ko-
lonner vil indeholde forskellige 
oplysninger alt efter hvad 
programmet har kunnet finde 
i det tilknyttede markpro-
gram. 

Kolonnerne er faste, og du bør 
ikke ændre i overskrifterne, 
idet kortprogrammet så efter-
følgende ikke kan finde data 
og/eller opdatere med nye 
data. 

 

 
 

Kolonner som eksporteres til 
www.husdyrgodkendelse.dk 

 

Specielt gælder det, at indholdet af kolonnerne Ejerforhold, 
Jb, Rt, Drænet og Vandet eksporteres til husdyrgodkendelse 
sammen med markkortet. Det er vigtigt at kolonnerne udfyl-
des korrekt, idet data ellers ikke vil blive korrekte i eksportfi-
len. Særligt vigtigt er det at stave korrekt og at kolonneover-
skrifter hedder det rigtige. 

 

Kolonner udfyldes således 

(Hvor der er flere ord i samme 
linie, betyder det at pro-
grammet opfatter ordene 
identisk under eksporten. Dvs. 
uanset om man skriver ”Over-
førselsaftale eller Aftale i feltet 
opfattes det ens ved eksport 
af data). 

 

Ejerforhold 

3 muligheder 

Ejet 

Forpagtet 

Overførselsaftale, Overførsel, Aftale 

Jb Kan være et heltal fra 1-12 

Rt Overføres med 1 decimal 

Drænet Ja, Yes, J, Y 

Nej, No, N 

Vandet Ja, Yes, J, Y 

Nej, No, N  
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Det er også muligt selv at til-
føje data i filen for hver mark. 
Det sker ved at lave nogle 
ekstra kolonner.  

Her er tilføjet to ekstra kolon-
ner med navnet Navn og Af-
taleår. 
(Kolonner man selv opretter 
kommer selvfølgelig ikke med 
i eksportfilen til husdyrgod-
kendelse). 

Husk at gemme regnearket, 
når du har indtastet data.  

 
 

 

Præsentation af Excel-data på kortet 

Når du vil præsentere data fra 
en kolonne i Excelarket på 
markkortet, er fremgangsmå-
de følgende. 

I dialogen Jobinfo vælges 
fanen Excel. 

I kolonnen Lag kolonne, skal 
du nu vælge den kolonne, 
som du vil præsentere data 
for. Her vælges f.eks. kolon-
nen Ejerforhold. 

 
 

Side 5 

 

 



Hjælp til Næsgaard Markkort Husdyrgodkendelse / Excel data 
 

Så snart du har valgt kolon-
nen ændres laget i markkortet 
automatisk til den valgte Excel 
kolonne, og markerne farve-
lægges efter oplysningerne i 
kolonnen. 

Dette sker ved at teksterne i 
den valgte kolonne i regnear-
ket (i dette eksempel tekster-
ne i kolonnen Ejerforhold), 
automatisk overføres til 
laglisten. 

I laglisten kan du også se are-
alerne for hvert lag, ligesom 
du selvfølgelig kan vise 
laglisten sammen med kortet 
under udskrivning. 

 
 

 

Hvis du vil indstille farverne 
sker det via fanebladet Lag. 

Her findes nu lagene Over-
førselsaftale og Ejet og 
Forpagtet med hver sin lag-
farve. 

Farverne kan ændres ved klik 
på Fyld kolonnen. 

Du kan også oprette nogle 
standardfarver for lagene i 
konsulentopsætningen af far-
veskalaen.  

Bemærk: I dette tilfælde skal 
de oprettes under fanen ”Af-
grøder” (Dvs. IKKE under ”An-
dre Lag”).  

Kontakt den ansvarlige for 
dine konsulentopsætninger i 
programmet for at få lavet de 
nødvendige opsætninger. 
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Hvis du vil vise det samme 
kort farvelagt efter andre op-
lysninger fra Excel, ændrer du 
blot indholdet af Lag kolon-
ne. 

Vælg dialogen Jobinfo. 

Vælg fanen Excel. 

Skift valg i kolonnen Lag ko-
lonne. 

Prøv f.eks. at vælge JB kolon-
nen. 

 
 

Markerne vil nu blive farvelagt 
efter Jb nummeret i Excelreg-
nearket.  

Jb numrene fra kolonnen 
overføres automatisk til Lag 
fanen, hvor det er muligt at 
rette i farverne. 

 
 

En af fordelene ved Excel-
regnearket er, at man kan 
have flere temaer liggende i 
enten samme regneark på 
flere ark eller i forskellige reg-
neark og ved at gøre et reg-
neark aktivt præsenteres det 
ønskede tema. 

I dette eksempel er der opret-
tet flere Excel-regneark med 
forskellige temaer. Ønsker 
man f.eks. et kort over for-
pagtninger gøres dette Excel-
regneark aktivt. 
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Skjul data fra regneark på markkkort 

Hvis man ikke ønsker sit 
markkort præsenteret med 
data fra regneark, fjerner man 
blot afkrydsningen fra ”Aktiv” 
kolonne. 

Markerne vil så igen blive 
præsenteret efter data fra dit 
markprogram, og laglisten vil 
få afgrødenavnene fra mark-
programmet som lag. 

 
 

 

Laglisten vises nu med mar-
kerne liggende i de oprindeli-
ge afgrødelag. 
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Præsentation af tekster 

Excel-regnearket giver mulig-
hed for at oprette tekstop-
sætninger ud fra indholdet i 
Excel-regnearket. 

Vælg menuen Indstillinger 
og Tekstopsætning. 

I dialogen vælges fanen 
Markdata. 

Tryk på knappen Opret. 

 
 

Der indtastes et navn på op-
sætningen og den tekst man 
ønsker vist på udskriften. 

 

Vælg Ok. 

 
 

Vælg fanen Markdata. 

Nu opbygges teksten du vil 
vise i den nederste tabel. 

Når du vælger fra drop down 
listen er de første felter fra 
det tilkoblede markprogram. 
Felterne mærket med * er fra 
regnearket. Dette betyder at 
du kan hente data fra mark-
programmet samtidig med at 
du kan hente data fra regne-
arket og få det præsenteret 
som tekst. 

Med knappen Font kan du 
ændre typografi og skrifttype. 

Nedenfor vises et eksempel. 
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I dialogen Tekstopsætning 
vælges på første linie f.eks. 
*ID (Dette modsvarer ID ko-
lonnen i regnearket, som vil 
være markens markkode an-
givet på fanen ”Mark”  i Jobin-
fo) 

På næste linie vælges 
*Ejerforhold 

På tredje linie vælges 
*Aftaleår.  

(Tekster med * foran betyder 
at tekster hentes fra det akti-
ve Excel regneark.) 

Vælg ikonet Godkend/vælg 
for at vise teksterne på kortet. 

 
 

Tekstopsætningen vil nu blive 
præsenteret på markkortet. 

Bemærk: Tekstopsætningen 
skal efterfølgende redigeres, 
hvis der ændres kolonneover-
skrifter i Excel regnearket. 

 
 

 

Oprettelse af nye marker på kortet samt ajourføring af Excelarket med disse 

Oprettelse af marker i regne-
ark 

Du behøver ikke at have dit markkort koblet sammen med et 
markprogram for at anvende Excel funktionen. Ligeledes be-
høver du ikke at have markerne oprettet i dit markprogram 
for at knytte dem sammen med data i Excel. 

Alle marker på kortet som har en markkode oprettes automa-
tisk i regnearket, når du opretter det eller ajourfører det 
(jævnfør funktionen beskrevet ovenfor). 

Nedenstående eksempel viser dig hvordan du får en ny mark 
med i regnearket, uden at oprette den i dit markprogram. 
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Tegn en ny mark på markkor-
tet. 

Sørg for at marken er valgt. 
Vælg herefter Jobinfo og 
vælg fanen Mark. 
Indtast markkoden i feltet 
Markkode 

Når marken ikke findes i 
markprogrammet, kan du 
selvfølgelig ikke anvende sø-
gefunktionen, idet den jo kun 
kigger i markplanen i mark-
programmet. I stedet tastes 
blot en kode for marken direk-
te i feltet. 

 
 

For at ajourføre et eksisteren-
de regneark med nye marker 
som er oprettet i markkortet 
og/eller markprogrammet gø-
res følgende. 

Sørg for at Excel-filen i Excel 
programmet er lukket og reg-
nearket er sat til aktivt (med 
flueben). 

Vælg ikonet Opdater data i 
aktive Excel regneark. 

 
 

Hvis filen eksisterer i forvejen 
kommer denne besked. Mar-
ker der er tilføjet markkortet 
vil blive tilføjet regnearket. 

Hvis filen er slettet oprettes 
en ny fil med de tilføjede 
marker.  

Svar Ja. 

 

 

I de nederste rækker i regne-
arket er der nu tilføjet de nye 
marker og der kan indtastes 
data for disse. 

 
 

 

’ 
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Eksport til www.husdyrgodkendelse.dk 

For at eksportere markdata 
samt oplysninger fra Excel 
arket til ansøgningssystemet 
www.husdyrgodkendelse.dk 
skal du gøre følgende. 

Sørg for at det ønskede Job 
(kort) er vist på skærmen. 

Sørg for at det Excel ark du 
har data i er ”Aktivt” og at du 
har gemt eventuelle ændrin-
ger du har indtastet i regne-
arket. 

Vælg menuen Data og un-
dermenuen Eksporter mark-
kort. Vælg herefter menuen 
Husdyrgodkendelse. 

 
 

Nu fremkommer følgende dia-
log. Dialogen minder om den 
samme som fremkommer, når 
man eksporterer markkort til 
Hektarstøtte/Enkeltbetaling, 
men der er dog visse forskelle 
i eksportfunktionen. 

Bl.a. er der ingen indbyggede 
kontrolfunktioner på bloknum-
re og arealer mv., i husdyr-
godkendelses-eksporten. Lige-
ledes medtages alle arealer 
uanset om de har en markko-
de eller ej. (Arealer uden 
markkoden kan dog så ikke 
hente oplysninger i Excel ar-
ket, men arealet eksporteres 
alligevel med i filen).  
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Hvis du ønsker at eksportere 
ALLE arealer i listen, så klik 
blot direkte på ikonet Ekspor-
ter markkort. (Hvis ingen 
arealer vælges eksporteres 
alle arealer!). 

Hvis du kun ønsker at ekspor-
tere udvalgte arealer, så af-
kryds de ønskede arealer i 
kolonnen til venstre og vælg 
herefter ikonet Eksporter 
markkort. 
 

 
 

Filplacering 

 

Eksportfilen placeres altid i mappen: 

C:\NSW\MAPS\EXPORT 

hvor  C:\NSW dog kan antage et andet drev/mappe, hvis pro-
grammet er installeret et andet sted end standard. 

Filen får altid samme betegnelse som databasenavnet i Næs-
gaard Markkort + betegnelsen _Husdyr.xml 

F.eks:  70203311_Husdyr.xml 
 

Filen kan som sagt uploades 
på husdyrgodkendelse.dk 

 

Vejledning til upload og an-
vendelse af husdyrgodkendel-
se.dk findes på denne hjem-
meside.  
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