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Download og installation 

 

 

Jeg gennemgår trin for trin under forskellige afsnit.  

Start med at hente seneste version af programmet på 

http://www.datalogisk.dk/hent-program/ 

 

Efter installation af grundpakken vil seneste miniopdatering 

blive installeret, hvorefter du vil blive bedt om at indtaste en 

16 cifret registreringskode. 

 

Som lokalkunde skal du efterfølgende importere de seneste 

normer.  

 

Som onlinekunde vil du blive bedt om at oprette dig som 

bruger med brugernavn og password på vores online server. 

 

 

 

http://www.datalogisk.dk/hent-program/
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Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning 

 

 

Klik på       Bedrifter. Klik opret bedrift. Tast bedriftsnavn, 

navn, adresse mv. og (meget vigtigt) bedriftens CVR nr. og 

bedriften er oprettet. 

 

Grundoplysninger  

Kommuneoplysninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVR 

 

 

 

Det første man bliver bedt om er kommuneoplysninger når 

man åbner sin nye bedrift. Kommuneoplysning i dag og 

kommuneoplysning for 2007. 

Oplysningerne bruges i til korrektion for N-prognose og ved 

indberetning til NaturErhverv (Naer). Ligger ens arealer i flere 

kommuner angives den kommune hvori det største 

dyrkningsareal er registreret. 

 

 

Derefter skal bedriften navngives mv. Her er det vigtigt at 

angive CVR nr. for bedriften, idet indberetning til Gødnings- 

og Husdyr Indberetning (GHI) og Sprøjte Journal Indberetning 

(SJI) følger CVR oplysningerne i dette billede.  

De øvrige oplysninger giver sig selv og vil figurere på 

udskrifter mv. Jeg vil dog bemærke at ”Bedrift” af praktiske 

hensyn bør være noget unikt eks. ejendommens 

telefonnummer. Ikke 1 2 eller 3 og især ikke hvis man senere 

forventer at dele sine data med konsulent. 

 

Oprettelse af Markplan 

Min 3 års markplan, hvor 

afgrøden er korn 

 

 

 

Markplan fra Naturerhverv 

 

 

 

Markplan fra Plante IT 

 

En tom Bedrift indeholder ingen markplan. Forfrugten og for-

forfrugten kan være vigtig af hensyn til afgrødernes 

lovmæssige gødningsnorm. Derfor bør du som udgangspunkt 

oprette 2 høstår før aktuelle høstår. Skal du lave markplan for 

2016, bør du således oprette forfrugtsoplysninger i både 2014 

og 2015. 

Der er mulighed for at hente Markoplysninger oplysninger fra 

Naer. Seneste indsendte ansøgning om enkeltbetaling ligger 

offentlig tilgængelig og både afgrødeoplysninger og 

markpolygoner til markkort kan hentes. 
 

Kontakt din konsulent hvis du ønsker at konvertere din 

markplan fra PlanteIt til Næsgaard Mark. Det har vi naturligvis 

stor forståelse for og bør være førstevalget således at ens 

tidligere registreringer og markhistorik, jordbundsanalyser 

mv. også er tilgængelig fremover. 
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Import fra Naturerhverv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udfør import i høståret + 

de to foregående høstår. 

Under Menupunktet Markplan finder du funktionen Markplan 

fra NaturErhverv. 

 

 

Programmet henter CVR og følgende kommer frem. 

 

 

Du svarer selvfølgelig ja hvorefter seneste indsendt markplan 

bliver præsenteret. 

 

 

Da du også skal oprette forfrugtsoplysninger vil jeg foreslå at 

samme markplan gemmes i aktuelle og de seneste 2 høstår, 

og START med det ældste gødningsår og bevæg dig 

frem. Det gøres enkelt ved at ændre til hvilket høstår man 

ønsker at gemme data (øverst til højre). Afgrødefordelingen i 

markplanen vil selvfølgelig være en anden i forfrugtsårene så 

du har også mulighed for at fravælge at medtage afgrøder 

ved importen. Efter importen skal du så tilføje/rette afgrøde-

oplysninger i alle høstår. 
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Forvalg til Markblad 

 

 

Inden markplanen i aktuelle høstår importeres kan det være 

en fordel at have opsat forvalg først (Kunne dog også gøres 

før alle importer). Funktionen forvalg finder du under 

Administration > Forvalg > Markblad 

 

 

Her kan du opsætte oplysninger til hvilke maskiner, 

medarbejdere, takster mv. der skal tilføjes i markbladet når 

du opretter en såning, sprøjtning, gødskning, høst mv, 

således at disse omkostninger/indtægter/tillæg og fradrag 

tilføjes afgrøderne automatisk. Også under oprettelse af 

markplanen. 

 

 

Afhængig af ens ønske om informationsniveau kan der blive 

behov for at oprette maskiner eller maskintakster under 

kartoteker. Husk at Maskintakter angives i pris pr. ha, mens 

maskiner kan oprettes i timer, ha stk. etc. 

  

 

Jordtyper og analyser, Randzone og GLM-arealer, faner under 

markplan 

 

 

 

 

 

 

 

Af hensyn til normberegningerne er det vigtigt at tjekke 

oplysninger om jordtype på hver enkelt mark og tilføje 

jordbundsanalyser. Har man mulighed for vanding bør skal 

dette også tilføjes af hensyn til normberegningerne.  

Klik på ikonet for Markplan  

Alternativt kan du vælge at bruge menuerne og vælge 

Markplan > Marker > Grundoplysninger 
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Grundoplysninger 

Mulighed for vanding 

registreres på hver mark  
 

Afstand til / længde langs 

vandmiljø til planteværnstjek 
 

Afgrødealder (1./2. års etc.) 
 

Marknavn supplement til 

Markkode 

 

Afgrøder 

Sort (Mangler du en sort kan 

den oprettes lokalt eller 

importeres under  

Kartoteker > Udsæd) 

 

Udlæg i hovedafgrøden af 

hensyn til planteværnstjek 

 

 

 

Analyser 

Jordtype (Dominerende JB nr. 

i marken – se på IMK eller i 

Markkort) 

Rt, Pt, Kt, Mgt, Cut og 

Analysedato af hensyn til P, K 

og Mg-behovsberegninger og 

egen statistik/oplysning. 

 

 

 

Kortanalyser & Kortarealer 

anvendes hvis arealer og 

analyseoplysninger løbende 

ajourføres fra Markkort. 

Ny import fra IMK hvor 

markplan kan opdateres med 

markblokke, GLM, Randzone 

fra tastselv.fvm.dk 

Markplan > Myndigheder > 

Lovafgrøde 
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Her finder du en detaljeret 

beregning af kvælstofnormen 

samt oplysninger om 

lovafgrøden der anvendes til 

GHI og Naer 

 

 

 

 

Udbytte dokumentation 

Klik på Overfør Dok-Udbytte 

hvis du har foretaget en 

opgørelse over dokumenteret 

udbytte under Indberetning> 

Gødningsregnskab> 

Udbyttedokumentation 

 

 

 

 

N-regel 

Har du en særlig miljøaftale 

om kvælstofreduktion på 

enkelte marker tilføjes de her.  

 

 

 

 

 

 

EU-Støtte 

Randzone og GLM arealer på 

de enkelte marker anføres 

her. Ønsker man ikke 

Randzonen skal indgå i 

beregning til MFO, angives 

arealet blot til 0. 

Bloknumre tjekkes før upload 

til tast-selv.  

Miljøtilsagn på de enkelte 

marker anføres yderst til 

højre. 

 

 

 

 

Økologi 

 

 

 

 

 

 

 

I princippet forsøger vi at tilrette denne side så den 

ligner/indeholder samme informationer som Fællesskema i 

tast-selv. 
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Omlægningsdato på de 

enkelte marker anføres, og 

det indgår i beregning af MFO 

krav på ejendommen ligesom 

informationen indgår i 

eksporten til GHI og Naer 

 

 

 

Efterafgrøder 

Tidlig sået vintersæd (før 7/9) 

som erstatning for 

efterafgrøder anføres her 

Efterafgrøder, mellemafgrøder 

afkrydses og evt. delareal 

anføres 

Efterafgrøder der medregnes 

til MFO efterafgrøde anføres  

Efterafgrødebrak angives 

(husk plantedækkekrav) 

 

Markplan> Gødningsbehov 

Her finder du beregningerne 

for kvælstof, fosfor og Kalium 

mv. Under Øvrige behov kan 

du dels se beregningerne dels 

tilrette efter lokal tilpasning 

 

 

 

 

 

 

Behov for efterafgrøder og grønne krav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forudsætning for at beregningerne er korrekte er at 

Randzone og GLM arealer er tastet. Efterafgrøder til 2016 

lægges i markplanen 2015. I praksis tilføjes de hovedafgrøden 

i høståret forud og der afkrydses hvilken kategori de skal 

tilhøre.  

Som ny ejendom kan det være en fordel at overstyre 

oplysningerne ved indtastning under Indberetning> 

Gødningsregnskab> Efterafgrøder  
 

Her er det muligt manuelt at indtaste areal med efterafgrøder, 

efterafgrødebrak og tidlig sået areal af vintersæd i efteråret 

2015, som indberettet til tast-selv i august 2015.  

Af hensyn til beregning af efterafgrødekrav (10/14%) 2016 

skal forbrug af organisk gødning i DE/ha indtastes i 2014. 

Ligeledes gælder det i 2015 for efterafgrødekrav i 2017. 
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Efterafgrøder overført fra 

tidligere 

Areal med efterafgrøder 

Efterafgrødebrak 

Tidligt såning af vintersæd 

 

DE/ha udbragt i organisk 

gødning 

 

 

 

 

Årets regnskab 

Detaljer vedr. alternativer 

Konsekvenser på 

kvælstofregnskabet 

Behov for udlæg til næste år 

 

Balance der enten overføres  

til næste høstår eller som 

konverteres til kvote 

 

 

 

Hvis Afgrødevariation, samlet 

vurdering er rød, er der enten 

for få afgrødekategorier eller 

dyrkningsarealet af de største 

afgrøder for højt. NB! vår og 

vinterkorn af samme afgrøde 

tæller som to afgrødekate-

gorier 

 

Hvis MFO Arealer, samlet 

vurdering er rød, mangler der 

MFO areal og der er behov for 

at udlægge ekstra MFO 

efterafgrøder, eller øge 

arealet med MFO Brak 

 

 

 

Ellers brug Nøgletal 030 Pligtige efterafgrøder til hjælp i din 

dagligdag.  

 

 

Brug Nøgletal 025 Grønne krav til at se status for 

afgrødevariation. 
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Markblad – Gødningsplan, Planteværnsfanen 

Markplan 

Her er alle registreringer af 

behandlinger på markerne.  

Når der sættes en afgrøde på 

markplanen oprettes der to 

behandlinger (Udsæd og 

Hovedprodukt) automatisk.  

Da der under forvalg er 

defineret et forbrug af 

maskine og maskintakst til 

udsæd, bliver disse ligeledes 

sat på når afgrøden oprettes. 

Af hensyn til økonomi 

beregningerne bør alle 

arbejdsopgaver være at finde 

i markbladet.  

 

Gødningsplan 

Gødningsplan med forbrug og 

maskiner vil også findes under 

markplan, men en egentlig 

beregning af næringsstof-

tilførslen finder du under 

gødningsplan. 

 

Klik ”Opret handelsgødning” 

for at tilføje en gødning på en 

mark. Vælg Dato, middel og 

mængde (enten som 

mængde/ha, Mængde i alt, 

eller omregnet i kg 

næringsstof/ha). Der er også 

mulighed for kun at angive et 

delareal som behandlet. 

 

Planteværn 

Planteværn inkl. forbrug 

findes ligeledes under 

markplan, men under fanen 

planteværn kan du udføre et 

planteværnstjek for at tjekke 

om forbruget er lovligt.  

 

Metoden med at oprette/slette 

behandling, tilføje/fjerne 

forbrug, og kopiering af 

behandling er ens på alle 

faner 

 

 

 
I kartoteket Maskintakster og Maskiner bør de nødvendige 

takster være oprettet eller importeret før de kan anvendes på 

markplanen. 

 

 

 

 

Mangler du en handelsgødning kan de oprettes lokalt eller 

importeres under kartoteker. 

Ligeledes hvis man anvender husdyrgødning eller har husdyr 

skal lagre og besætning oprettes først inden husdyrgødning 

kan tilføjes i marken. 

 

 

 

Mangler du et middel importeres det under kartoteket 

planteværn. 
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Organisk gødning – lagre – køb/salg - Besætning 

Lagre 

Anvender du husdyrgødning 

eller har husdyr skal lagre og 

besætning oprettes først. 

Under Grundoplysninger ses 

tilgang til lager i høståret. 

Køber eller sælger du gødning 

skal du starte med at oprette 

købere/sælgere først under 

”Organiske gødninger > 

Adresser” 

 

Tjek primobeholdning. Når en 

ny markplan med en 

besætning oprettes, har der jo 

været en primobeholdning der 

blev overført fra sidste år. 

Husk at overføre beregnet 

primo hvis der er forskel. Den 

fejl opstår hvis ikke man har 

overført ultimo beholdning 

ved gødningsregnskabets 

afslutning året i forvejen. 

 

Under besætning oprettes 

bedriftens besætninger, med 

oplysning om CHR, dyretype, 

antal og staldsystem, samt 

hvilket lager husdyrgødning 

går til. 

 

 

 

 

 

Inden du kan modtage og 

afsætte gødning er det 

nødvendigt at oprette 

køber/sælger under  

Organiske gødninger> 

Adresser 

Der skal tastes CVR på alle, 

men absolut nødvendigt ved 

salg, da det anvendes ved 

indberetning. 
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Modtager eller sælger du 

husdyrgødning oprettes køb 

og salg på respektive faner. 

Klik Opret aftale for at 

oprette. Ved køb vælges først 

lager og derefter indtastes 

parametre for næringsstoffer i 

husdyrgødningen.  

Ved salg opdateres indhold af 

næringsstoffer automatisk fra 

lageret.  

 

 Opstart af ny Bedrift - Tjekliste 

Gennemgå tjeklisten. Enten 

bør punktet være udfyldt eller 

Irrelevant for ejendommen. 

 

Herfra burde opgaven ”kun” 

være at fordele gødning til 

markerne og øvrige 

markregistreringer.  

 

God arbejdslyst 

 

 

 Ok  Irrelevant 

Oprettet bedrift med korrekt CVR nr.  □     □ 
Kommuneoplysninger indtastet  □     □ 

Oprettet forvalg herunder oprettet maskiner 

og maskintakter i tilhørende kartoteker 
 □     □ 

Importeret /oprettet markplan mindst 2 år 

tilbage (3 år hver forfrugten er korn). 
 □     □ 

Under ”Indberetning> Gødningsregnskab> 

Efterafgrøder” manuelt indtastet 

”Efterafgrøder overført fra tidligere”, ”Areal 

med efterafgrøder sidste år”, samt ”DE/ha 

udbragt i org. gødning” de to foregående år 

 □     □ 

Tilføjet JB nr. og jordanalyser på alle marker i 

markplan 
 □     □ 

Tilføjet Mulighed for vanding, Afstand vandløb  □     □ 

Tilføjet GLM, Randzone markblokke mv fra 

tastselv.fvm.dk 
 □     □ 

Tilføjet ”Økologi omlægningsdato” under 

Økologi, samt tilføjer Miljøtilsagn under ”EU-

støtte” 

 □     □ 

Tilføjet Lovefterafgrøder, mellemafgrøder, 

MFO efterafgrøder, samt Efterafgrødebrak og 

”Tidligt sået vintersæd” i markplan 

 □     □ 

Oprettet alle organiske gødningslagre  □     □ 

Under ”Organisk gødning> Primo” manuelt 

indtastet primo beholdning af husdyrgødning i 

de oprettede Husdyrgødningslagre 

 □     □ 

Oprettet besætning herunder 

græsningsperioder og korrektion 
 □     □ 

Oprettet køb og salg af husdyrgødning og 

anden org. gødning 
 □     □ 
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Markkort – tilknytning til markprogram 

 

 

Klik på        Markkort for at åbne markkort.  

 

Hvis du er online kunde vil programmet tro du ønsker at 

overføre lokale data, da ingen markkort er tilstede, men klik 

fortryd. 

 

Klik på       Bedrifter.  

 

Er du onlinekunde vil listen første gang være tom. Ellers vil 

der ligge en database der hedder standard. 

 

 

Klik opret ny bedrift, eller hvis du ligger lokalt så vælg 

Standard og klik på ret. 

 

 

Klik på       og vælg bedriften fra Markprogrammet som skal 

tilknyttes. Nu er kort og markprogrammet knyttet sammen. 
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Import af markkort fra IMK 

Klik på menu punktet 

”Data > Opret nyt kort fra 

Hektaransøgningen (IMK)” 

 

 

 

 

 

Er man ved at sammenlægge 

flere ejendomme i et kort kan 

man således hente flere 

markgrænser fra anden 

landbruger. 

 

Klik på menu punktet ”Data > Opret nyt kort fra 

Hektaransøgningen (IMK)” Der kommer nu dette vindue frem: 

 

 

Indtast CVR og markgrænserne bliver indhentet.  

 

 

Vælg kunde og bedrift (normalt for-udfyldt). Vil man bruge 

kortet til et gammel høstår, vælges dette bare under høstår. 

 

 

Der kommer en markliste til gennemskue og ser der rigtigt ud 

lukkes listen og du svare ja til at indlæse det importerede job. 

 

 

 


