
Jordplan brukerkurs
Brukerkurset går gjennom alt du trenger for å bli en trygg bruker av http://jordplan.no Kurset er 
beregnet på de som skal vedlikeholde sin egen dokumentasjon av produksjonen og planlegging av 
vekster og gjødsling eller lager planer for andre. Kurset passer også for brukere som vil gjøre det de
kan, og få  avsluttende bistand fra rådgivere på dokumentasjon og gjødselplaner.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper eller erfaring med Jordplan for å delta. 

Du tar med data om egen eiendom, jordanalyser, vekster og skifteinndeling for foregående og 
kommende år. 

Vi går gjennom :

• Litt generelt om bruk av nettlesere, Chrome, Safari, Firefox og Internet Explorer 

• Innlogging og etablering av eiendommer og din kontoinformasjon i http://jordplan.no
• Automatisk innhenting av skifter
• Kartfunksjoner, Kartkilder, Zoom, Pan, Gå til, Ny linje og Ny flate, Verktøy funksjoner, 

Velg og rediger flater og linjer

• Innlegging av data i kartet og redigering i fanene, Lagre og Oppfrisk

• Jordanalyser – innlesning og/eller manuell registrering

◦ Planlegg og bestill dine egne jordanalyser

• Skifter, vekster og avlinger

• Gjødselplanlegging - Vekstenes behov og aktuelle gjødseltyper

◦ Standard beregninger og innlegging av egne korreksjoner
◦ Hvilke gjødseltyper er aktuelle for meg ?
◦ Oppslag i mastertabellen for gjødsel 
◦ Hvordan legge du inn dine egne gjødseltyper ?
◦ Hvordan legge til gjødslinger
◦ Næringsregnskapet i gjødselplanen
◦ Standardrapporter

• Beregning av kalkbehov og hvordan du lager datafiler for GPS kalking

• Notater i kartet

• Jordplan på mobil og nettbrett

• Bilder i kartet

• Registrering av arbeid på skifte og vekstnivå

• Jordplan bloggen, Jordplan på Twitter, Facebook og Google+
• Målet er at du i løpet av dagen har lagt inn din egen eiendom og er godt igang med 

gjødselplanen

 Ta med bærbar maskin og eventuelt din smarttelefon og/eller nettbrett. Vi har trådløst 
nettverk tilgjengelig alle kurssteder. Jordplan har nå flyttet til Skøyen, og holder til i Thunes vei 2. 
Det er parkeringshus på Skøyen, men også kort vei og gå for de som kommer med tog til Skøyen 
stasjon eller trikken som stopper rett utenfor våre lokaler.  Ta gjerne kontakt hvis du har noen 
spørsmål om utstyr. To kan samarbeide om en maskin, men utbyttet er best for de som kan gjøre 
øvelsene på egenhånd.

http://jordplan.no/
http://jordplan.no/


Kurset holdes som dagskurs  og inkluderer lunch. Ved avmelding mindre enn 48 timer før kursstart 
faktureres halv avgift, påmeldte som ikke møter faktureres hel kursavgift. Du kan sende en annen 
hvis det på kort varsel ikke skulle passe for deg som er påmeldt. 

Hvordan kan du forberede deg?
Her er noen spørsmål om din datamaskinbruk:

• Vet du hvilket operativsystem din datamaskin bruker? Er det Windows eller OSX?

• Har du en telefon og/eller nettbrett med Android eller IOS operativsystem?

• Kan du laste ned en app fra Google Play eller Apple Appstore på din telefon?

• Vet du hvilken/hvilke nettleser(e) du bruker på Windows eller Mac OSX?

• Kjenner du til Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer? Når du bruker jordplan.no 
anbefaler Google Chrome, uansett operativsystem fordi den idag er en av de raskeste for den
typen applikasjoner som jordplan er, men målet vårt er å støtte alle vanlige nettlesere.

• Har du laget din egen jordplan bruker før kurset starter?

• Hvis du legger inn de gårds og bruksnummerene som står på produksjonstilskudd søknaden 
har du en god start på det du bør ha klart til kurset.

• Hvis du har tatt jordanalyser hos Eurofins de senere årene se om du har den eposten du fikk 
med resultatene. I tillegg til analysebevis i .pdf, var det med en fil som heter det samme som
analysebeviset, men ender på .txt Den kan vi lese inn i Jordplan hvis du ikke har 
jordanalyser på plass allerede.

• Er noen av samarbeidspartnerene aktuelle for deg under registreringen?

Har du data som du tror kan benyttes i Jordplan ta de gjerne med på kurset.
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