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Skifteplan mobil
din digitale notisblokk

• Tilleggsprogram til Skifteplan 
• Gratis tilgang til Innsynsversjon

• Tilgang til gjødselplan

• Skifteoversikt m/kart
• Posisjon

• Ser hvilket skifte en er på
• Registrere jordprøvepunkt

• Registrere «Utførte tiltak»
• Bedre grunnlag for plan neste år både 

for deg og planlegger.



Skifteplan mobil meny- tiltak pr. skifte

• Såmengde 

• Endre – bytte vekst

• Husdyrgjødsel

• Mineralgjødsel

• Planlagt mengde eller legg til ny

• Kalk

• Planlagt mengde eller legg til ny

• Plantevern 

• Legg til ny

• Arbeid 

• Legg til ny

• Avling

• Legg til ny. Kan opprette mengdetype

• +1 Neste års plan

• Legge inn vekst en vil på skiftet neste år



Skifteplan Mobil meny

Oversikt skifter Registrere tiltak KartOversikt tiltak



Legge inn planteverntiltak



Lage plantevernmiddel / blanding



Utfylling av opplysninger av planteverntiltaket



Integrert plantevern



Vannjournal







Hvordan komme i gang med Skifteplan

• Les av ID og passord nederst på gjødselplanen.  
=> gå til skifteplan.no 

• Eller vi sender dere innloggingsopplysninger og 
ID og passord for deres gjødselplan.

• Det er og muligheter å få tilgang Skifteplan Web 

• Vi kan sende dere aktiverings – e-post



Oppsummering Skifteplan mobil

• Oppfyller alle krav til dokumentasjon

• Ryddig system –

• Gir god oversikt over utførte tiltak gjennom vekstsesongen

• Kan legge inn tiltak fortløpende 

• Muligheter for GPS posisjonerte jordprøver.

• Vi kan sende dere  rapporter etter endt vekstsesong
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