
 

 

 

 

 

 

 

 

Test del 1

Allmänna
frågor

om skiftet

Beskrivning

av vad det går ut på, 
vad man ska 

göra/tänka på

Att det är 
"skrivbordsfrågor" 
som handlar om

hur det brukar vara 
på detta skiftet

Ange 

grundinfo

- Gårdsnamn (text)

- Skifte/fält (text)

Fråga 1 

Är det lätt att 
bearbeta jorden?

alt 1

alt 2

alt 3

Fråga 2

Är grödans etablering 
god?

alt 1

alt 2

alt 3

Fråga 3

Är grödan frisk och 
frodig ...?

alt 1

alt 2

alt 3

Fråga 4

Infiltrerar vatten 
snabbt?

alt 1

alt 2

alt 3

Fråga 5

Förekommer det 
skorpbildning?

alt 1

alt 2

alt 3

Fråga 6

Är skörde-nivåerna 
stabila?

alt 1

alt 2

alt 3

"Noteringar, 
kommentarer"

... fritextruta

(en gemensam för 
fråga 1-6)

Resultat

Presenterade på 
pedgogiskt sätt,
siffror - färger

rött
till

grönt

?

Välja åtgärd
Alt 1 - Gå vidare till 
fälttest 
(sparar  och går 
vidare till Test 2)

Alt 2 - Avsluta
(sparar till "resultat" 
+ tips om  gå  vidare 
till "åtgärder"?)

+ Dagens datum(ev. 
lagra klockslag)
via appen

Test del 2

Fälttest
för skiftet

"ut och gräv"

Beskrivning

av vad fälttestet 
handlar om

Utrustning

du behöver dethär!

(spade, tumstock 
osv.)

Skiftesinfo

A) från test1 om man 
går vidare direkt

B importera 
från lista "Resultat" 
1)  test1-data

2) test 2 "tidigare"  
om uppföljande 

C) Ny

(ange grundinfo...)

Var är din testgrop 
på fältet?

Instruktion: välja 
plats

Alt1 Dålig plats

Alt2 Representativ

Alt3 Bra plats

GPS-punkt (val)
via appen

Ta foto (val)

Grund-
förutsättningar

vid testet 

a) Gröda

(text/rullist)

b) Förfrukt 
(text/rullist)

C) jordart 
(text/rullist)

grundförutsättn. 
(forts.)

c) Jordbearbetning
(text/rullist)

d) Mark-
förhållanden

x Torrt

x Fuktigt 

x Blött 

Gräv gropen!

Instruktion: grop-
grävning (film?)

(Film ska kunna 
hoppas över)

Mät och ange 
skiktens tjocklek
(cm), samt 

antal spadtramp för 
att få ner spaden.

för respektive skikt

- matjord 

- bearbetningssula

- alv

- ytterligare skikt

Markprofilen

Ta foto (val)

Markera skikt på bild 

- matjord 

- bearbetningssula

- alv

+ möjligt  lägga till 
fler skikt

Forts, se nedan --->

forts från ovan  -----> ----->

Test 1 

Har matjorden bra 
struktur och fint 

bruk?

Instruktion,  info 
(bilder olika struktur)

alt 1

alt 2

alt 3

Kommentar? (fritext)

Ta foto (val)

Test 2

Har matjorden hög 
mullhalt?

Instruktion,  info

alt 1

alt 2

alt 3

Kommentar? (fritext)

Ta foto (val)

Test 3

Har jorden täta skikt?

Instruktion,  info

alt 1

alt 2

alt 3

Kommentar? (fritext)

Ta foto (val)

Test 4

Finns det växtrester 
och bryts de ner? 

Instruktion,  info 

alt 1

alt 2

alt 3

Kommentar? (fritext)

Ta foto (val)

Test 5

Utvecklas 
växtrötterna väl?

Instruktion,  info

alt 1

alt 2

alt 3

Kommentar? (fritext)

Ta foto (val)

Test 6

Finns det gott om 
daggmaskar?

Instruktion,  info 

alt 1

alt 2

alt 3

Kommentar? (fritext)

Ta foto (val)

Resultat

Presenterade på 
pedgogiskt sätt,
siffror - färger

rött
till

grönt

?

(resultat sparas auto-
matiskt i "resultat" )

Välja åtgärd

Vad vill du göra nu?

Alt 1 Gå vidare till
infiltrationstest

Alt 2  En ny grop

Alt 3  Avsluta

.Avsluta ->  tips om  
gå  vidare till 
"åtgärder"?

"Test del 3"

Infiltrations-

test

Beskrivning 
- Bör göras/tolkas i 
kombination m test 2

Utrustning behövs

Hur man gör 
(bild/film) 

Infiltrationstest

hur mkt vattnet 
sjunkit på x min

alt 1 <y cm sjunkit
alt 2  > y <
alt 3 > y

Resultat

presenterat för 
endast detta test

rött till

grönt?

Utförda test Lista utförda test, 
med

Datum

Skifte

Plats (bra, dålig, repr.)

Funktioner:

1. Soptunna, så man 
kan kasta test direkt i 
app

2. Exportera - till sig, 
eller rådgivare t.ex. 
epost, ladda upp i 
molntjänst el.dyl.

(sparas i app om man 
inte kastar själv)

3. Importera/ta in :

Basinfo tidigare test 
(Skifte, plats, datum, 
GPS-position)

Ordlista info om termer

jordarter-typprofiler?

Åtgärder...

...för att vårda 
eller förbättra 

marksturkturen

(fristående del)

Beskrivning

av denna del

Länk till t.ex. rapport 
på Epsilon?

(fråga)

Enkel variant: 

Samlade tips - om 
hur man kan gynna 

eller undvika förstöra 
strukturen... både 

grundförbättring och 
odlingssystem

Allra helst:

nån typ av 
"checklista" att bocka 

i, som kan bli 
åtgärdslista

Detta gör jag, vill jag 
förändra/åtgärda...

Om det blir en 
åtgärdslista:

kunna 
spara/exportera

Uppmuntran att följa 
upp och utvärdera 
åtgärder med nya 

fälttester om ca 5-10 
år!

Inställningar
(övrigt?)

Mina uppgifter

e-postadress

(ev grund för inloggn 
GNW-adm eller annat 
system i frmatiden)

återkoppling till oss 
(buggar osv)

MARKVÅRDS-APP, meny - förslag 
 

symbol Förklaring 

Hur mår din jord?    
= Här ska det in bild  
eller film (utöver text) 

Allmänna frågor om skiftet  

Fälttest för skiftet  

Infiltrationstest  
 

= Här ska det in ”en 
nivå till” med text eller 
bilder eller filmsnutt Utförda test  

Ordlista  

Åtgärder för vårda/förbättra ms  
 

= kartfunktion/GPS-
position 

Inställningar/mina uppgifter  

Om testet, utvecklare, version osv.    

    



Rapport 
Textfil för rapport till t.ex. Excel? Nån slags rapport för export/import? Och läsbart i datorn när det är där.  

Bilder Bör vara ”taggade” med var de togs och gärna vid vilken testdel de tog.  

 

Övrigt krav/önskemål 
Alla tre testerna ska kunna göras var för sig 

Man ska kunna göra flera gropar per skifte (inte bara bra/dålig/representativ) 

Önskvärt om viss info/indata (knuten till skifte) sparades i appen, om man gör flera gropar efter varandra, t.ex. bearbetning m.m. Så man inte behöver mata in grunddata i fritext igen till nästa grop. 

Önskvärt att även kunna kasta bilder (inte bara test) i appen, om man tar om – eller efteråt känner att det blev en bättre senare. 

Appen ska delspara, om man blir avbruten av åska/regn eller annat mitt i påbörjat test. 

 

 

 

Övrigt - projektgruppen 

Det behövs bra beskrivningar för alla test, kortfattade texter. Vad är många/få, stort/smått, bra/dåligt.  

Hur ska vi göra med underlagsbilder? Diskussion på mötet om att ha med profilbilder på olika exempeljordar, men detta kommer ta plats. Vi behöver komma fram till vad som är viktigast. 

Vi behöver även lyfta att olika jordar har olika struktur. Kanske är just profilbilder, på några typjordar, viktigast. Kopplat till rotutveckling, aggregat osv. 

Prioritering av var bilder filmer gör störst nytta, så appen inte blir för ”tung”. 

 

Man ska kunna backa 

 

Resultat 

Går backa och göra om 

Spara och avsluta? 

 

 


