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Indhold 
Informera om arbetet inom delaktiviteten, delge ev 

resultat 

• Informera om avvikelser eller förseningar 

inom delaktiviteten 

• Beskriv det transnationella samarbetet 

• Avrapportera och/eller beskriv vägen mot 

aktivitetsindikatorerna 

 

 



Informera om arbetet inom 

delaktiviteten, delge ev resultat 

 
• 1 instruktionsvideo 

• 2 formidlingsvideoer 

• 1 møde om satellitter med svenske 

deltagere 

• Planer klar for aktiviteter 

– I gang med at etablere samarbejder med 

virksomheder 



Projektplan 2017 



Om faktaark 

• Introduktionsvideo til ny teknik 

– Se Kimmy bruge CropSat-tildelingskort 

– Forventer video om Agleaders sensor 

• På sigt kan der komme en hel serie af 

instruktionsvideoer  

– Finansieres af virksomheder eller andre kilder 

 



Instruktionsvideo 

Kom godt i gang med gradueret tildeling.mp4


Instruktionsvideo set af 3500! 



Netværksgrupper 

• Inviterer interesserede 

rådgivervirksomheder til netværksmøde 

– Future Cropping partnerskabet omfatter 81 

deltagere, men vi mangler rådgivere og 

landmænd 

– Vi etablerer et dansk rådgivernetværk, der 

kan indgå i den skandinaviske platform 

– Rådgiverne er nøglen til implementering hos 

landmændene! 

 



Udvikling af et nyt 

rådgivningsprodukt 

• Samarbejde med lokal rådgivningsvirksomhed 

• Vi køber eksterne eksperter til at gennemgå 

udvalgte landmænds landbrugsmaskiner  

– Kan de bruges til præcisionstildeling, som de er? 

– Hvad skal der til, for at landmanden kan overgå til 

præcisionsjordbrug 

• Vi evaluerer, i hvilken grad danske landmænd 

vil kunne implementere præcisionsjordbrug 



Formidling 

• Landmænd og rådgivere 

• Generelt materiale om gradueret tildeling: 

– Kort om teorien 

– Hvordan laves kortet 

– Hvilken teknik kan gøre det i praksis 

• Liste over de vigtigste kommercielle 

landbrugsmaskiner, som kan graduere tildeling 



Informera om avvikelser eller 

förseningar inom delaktiviteten 

• Hovedparten af vores aktiviteter på 

platformen sker i H2, 2017 

• Nøgletal for H1: 

 

 

 

Budget2017 Forbrug % 

559 t DKK 97 t DKK 17% 



Beskriv det transnationella 

samarbetet 
• TN-Møder 

• TargApp-projektet om sensorer 

• Satellitnetværk 

• Nyhedsbrev 

• Forslag: Tættere samarbejde om formidling?  

– Al relevant ny viden fra internationale kilder og 

vores eget programområde 

– Målgruppe: Landmænd, rådgivere, virksomheder, 

myndigheder i ØKS-regionen 

 

 



Vägen mot 

aktivitetsindikatorerna 

• Antal foretag som får indirekte støtte for at 

introducere (nye) produkter 

– De minimis erklæringer er en hindring 

• Samarbejder på vej: 

– Instruktionsvideo Agleader sensor 

– Ny rådgivningsydelse om præcisionsjordbrug 

med lokalt rådgivningscenter 

• Netværk med lokale rådgivere 



Projektets finansiärer 

Förutom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack har projektet  

även följande finansiärer: 
 

Promilleafgiftsfonden for 

landbrug 


