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• Kasper Stougård

• Bodil Pedersen

• Martin Stoltenberg Hansen

• Anna Kirstine Myllerup

• Kathrine Hauge Madsen

• Flere SEGES-kolleger

Barriere-rapporten 2016

Interviewundersøgelsens konklusioner: 

• Landbrugssektoren har en stærk 

forventning om, at 

præcisionsteknologi vil blive en 

vigtig del af fremtidens planteavl. 

• En del af de landmænd, som har 

købt udstyr, får det dog ikke brugt.

11 interviewede personer: 

• Landmænd, konsulenter og 

virksomhedsrepræsentanter

Aktiviteter i 2017
• CropSAT nyheder 2018, CropSAT er som sædvanlig gratis at anvende. I 

2018 vil CropSAT indeholde kvælstof modeller til vinterhvede og vinterraps.

• CropSAT og Sentinel-2B, CropSAT modtager nu satellitdata fra både 
Sentinel-2A og dets tvilling Sentinel-2B.

• Faktaark om gradueret såning, Se hvilke muligheder du har for at komme i 
gang med gradueret såning med de tre mest solgte såmaskiner herhjemme.

• Landbrugsavisen: 350 så øko-planteavl på Stenalt Gods, Se Fotoreportage 
fra Landbrugsavisen fra den 28. september 2017

• Præcisionsjordbrugstjek – et rådgivningsværktøj, Faktaarket
'Præcisionsjordbrugstjek' er et værktøj til at identificere muligheder og 
barrierer og dermed lægge en strategi for implementering af 
præcisionsjordbrug hos interesserede landmænd.

• Præcisionsjordbrugstjek - hvordan du kommer i gang med gradueret 
tildeling, Med en række indledende besøg, som skal danne baggrund for 
teknisk rådgivning om præcisionsjordbrug, har vi samlet erfaringer ude i 
maskinhusene, som skal klæde dig på til at komme i gang med gradueret 
tildeling af næringsstoffer, planteværn og udsæd.

• Præcisionsjordbrugstjek af markmaskiner og redskaber, I efteråret 2017 
besøgte planteavlskonsulent Erik N. Pedersen, LMO og konsulent i 
markteknik Kasper Stougård, SEGES otte landmænd for at undersøge 
deres muligheder for at anvende teknik til præcisionsjordbrug. Læs 
rapporten her.

http://www.ri.se/
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2017/projekt/samarbejdsplatform_praecision-3774/artikel/pl_17_3774_Cropsat_nyheder/2998?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTcvU2lkZXIvcGxfMTdfMzc3NF9Dcm9wc2F0X255aGVkZXIuYXNweA2
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2017/projekt/samarbejdsplatform_praecision-3774/artikel/pl_17_3774_CropSAT_og_Sentinel_2B/2339?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTcvU2lkZXIvcGxfMTdfMzc3NF9Dcm9wU0FUX29nX1NlbnRpbmVsXzJCLmFzcHg1
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2017/projekt/samarbejdsplatform_praecision-3774/artikel/pl_17_3774_faktaark_gradueret_saaning/3112?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTcvU2lkZXIvcGxfMTdfMzc3NF9mYWt0YWFya19ncmFkdWVyZXRfc2FhbmluZy5hc3B40
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2017/projekt/samarbejdsplatform_praecision-3774/artikel/pl_17_3774_Landbrugsavisen_sept2017_Markdag/2759?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTcvU2lkZXIvcGxfMTdfMzc3NF9MYW5kYnJ1Z3NhdmlzZW5fc2VwdDIwMTdfTWFya2RhZy5hc3B40
https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2017/Sider/pl_17_3774_4c_faktaark_praecisionsjordbrugstjek.pdf?download=true
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2017/projekt/samarbejdsplatform_praecision-3774/artikel/pl_17_3774_Praecisionsjordbrugstjek/2986?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTcvU2lkZXIvcGxfMTdfMzc3NF9QcmFlY2lzaW9uc2pvcmRicnVnc3RqZWsuYXNweA2
https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2017/Sider/pl_17_3774_4c_Praecisionsjordbrugstjek_rapport.pdf?download=true
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Peter Poulsen og hans søn Michael fra Ørsted er 

nybegyndere i at bruge CropSAT og give 

vækstregulering efter tildelingskort. De får starthjælp 

fra en planteavlskonsulent fra Djursland 

Landboforening og er godt igennem de første 

udfordringer.

Video: Vækstregulering efter tildelingskort

Kimmy Løvbjerg Poulsen, Billund har i år taget 

satellitterne til hjælp, når han gøder 

vinterrapsen. For ham har det været enkelt at 

komme i gang med gradueret tildeling af 

kvælstofgødning

Videoer: Gradueret tildeling ud fra satellitmålinger

Artikler og faktaark i 2018
• Halvlegsresultatet på pilotprojektordningen om præcisionslandbrug: 

Forskningscentret AU Flakkebjerg var i juni ramme om et 
statusmøde i pilotprojektet om præcisionslandbrug, hvor målet er at 
afprøve præcisions-jordbrug som virkemiddel i den målrettede 
regulering.

• Kortlægning af markens udbyttepotentiale - en gennemgang af 
litteraturen:I forbindelse med et projekt om brug af udbyttedata, er 
litteraturen screenet for metoder til at beregne afgrøders og markers 
potentielle udbytte hen over en varierende mark. Gennemgangen 
viser, at det ikke er ligetil.

• Overvejelser før du går i gang med præcisionslandbrug: Læs mere 
om hvad præcisionslandbrug er og hvordan du kommer i gang.

• Præcisionslandbrug: Det har været lidt et udfordrende år – men 
potentialet er der: I sommeren 2018 er der afholdt to statusmøder på 
pilotprojektordningen om præcisionslandbrug, som er søsat af 
Landbrugsstyrelsen, og hvor SEGES bistår med den agronomiske 
rådgivning i tæt samarbejde med lokale planteavlsrådgivere.

http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2017/projekt/samarbejdsplatform_praecision-3774/artikel/pl_17_3774_AP1713_Video_Vaekstregulering_efter_tildelingskort/2023?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTcvU2lkZXIvcGxfMTdfMzc3NF9BUDE3MTNfVmlkZW9fVmFla3N0cmVndWxlcmluZ19lZnRlcl90aWxkZWxpbmdza29ydC5hc3B40
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2017/projekt/samarbejdsplatform_praecision-3774/artikel/pl_17_3774_AP1713_Kimmy_Loevbjerg_Poulsen_Billund/1389?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTcvU2lkZXIvcGxfMTdfMzc3NF9BUDE3MTNfS2ltbXlfTG9ldmJqZXJnX1BvdWxzZW5fQmlsbHVuZC5hc3B40
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2018/projekt/haalbar_veaxtodling-4184/artikel/pl_18_4184_PPOFlakkebjerg/19943?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTgvU2lkZXIvcGxfMThfNDE4NF9QUE9GbGFra2ViamVyZy5hc3B40
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2018/projekt/haalbar_veaxtodling-4184/artikel/Pl_18_4184_udbyttepotentiale/20501?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTgvU2lkZXIvUGxfMThfNDE4NF91ZGJ5dHRlcG90ZW50aWFsZS5hc3B40
https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2018/Sider/Pl_18_4184_Faktaark_Overvejelser_Praecisionslandbrug.pdf?download=true
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2018/projekt/haalbar_veaxtodling-4184/artikel/pl_18_4184_Aabenraa-reportage-06-07/19986?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTgvU2lkZXIvcGxfMThfNDE4NF9BYWJlbnJhYS1yZXBvcnRhZ2UtMDYtMDcuYXNweA2
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Videoer 2018
• Gødskning af markens forskellige områder: Gødskning af markens 

forskellige områder på facebook 10. april 2018

• Video: Mål udbytter og benchmark dig mod andre: Jens Knudsen fra 
Lem måler omhyggeligt udbytter i alle marker. På CropManager
sammenligner han med andre landmænds udbytter. Han ser gerne 
flere landmænd lægger udbytter ind i CropManager, så han får et 
bedre sammenligningsgrundlag.

• Intro til OptRx sensoren 1.4: Video om Intro til OptRx sensoren 1.4

• Kom i gang med behovsbestemt vækstregulering på LandbrugsInfo: 
Video fra maj 2018

• Video: Præcisionsjordbrugstjek - hvad er næste skridt på din 
ejendom?: Andekærgaard på Fyn har gode erfaringer med 
autostyring og sektionskontrol på deres maskiner. Nu er de klar til 
næste skridt mod mere præcision i planteavlen. 

• Video: Præcisionslandbrug - en vigtig del af fremtidens landbrug: 20 
innovative danske landmænd deltager i et projekt, som handler om 
at arbejde mere præcist i marken – til gavn for både bundlinjen og 
miljøet.

Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Videoer 2018

Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Videoer 2018

Mål udbytter og benchmark
dig mod andre

Kom i gang med behovsbestemt 
vækstregulering

Åbne møder og messer 2018

• Guidet tur om præcisionsjordbrug på Borgeby:Skal du 
til Borgeby Fältdagar i år, og er du interesseret i 
præcisionsjordbrug, så kom og vær med i en 
dansksproget guidet tur til udvalgte stande 

• Fremtidens teknologier - Guidet tur til AgroMek: Turen 
er for dig, der vil se den fremmeste teknologi inden for 
planteavl

• Nyt på det digitale område - Guidet tur på AgroMek
onsdag den 28/11 2018: Guidet tur på AgroMek - vi 
ser en ny digital platform til præcisionslandbrug, 
vejrdata, og ser på nye muligheder for at få præcise 
digitale udbyttekort og kende kvaliteten af den høstede 
afgrøde.

Åbent Landbrug 
søndag 16. september 2018

AgroMek 27.-30. nov. 2018

http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2018/projekt/haalbar_veaxtodling-4184/artikel/pl_18_4184_goedskning_forskellige_omraader/20059?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTgvU2lkZXIvcGxfMThfNDE4NF9nb2Vkc2tuaW5nX2ZvcnNrZWxsaWdlX29tcmFhZGVyLmFzcHg1
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2018/projekt/haalbar_veaxtodling-4184/artikel/pl_18_4184_Video_Jens_Knudsen/20159?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTgvU2lkZXIvcGxfMThfNDE4NF9WaWRlb19KZW5zX0tudWRzZW4uYXNweA2
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2018/projekt/haalbar_veaxtodling-4184/artikel/pl_18_4184_IntrotilOptRxsensoren14/20088?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTgvU2lkZXIvcGxfMThfNDE4NF9JbnRyb3RpbE9wdFJ4c2Vuc29yZW4xNC5hc3B40
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2018/projekt/haalbar_veaxtodling-4184/artikel/pl_18_4184_KomigangmedbehovsbestemtvaekstreguleringpaaLandbrugsInfo/20089?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTgvU2lkZXIvcGxfMThfNDE4NF9Lb21pZ2FuZ21lZGJlaG92c2Jlc3RlbXR2YWVrc3RyZWd1bGVyaW5ncGFhTGFuZGJydWdzSW5mby5hc3B40
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2018/projekt/haalbar_veaxtodling-4184/artikel/pl_18_4184_pn_Video_Praecisionsjordbrugstjek/19862?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTgvU2lkZXIvcGxfMThfNDE4NF9wbl9WaWRlb19QcmFlY2lzaW9uc2pvcmRicnVnc3RqZWsuYXNweA2
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2018/projekt/haalbar_veaxtodling-4184/artikel/pl_18_4184_Video_Kasper_Andreasen/20194?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTgvU2lkZXIvcGxfMThfNDE4NF9WaWRlb19LYXNwZXJfQW5kcmVhc2VuLmFzcHg1
http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2018/projekt/haalbar_veaxtodling-4184/artikel/pl_18_4184_Guidet_tur_Borgeby/19824?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTgvU2lkZXIvcGxfMThfNDE4NF9HdWlkZXRfdHVyX0JvcmdlYnkuYXNweA2
https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2018/Sider/pl_18_4184_Guidet_tur_AgroMek.pdf?download=true
https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2018/Sider/PL18_4184_DigitalTurAgroMekOnsdag.pdf?download=true
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Nyhedsbreve

• Korte aktuelle 

appetizers

• Link til nyheden

– Sverige

– Norge

– Danmark

Netværksmøder

Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Hvor langt er vi i Danmark 2018?
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Kilder: Unifarm, HP 
Hansen 2013 
Danmarksstatistik 
2017, 2018

Kilde: Danmarksstatistik 2018

Kilde: Danmarksstatistik 2018

Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Erhvervsøkonomiske gevinster 

ved præcisionslandbrug
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Ejendomsstørrelse

Forventet nettopotentiale kr. pr. ha.

Pedersen, M. F., & Pedersen, S. M., (2018). Erhvervsøkonomiske 
gevinster ved anvendelse af præcisionslandbrug, 49 s., IFRO 
Udredning, Nr. 2018

For-
ventet

Højt

Tidshorisont 2-3 år

Forventet 
potentiale kr. pr. ha

134 460

Udbredelse i pct. 72 100

Sektorpotentiale i 
alt mill. Kr.

255 1.210

Vejledning: Markens 

rodzonekapacitet ud fra 

satellitmålinger af biomasse

www.jv.dk
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Konklusioner

• Anvendelse af præcisionsteknologi er 

stigende (i Danmark)

• Omkostninger og problemer med at få 

teknikken til at virker er de største 

barrierer

– Viden er i 2018 en mindre barriere

• Behov: Dokumentation af gevinsterne ved 

præcisionsjordbrug!

Projektets finansiärer

Förutom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack har projektet
även följande finansiärer:

Promilleafgiftsfonden for landbrug


