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KLIMA OG BIODIVERSITET UDEN PLOV
Hvordan ser økonomien ud i forbindelse med 

omlægning til CA og begrænsningerne i 
maskinparken?
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Privat maskinrådgivning: 
Maskinanalyser, investeringsberegninger, maskinfællesskaber, 
maskinstrategier
Værdiansættelser af maskiner
Ansvarlig for nyhedsbedømmelse på Agromek
Teknik til høst af græs til produktion af græsprotein
Høst af hamp og tørring af frø
Pløjefri dyrkning

www.planenergi.dk
- Biogas - planlægning, design, projektering, udbud og rådgivning
- Energiplanlægning, varmeplanlægning og vindmølleplanlægning
- Decentral kraftvarme og fjernvarme
- Solvarme – kollektive anlæg og sæsonlagre samt certificering
- Vindenergi - planlægning, kortlægning, visualisering
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kr. 3,037 
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kr. 2,783 

kr. 2,362 

kr. 3,222 

kr. 3,051 

kr. 1,169 

kr. 748 

kr. 1,168 

kr. 750 

kr. 1,244 

kr. 861 

kr. 1,112 

kr. 829 

Vinterhvede pløjet

Vinterhvede pløjefri

Vinterrug pløjet

Vinterrug pløjefri

Vårbyg pløjet

Vårbyg pløjefri

Majsensilage pløjet

Majsensilage pløjefri

Maskinomkostninger incl. løn men uden husdyrgødning

kr./ha til såbedstilberedning og såning Kr./ha i alt ekskl. husdyrgødning

Sammenligning af maskinomkostninger ved fire afgrøder, pløjet kontra pløjefri.

Maskinomkostninger pløjet kontra pløjefri
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Ejendomsstørrelser er fra ca. 250 ha til +2000 ha, stigende mod højre

Maskinomkostninger til etablering af Vinterraps

Etablering pløjet Etablering pløjefri

Maskinomkostninger ved etablering af vinterraps i et pløjet system 
sammenlignet med pløjefri.
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Op til 150 hk 150 - 250 hk Over 250 hk med gps

Traktoromkostninger beregnet kontra leje

Beregnede traktoromkostninger Lejepriser inkl. vedligehold

Beregnede omkostninger til traktorer i tre størrelser, sammenlignet med en lejepris.

At kunne gå ned i traktorstørrelse er med til at spare omkostninger

Traktoromkostninger inddelt i kategorier og sammenlignet med lejepriser
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Begrænsninger i maskinparken – eller 
muligheder!

Hvis der køres forsøg på enkelte marker i starten 
er det oplagt at leje til såning.

Køb
Såmaskine med gødningsplacering til No-till
Halmstrigle
Avnespreder på mejetærsker?
Brede dæk?

Salg
Plov 
Harver, som såbedsharve, stubharve, diskharve
Såmaskine
Evt. en traktor i overskud
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Hvad er det der reducerer 
maskinomkostninger ved CA og No-till

• Mindre trækkraftbehov – mindre traktorer
• Færre arbejdstimer i marken
• Lavere dieselforbrug
• Lavere vedligehold
• Færre maskiner, lavere investering kr./ha
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Afslutning og spørgsmål
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