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Forårskampagne på maskinanalyse 
Hvilke opgaver kan du med fordel udføre selv, og hvad kan løses billigere med maskinstation? 

Maskiner bliver ofte udråbt som den store synder til at trække bedriftens økonomi i den forkerte retning. 

Vores maskinanalyser viser dog, at det ikke behøver at forholde sig sådan. Ofte er der opgaver, der er rigtig 

god økonomi i at udføre selv. Og det er ikke nødvendigvis de opgaver, man selv havde forestillet sig var de 

mest rentable. En maskinanalyse sætter fokus på, hvad der bedst kan betale sig at udføre selv.  

 Mangler du er grundlag for dannelse af et maskinfællesskab, vil du vide hvad det koster at fremstille en 

foderenhed eller blot have overblik over hvilke af maskinopgaverne der giver den bedste timeløn, kan du 

nu få udført en maskinanalyse til forårs kampagne priser. Se mere på http://byggeri-

teknik.dk/energi/foraarskampagne-paa-maskinanalyse/. 

Yderligere oplysninger  

Energi- og teknik rådgiver, Kurt S. Mortensen 

Ksm@byggeri-teknik.dk Tlf.: 4024 3081 

 

Energigennemgang og energitjek 
Bruger du mere energi pr. enhed du producerer, end andre gør? Og har du den rigtige elhandelsaftale? Er 

der energispare potentialer på din ejendom? Disse spørgsmål og flere til, kan du få besvaret ved at få en 

energigennemgang af din ejendom. Her sætter vi fokus på, hvor der kan sættes ind for at sænke 

energiomkostningerne. Du får også et overslag over, hvilke investeringer der evt. skal til for at opnå 

besparelserne og hvad der kan opnås i tilskud til investeringerne.  

Og i forbindelse med miljøgodkendelse af ejendommen er energigennemgangen også et godt værktøj, der 

giver solid dokumentation for ejendommens energiperformance. Se mere på vores hjemmeside 

http://byggeri-teknik.dk/energi/energigennemgang-af-din-ejendom/ 

Er du bare nysgerrig efter at vide, om der findes et energisparepotentiale på din ejendom, kan du få udført 

en energiscreening af ejendommen. Det kan vi udføre uden at besøge dig, men blot ved at indsamle nogle 

oplysninger fra dig. Også det kan du læse mere om på vores hjemmeside. 

Yderligere oplysninger  

Energi- og teknik rådgiver    Energi- og teknik rådgiver 

Kurt S. Mortensen Tlf.: 4024 3081  Gunnar Schmidt tlf.: 20897800 

Ksm@byggeri-teknik.dk   gus@byggeri-teknik.dk 

     

Erfagrupper 
Et af de fora, hvor man allerhurtigst får udvekslet erfaringer om- og bearbejdet aktuelle problemstillinger 

og nye tiltag i sin bedrift, er erfagrupper. Her er der en stor grad af medbestemmelse om, hvilke emner der 

skal drøftes og hvilke nye input man har behov for at høre mere om. Det er også ofte i en erfagruppe, man 

hører om, hvad der ikke fungerer så godt og hvilke erfaringer kolleger har gjort sig med en f.eks. noget nyt 

teknik. 
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Byggeri & Teknik starter nu hele 3 erfagrupper op. Fælles for dem alle er, at de er rettet mod forskellige 

målgrupper og at det er teknik der er fokus på. Vi regner med et deltagerantal på 8 – 12 stk. i hver af de 3 

grupper, som er: 

1. Kvægbrugere med 150 – 450 køer.  

Vi kan kigge på maskinomkostninger til grovfoderproduktion, valg af læssemaskine, selvkørende 

fuldfoder blandere og andre tekniske emner. Møderne vil typisk finde sted på skift hos gruppens 

deltagere. Du kan læse mere om denne erfagruppe ved gå ind på http://byggeri-

teknik.dk/teknik/erfagruppe-for-kvaegbrugere-med-150-450-koeer/ 

 

2. Svineproducenter med markbrug.  

Vi vil på skift holde erfagruppe møderne hos gruppens deltagere. Som udgangspunkt er det teknik 

der er fokus på, forslag til emner kunne være byggeri med økonomi i, præcisionsjordbrug, 

høstteknik i vanskelige år, maskinøkonomi eller noget helt andet der har med teknik at gøre. 

Væsentligst er det, at der også er plads til at udveksle erfaringer omkring teknikken. Yderligere 

information på vores hjemmeside på http://byggeri-teknik.dk/teknik/erfagruppe-for-

svineproducenter-med-markbrug/ 

 

3. Unge landmænd med teknik interesse. 

Hvilken traktor har de laveste vedligeholdelsesomkostninger, kan man helt undvære ploven? Disse 

og mange andre tekniske emner vil vi tage fat på i denne gruppe. Vi vil få input fra eksterne 

indledere besøge og interessante steder hvor der er teknik at kigge på. Kort sagt – der skal sparkes 

dæk! Tilmelding og yderligere info kan du se på http://byggeri-teknik.dk/teknik/erfagruppe-for-

unge-landmaend/ 

Erfa grupperne startes op, så snart der er mindst 8 deltagere tilmeldt i hver gruppe. 

Yderligere oplysninger  

Energi- og teknik rådgiver Kurt S. Mortensen 

Ksm@byggeri-teknik.dk Tlf.: 4024 3081 
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