
Sådan minimerer vi jordbelastningen fra 
vores store markmaskiner – nu og her!

og hvad koster det?

Henning Sjørslev Lyngvig
Landskonsulent, Maskiner & Markteknik
M: 9117 7620  |  E: hsl@seges.dk



Praktisk vinkel på hvad vi kan gøre her og nu i 2020 – og merprisen:

Valg af 4 maskinløsninger med baggrund i jordpakningsforsøgene

+ 2 interessante maskiner med meget forskellige principper

Det vil jeg fortælle om!



➢x

Hvad skaber jordpakning
→ aksellast og antal overkørsler spiller en rolle

Jordpakningsforsøgene 2010-2013 viste:

➢5 overkørsler med gyllevogntog med 6 t hjullast
kostede 1,5 % udbyttetab i vårbyg

➢1 overkørsel med gyllemaskine med 12 t hjullast
kostede ikke udbyttetab i vårbyg (trehjulet Vervaet)

Foto: Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES



➢x

Forskydningskræfter i jorden

➢Jo mere trækkraft der overføres, jo større påvirkning 

➢”Traction” ved traktorens trækkende hjul er meget stor,
når en gyllevogn trækkes

➢Gyllemaskiner skal kun trække sig selv

Hvad skaber jordpakning
→ forskydningskræfter spiller også en rolle

Foto: Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES



Best Available Technology

➢Dækkenes evne til fordeling af hjullasten

➢Anvendelse af lavt dæktryk for stor bæreflade og ”bid”

➢Anbefalingen er 3-4 ton hjullast → ved gode dæk mere 

➢Så få gentagende overkørsler som muligt

➢Hjultræk på så mange aksler som muligt



Referencen i økonomiske sammenligninger

Foto: Omvrå Maskinstation

Foto: Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES

➢Traditionel gyllevogntog
…hvor ikke andet er angivet



Udbringningspriser er beregnet ud fra understående:

➢Kapaciteter er oplyst af maskinstationerne

➢Priser på maskiner er oplyst af maskinstationer

➢Priser for ekstern gylletransport er oplyst af maskinstationer

➢Traktoromkostningen indsættes til timepris – bruges til andet

➢Lønomkostning efter landbrugets overenskomst (GLS/A)

➢Avance på 10 %

Forudsætninger ved økonomiberegninger



Inkl. 15 % brændstofbesparelse 

➢Ca. 35 kr./time

➢eller 50 øre/m³

Dæktryksregulering – her Midtjydsk Maskinstation

Foto: Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES

*Fabriksmonteret fra Samson og Fendt

*



➢x

Fotos: Morten Damsgaard, Maskinbladet

SORTJORD OG SLÆTGRÆS – EKSEMPEL 1
14 m³ en-akslet gyllevogn – Maskinst. Jacob Ulv



14 m³ – kræver ubetinget ekstern gyllelevering – det koster!

➢kapacitet: 80 m³/time

25 m³ – kan selv hente gylle i tanken – oftest billigste løsning

➢kapacitet ved ekstern gyllelevering: 120 m³/time

➢kapacitet ved egen afhentning: 75 m³/time

Indkøb af 14 m³ kun lidt billigere end 25 m³

➢25 m³ gyllevogn, sortjords- og græsnedfælder: 2.750.000 kr.

➢14 m³ kun 500.000 kr. mindre

Merprisen for 14 m³ gyllevogn ift. 25 m³



8-11 kr./m³

Merprisen for 14 m³ gyllevogn ift. 25 m³

Vejtransport:

✓ højst 3 km



8-11 kr./m³

5-8 kr./m³

Merprisen for 14 m³ gyllevogn ift. 25 m³



➢x

Fotos: Morten Damsgaard, Maskinbladet

EKSEMPEL 2 – MASKINE 1
Tre-hjulet gyllemaskine 
– Vogn Maskinstation

Ploeger gyllemaskine



➢x

Foto: Morten Damsgaard, Maskinbladet

Gylletransport
– Vogn Maskinstation



Foto: Morten Damsgaard, Maskinbladet

EKSEMPEL 2 – MASKINE 2
41 m³ gyllevogntog – Vogn Maskinstation



Foto: Morten Damsgaard, Maskinbladet

Gylletransport – med lastbil



16 m³ – gylle leveres med to ombyggede gyllevogne: 32 m³ 

➢kapacitet: 90 m³/time

41 m³ – gylle leveres med lastbil – passer med hele træk

➢kapacitet ved ekstern gyllelevering: 130 m³/time

Lille forskel i investeringen

➢Ploeger gyllemaskinen ca. 300.000 kr. dyrere

Merprisen for 16 m³ gyllemaskine ift. 41 m³ gyllevogn



6-10 kr./m³

Merprisen for 16 m³ gyllemaskine ift. 41 m³ gyllevogn

Ploeger gyllemaskine



➢x

UDLÆGNING MED SLÆBESLANGER 
– Agrometer gylleudlægger

Foto: Tipsmark Maskinstation

➢Agrometers rækkevidde er: ca. 600 meter

➢41 m³ gylletræks rækkevidde: ca. 460 meter

(med 36 m bom)



Agrometer – gylle pumpes 

➢kapacitet: 100 m³/time

➢+traktor og mand i alle driftstimer til slangehåndtering

25 m³ gyllevogn – gylle leveres med lastbil

➢kapacitet ved ekstern gyllelevering: 120 m³/time

Stor forskel i investeringen

➢Agrometer gyllemaskine m. 36 m bom: 6.000.000 kr. (inkl. slanger)

➢gyllevogn med 36 m slæbeslangebom: 2.750.000 kr.

Merprisen for Agrometer ift. 25 m³ gyllevogn



5-7 kr./m³

Merprisen for Agrometer ift. 25 m³ gyllevogn



➢Tre trækkende aksler – minimal ”traction” på hver hjul

➢Meget store dæk – 900/60 R42 eller 1250/50 R32

➢Dæktryksregulering – 1,5 bar på 3 minutter

➢Prisen er højere hjullast – fra 6 til ca. 11 ton

Stor selvkørende gyllemaskine er interessant!

Foto: Profi



Foto: Profi

Tre trækkende aksler – minimal ”traction” på hver hjul

Meget store dæk – 900/60 R42 eller 1250/50 R32

Dæktryksregulering – 1,5 bar på 3 minutter

Prisen er højere hjullast – fra 6 til ca. 11 ton

Stor selvkørende gyllemaskine er interessant!



Foto: Morten Damsgaard, Maskinbladet

➢Her Sdr. Farup Maskinstation

Drag-hose system også meget interessant!



Opsamling

Reduktion af jordbelastningen koster*

➢Ved sortjord- og græsnedfældning:

➢Ved slangeudlægning:

6-11 kr./m³

5-7 kr./m³

*Ud fra beregninger – den lokale konkurrencesituationen bestemmer den reelle pris.

Men hvad tænker I?

➢ Det er i niveauet 150-300 kr. pr. hektar

➢ Er det pengene værd, eller er det bare for dyrt? 

= ”business as usual” med større køretøjer?



Tak for ordet


