
Skaber nye løsninger ved ombygning
Det kan sagtens være, at en ældre harve eller et andet redskab kan bygges om til en halm-
strigle, en såmaskine eller noget helt andet ved at kombinere et ældre redskab med nye 
dele, fortæller smedemester og pløjefri landmand Jørn Jørgensen fra F16 Smedjen

Hvem afgør, om den ældre harve i et 
mørkt hjørne af maskinhuset bare er 
affald til jernhandleren? 
- Det gør ejeren, som ofte er helt 
uopmærksom på, at den sagtens kan 
blive til et nyt redskab i vores pløjefri 
dyrkning.
- Og for det meste til en langt lavere 
pris end hvad, det koster at købe et nyt 
redskab.
Det forklarer smedemester og pløjefri 
landmand Jørn Jørgensen, siden 1995 
indehaver af F16 Smedjen med hjem-
sted ved Jerslev på Sjælland.
Han har selv siden 2013 lavet to så-
maskiner til direkte såning på basis af 
ældre redskaber kombineret med nye 
dele og en halmstrigle ud fra en ældre 
stubharve.
Derfor ved han, at det kan lade sig gøre 
for eksempel at lave en halmstrigle 
med påbygget såudstyr til en særdeles 
fornuftig pris.

Laver løsninger efter ønskerne

Jørn Jørgensen har bygget sine to så-
maskiner efter de behov, han havde i sit 
eget landbrug på 130 hektar, hvor han 
blandt andet dyrker korn, raps, majs og 
hestebønner.

- Jeg sår alle afgrøder med mine hjem-
mebyggede løsninger, forklarer han.
Hvis man har en idé om hvilken ma-
skinløsning, man ønsker, kan han også 
opbygge den.
- Har man selv et eller fl ere ældre 
redskaber stående, kan jeg måske også 
anvende dem som en del af løsninger, 
og så bliver det endnu billigere, påpeger 
han.
Han nævner, at det for eksempel koster 
omkring 10.000 kroner at ombygge en 
ældre, fem meters stubharve til en halm-
strigle med samme arbejdsbredde.
En sådan halmstrigle kan også monteres 
med såenhed til efterafgrøde eller andre 
afgrøder.
- Til det formål kan man købe en ny, 
præcis såenhed, fortæller han.
Det samme kan man også gøre med en 
stub- eller tallerkenharve.

Kender selv udfordringerne 

Jørn Jørgensen har sat sin fi re meters 
såmaskine til direkte såning, som han 
byggede i 2015, til salg for 150.000 
kroner.
- Det er langt under prisen for en tilsva-
rende, fabriksny løsning, som kan det 
samme, fremhæver han.

Der er altså helt kontante fordele ved at 
købe en løsning, der er blevet til ved at 
kombinere gammelt og nyt til eksem-
pelvis en solid såmaskine.
Når Jørn Jørgensen har relativt nemt 
ved at lave disse løsninger, skyldes det 
ikke mindst, at han både er landmand 
selv samtidig med, at han er smed og 
driver egen smedevirksomhed med et 
veludstyret værksted.

Indhent tilbud på din løsning

Det er selvfølgelig ikke til at sige på 
forhånd, hvad et nyt redskab på basis af 
et eller fl ere ældre redskaber i kombina-
tion med nye dele kommer til at koste.
- Men hvis man er interesseret i at få 
lavet et redskab, er jeg klar til en snak 
om det, lyder det fra Jørn Jørgensen.
Han er nem at fi nde, idet han er fast an-
noncør hos FRDK. Man kan også ringe 
på mobil 40 26 60 42 eller skrive en 
e mail til f16smedjen@mail.tele.dk

Her er det nummer to såmaskine, 
som blev bygget på F16 Smedjens 
værksted. Den har en helt anden 
opbygning - og det viser, at der 
kan laves mange forskellige og 
individuelle løsninger helt efter 
behov.

Her er den første såmaskine, som 
Jørn Jørgensen byggede ud af 
et ældre redskab i kombination 
med nye dele. Læg mærke til, 
at den forreste sektion med 
skiveskær hænger for sig selv i 
trepunktsophænget, så den kan 
på- og afmonteres.
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