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Baggrund og formål for PløjefriTjek

▪ Ønske om at give landmænd et bedre beslutningsgrundlag:
▪ Hvis man overvejer at droppe ploven

▪ Hvis man overvejer at videreudvikle et pløjefrit system f.eks. i retning af direkte 
såning/Conservation Agriculture

▪ Målgruppe
▪ Landmænd som går med overvejelser om at indføre hel eller delvis pløjefri dyrkning

▪ Pløjefri landmænd som ønsker at videreudvikle/eller forbedre et eksisterende 
pløjefrit system

▪ Udgangspunkt
▪ Det er den enkelte landmands ønsker og forudsætninger, der er i centrum for 

rådgivningen. 

▪ Give landmanden det bedste beslutningsgrundlag for en fremtidig drift

▪ Ikke en missionskampagne for at få flere til at droppe ploven eller så direkte.



PløjefriTjek - Organisering

▪ Det er FRDK der står for tilbuddet

▪ Landmanden henvender sig til FRDK, som videregiver ordren til en af 
de syv PløjefriRådgivere

▪ Landmanden får regningen fra FRDK som afregner med 
PløjefriRådgiver

▪ PløjefriRådgiver er hyret af FRDK og må ikke benytte lejligheden til 
markedsføring af andre ydelser.

▪ Step 1 afregnes til en fast pris 4.500 kr., mens step 2 aftales 
individuelt.



Hvad er PløjefriTjek?

▪ Step 1. Besøg på bedriften:
▪ Hvad er landmandens ønsker/behov

▪ Gennemgang af bedriften mht. 

▪ Sædskifte ukrudtstryk

▪ Jordtype – Sundhedstilstand

▪ Afgrødevalg og efterafgrøder

▪ Maskinpark

▪ Mødet skal munde ud i en kort konklusion: Er landmandens ønsker realistiske 
og skal der regnes videre på det?

▪ Der aftales evt. videre forløb

▪ Der udsendes et kort referat



Hvad er PløjefriTjek?

▪ Step 2: Udarbejdelse af beslutningsgrundlag og afleveringsbesøg
▪ PløjefriRådgiver udarbejder et beslutningsgrundlag som viser

▪ Forslag til system – sædskifte – efterafgrøder

▪ Vurdering af fordele og ricisi

▪ Forslag til handlingsplan for at komme i gang

▪ Forslag til maskinvalg (køb salg)

▪ Økonomisk vurdering i forhold til nudrift

▪ PløjefriRådgiver besøger landmanden for at aflevere beslutningsgrundlaget

▪ Herefter er det op til landmanden at træffe beslutning om videre 
forløb – evt. opfølgning af PløjefriRådgiver eller deltagelse i ERFA 
gruppe.



Konsulenter der gennemfører PløjefriTjek

▪ Lars Bønløkke, Centrovice

▪ Michael Erlang Nielsen, Djursland Landboforening

▪ Lars B. Andersen, LandboLimfjord

▪ Erik Sandal, LMO

▪ Søren Søndergård, Vestjysk

▪ Søren Ilsøe, Agrovi

▪ Kasper Kjær Jensen, SAGRO

Karl Jørgen Nielsen KJN maskinrådgivning vil hjælpe til med især maskinvurdering

Alle PløjefriRådgivere har deltaget i to dages workshop hvor koncept og 
hjælpematerialer er blevet gennemgået.  



Markedsføring af pløjefri tjek

▪ Der er udsendt pressemeddelelse 

▪ Sociale medier

▪ Artikler i pressen 

▪ Uddeling af flyers ved forskellige lejligheder

▪ Andre muligheder

▪ I er også ambassadører



Videreudvikling af FRDK tilbud

▪ Tilbud om rådgivningsforløb for dem der er godt i gang

▪ Flere ERFA grupper

▪ Kurser 

▪ Markvandringer 

▪ PløjefriUngeKlub


