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MASKINANALYSE – STRATEGI VEDR. ROEDYRKNING  
- INKLUSIV ET GRATIS TEMAMØDE OM MASKINSTRATEGI 
[UNDERRUBRIK] 

Hvad koster det at dyrke roer fremadrettet? 
Vi oplever at flere er i tvivl omkring deres fremtidige maskinstrategi. Ikke 

mindst hvis man har et anseeligt areal med sukkerroer. Det store spørgsmål er 

hvad det koster at fortsætte med roedyrkningen fremadrettet på lige netop din 

ejendom – og hvad er alternativet? Maskinanalysen kan nemt og hurtigt give 

et overblik over hvad roedyrkningen koster, samt hvor meget alternativet til 

roedyrkning rykker på maskinøkonomien hos dig. 

I VKST har vi udarbejdet over 250 maskinanalyser. Rådgivningen giver dig en 

unik mulighed for at sammenligne din maskinøkonomi med andre lignende be-

drifter.  

 
Er der andre ting du søger svar på vedr. din maskinstrategi? 
Nedenstående spørgsmål kan samtidig besvares ved at opsætte alternativer 

til din nuværende drift. 

- Hvordan påvirker det økonomi, arbejdstimer og rettidighed at øge, 

mindske eller udfase roearealet? 

- Hvordan skal min investeringsplan se ud de næste 5 år, evt. i forbindelse 

med generationsskifte? 

- Kan et ændret sædskifte skabe plads til andre aktiviteter på ejendommen? 

- Er der økonomi i maskinstationskørsel? 

- Hvor ligger mine maskinomkostninger sammenlignet med lignende  

bedrifter – er jeg konkurrencedygtig når der bydes på forpagtninger? 

- Hvad koster det at drive mine forpagtninger? 

- Hvordan ser maskinøkonomien ud hvis der drives 50 eller 100 ha ekstra? 

Udover ovenstående giver en maskinanalyse altid en udregning af dine 

kostpriser på samtlige maskinopgaver. 

 

Pris  
Maskinanalysen laves på timeløn og koster typisk mellem 7.000 -12.000 kr. 

ekskl.  moms.  

Dette inkluderer et besøg hos dig, samt et 

møde på VKST. Forløbet afsluttes med et 

gratis fællesmøde, hvor maskinøkonomien 

ved roedyrkning diskuteres ud fra analyser-

nes resultater. 

Sammen med maskinanalysen får du gratis 

et års abonnement på MaskinBasen.dk, 

samt en gennemarbejdet investeringsplan 

med kommentarer. 

 

Er du interesseret i at få udarbejdet en ma-

skinanalyse på din bedrift, så kontakt VKST 

maskinrådgivning.  

 

Kontakt 

 Christian Rabølle 
Maskinkonsulent 
5786 5030 
cra@vkst.dk 

 

 

 
Søren Geert-Jørgensen 
Maskinkonsulent 
5786 5036 
sgj@vkst.dk 

 

 
Begge konsulenter træffes bedst 
mellem kl. 8.00 – 9.30. 


