
FREMTIDENS INTELLIGENTE LANDBRUG:

Dansk landbrug vil også i de kommende år stå foran en 
effektivisering og et strengere krav til både øget pro-
duktivitet og bæredygtighed. Parametre som energi- og 
miljøbelastning, dyrevelfærd, sociale forhold mv. vil i 
fremtiden stå højt på kundernes og politikernes agen-
da. Disse udfordringer kræver intelligente og innovative 
løsninger inden for områderne mark, stald og styring. 

Agro Business Park, Danske Landbrugsmaskinfabri-
kanter samt partnerne i projektet GrassBots  inviterer 
derfor virksomheder, rådgivere, landmænd og forskere 
til en tema - og demonstrationsdag i Agro Business 
Park torsdag den 26. september 2013, hvor der i regi af 
GrassBots projektet, vil blive sat fokus på nye teknolo-
gier, som kan modsvare nogle af de udfordringer, som  
fremtidens landbrug vil stå overfor.

Der er eksempelvis mulighed for at se demonstration 
af en innovativ intelligent letvægtsmaskine til indhent-

ning af græs fra lavbundsarealer. Konceptet er under 
løbende udvikling via projektet GrassBots, som er et 
projektsamarbejde mellem danske virksomheder og 
universiteter. 

Derudover vil Agro Business Park, med udgangspunkt 
i fremtidens innovative løsninger inden for temaerne 
Stald, Mark og Styring, åbne udstillingen ”Det Intel-
ligente Landbrug”. Her vil der være mulighed for at se 
’state of the art’ produkter og teknologier, der kan blive 
en vigtig del af fremtidens effektive og bæredygtige 
landbrugssektor. 

KORT OM GRASSBOTS:
Erhvervsudviklingsprojektet GrassBots udvikler en platform, der via letvægtsmaskinel kan høste lavbundsarealer 
op til tre gange årligt. Systemet består af flere forskellige teknologier og produkter som sammensættes, tilpasses 
og i forskellige faser demonstreres på Den Autonome Hektar ved Agro Business Park:

•	 En semi-autonom redskabsbærer fra Lynex
•	 Tre letvægtsredskaber fuldt tilpasset redskabsbæreren, udviklet af Kongskilde Industries
•	 Et ruteplanlægningsværktøj udviklet af Aarhus Universitet
•	 Et virtuelt sanse- og styresystem udviklet af Syddansk Universitet, Conpleks Innovation og Bertelsen Design

Den 26. september 2013 vil der være demonstration af GrassBots redskabsbærer og græsklipper, samt et ruteplan-
lægningsmodul.

Tema og demonstrationsdag i Agro Business 
Park den 26. september 2013 kl.09.00-13.00

Projektet GrassBots er finansieret af Region Midtjylland og via egenfinansiering fra projektets parter.
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PROGRAM

09.00 – 09.30
09.30 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.15

11.15 – 12.00

Registrering og kaffe

Demonstration af GrassBots koncept på Den Autonome Hektar (ved siden af Agro Business Park)
Innovativt og intelligent letvægtsmaskinel til indhentning af græs fra lavbundsarealer

Perspektiver i GrassBots v. projektleder Ole Green, Kongskilde Industries

Kaffe og netværk

Intelligent anvendelse af markdata v. Rasmus Nyholm Jørgensen, Seniorforsker ved Institut for 
Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
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TILMELDING
Tilmeld dig senest mandag den 23. september til hl@agropark.dk

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder Claus Mortensen, cm@agropark.dk
MERE INFORMATION

ADRESSE
Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele

12.00 – 12.10

12.10 – 13.00

13.00 – 17.00

Officiel åbning af udstillingen ”Det Intelligente Landbrug” 
’State of the art’ intelligente løsninger inden for temaerne Stald, Mark og Styring

Frokost, netværk og mulighed for at møde og stille spørgsmål til udstillerne

Få succes med efter-og mellemafgrøder - Temadag på Foulumgaard Forsøgsstation – Deltagelse 
i temadagen kræver ingen tilmelding*.

*LMO/LRØ, Videncentret for Landbrug, ICROFS, Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse, Økologisk Lands-
forening, Institut for Agroøkologi, DLMF og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet afholder 
temaeftermiddag om efter- og mellemafgrøder, ligeledes i Foulum. Læs mere på www.agropark.dk
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