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Shaping the Future

28. september kan du 
høre Morten Schmidt på 
vores Vækst-konference på 
Bygholm Landbrugsskole.

Precision Farming
Stadig større fokus 
på bæredygtighed 
øger betydningen af 
udstyr til præcisions-
landbrug, spår dansk 
topdirektør hos den 
amerikanske traktor-
koncern Agco.

Tekst og foto: 
Christian Juel Jørgensen
cjj@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 59

Landmændene bliver pi-
sket til at levere mere og 

mere nøjagtige data på, hvor-
dan, hvor og hvornår de sprøj-
ter, gøder, sår og pløjer deres 
marker.

Her vil teknikken til præ-
cisionslandbruget blive mere 
og mere afgørende, lyder det 
fra en af hovedaktørerne på 
området, den globale trak-
torgigant Agco, som står bag 
traktormærker som Massey 
Ferguson, Valtra og Fendt.

»Vi ser ind i en fremtid, 
hvor man sandsynligvis kun 
må sprøjte med visse midler, 
hvis man kan dokumentere, 
hvad og hvor og hvilke area-
ler, der er behandlet. Her i 
Schweiz er der eks. meget fo-
kus på gødning. Samtidig ser 
du en udvikling, hvor store 
spillere som Nestlé, Unilever 
osv. skal levere mere og mere 
sporbarhed. Det betyder, at 
smart farming bliver mere 

og mere vigtigt. Det er land-
mandens dokumentation, der 
kommer til at danne en del 
af grundlaget for sporbarhe-
den, der skal række helt ud 
til forbrugeren. Landbruget 
har flyttet sig, men skal flytte 
sig mere i fremtiden«, siger 
Agcos direktør i Europa for 
løsninger inden for præcisi-
onslandbrug, danske Morten 
Schmidt. 

 
Kæmpe gab mellem 
teknik og hverdag  
Vi møder ham på Agcos egne 
marker for præcisions-land-
brug i stedet for hans kontor 
i den amerikanske traktorkon-
cerns europæiske hovedkon-
tor i Schweiz.  

Her på The Swiss Future 
Farm i landsbyen Tänikon 
mindre end en times kørsel 
øst for Zürich er Agco nem-
lig gået sammen med de re-
gionale myndigheder, der le-
verer landbrugsrådgivning, 
og Agcos importør i Schweiz 
om en forsøgsfarm for præci-

sionslandbrug, hvor praksis 
med alt fra f.eks. variabel til-
deling af gødning, brug af lo-
kale vejrdata i marken og me-
get mere bliver afprøvet.   

Det er dog ikke en tur til-
bage til fremtiden. Ingen 

ukendte flyvende objekter 
og robotter omkring mig. 
Men der er masser af teknik, 
som du også kan købe ind 
til gården derhjemme. Vejr-
stationer, droner, kameraer, 
GPS-udstyr og software til at 

Smart farming bliver din b
lov til at være landmand

Smart farming bliver 
landmandens doku-
mentation, der kommer 
til at danne en del af 
grundlaget for sporbar-
heden, der skal række 
helt ud til forbrugeren.

Morten Schmidt, Agco. 

Agco barsler med 
demonstrationsfarme 
i flere centrale lande i 
Europa. 

Den første er i fuld gang. 
Agco har spækket en 

forsøgsgård med diverse trak-
torer og maskiner med det ny-
este præcisionsudstyr for at 
afprøve og vise, hvordan pro-
dukterne virker i den virke-
lige verden. 

The Swiss Future Farm skal 
bl.a. være med til at få vist 
landmænd og deres forhand-
lere, hvordan de bedst får ud-
nyttet udstyret. 

Konceptet forventer Agco 
skal udbredes til flere lande. 

»Der skal kompetencer og 
viden ud i marken. Det vil vi 

hjælpe til med. Der er vores 
Swiss Future Farm et eksem-
pel, og jeg har flere initiativer 
på tegnebrættet i Nordtysk-
land, Frankrig og England«, 

siger direktør i Europa for 
Agcos løsninger inden for præ-
cisionslandbrug, danske Mor-
ten Schmidt. 

De første lande er langt fra 

tilfældige. Schweiz er hjem-
sted for Agcos europæiske ho-
vedkvarter, mens Tyskland og 
Frankrig sammen med Eng-
land tegner sig for en me-
get stor del af AGCOs salg i 
Europa. 

Ifølge Morten Schmidt 
får maskinhandlerne en me-
get central rolle i at få flyttet 
mere viden ud til landmæn-
dene. 

»Forhandlerne har en me-
get stor rolle i det her. Det er 
dem, som er tæt på kunderne 
i hverdagen, og det er dem, 
som kan hjælpe til at opkvali-
ficere fremtidens landmænd i 
udnyttelsen af den nyeste tek-
nik. Vi ser os selv som samar-
bejdspartner og leverandør til 
landbruget. Det betyder også, 
at vi vil tage ansvar for at 

Agco vil rulle smart farm 
træningscentre ud i Europa

Lignende koncepter som demonstrationensfarmen i 
Schweiz er på tegnebrættet hos Agco. 

Køb billet på Vækst18.dk

Prik til dine kollegaer.
I får hver 3. billet gratis!

Se mere på Vækst18.dk

Vær med 
til at forme 
fremtiden!
Kom til Vækst’18 på 
Bygholm Landbrugsskole 
i Horsens 28. september.

Netværk og hør 
spændende oplæg 
fra bl.a.:
Jais Valeur, Danish Crown

Finansminister Kristian Jensen

Bartolomeo Pescio, YARA

Mød også Maersk, DLG,
BRO Kommunikation, AGCO, 
Bogballe, Søby, Innovation Lab, 
gennembrud.nu og 
mange flere.
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billet til at få 

kortlægge marker og måle, 
hvad der bliver brugt på mar-
kerne, og effekterne af det. 

For Morten Schmidt er ho-
vedpointet med farmen at 
vise, hvordan man bruger den 
nuværende teknik bedst mu-

ligt. 
»Jeg ved godt, at navnet ly-

der futuristisk, men det er fak-
tisk allervigtigst, at vi får vist, 
hvad vi kan her og nu. Mange 
landmænd, ikke mindst i Dan-
mark, har meget udstyr, men 

der er et kæmpe gab mellem, 
hvad det kan, og hvad man 
rent faktisk får brugt det til i 
hverdagen«, siger han.  

 
Hjælp til management
For Morten Schmidt og Agco 
skal løsningerne med præcisi-
ons-landbrug også tale ind i en 
virkelighed, hvor arbejdskraf-
ten til erhvervet er under sta-
dig mere pres.   

»Der er en kæmpe opgave, 
og på den front vil udstyret 
også gøre en forskel for land-
mændene. I en verden, hvor 
der bliver mere og mere kamp 
om arbejdskraften, får land-
mændene udstyr, der kan give 
en hjælpende hånd, når vi ta-
ler management og driftsmæs-
sige beslutninger i marken«, si-
ger han.  

Hvad er præcisions-land-
brug egentlig for dig?

»At jeg vil få det optimale 
ud af de resurser, jeg har til rå-
dighed. Vi kan ikke styre vej-
ret«, siger han og ler lidt. 

»Men vi kan styre, hvor me-
get vi gøder, sår og sprøjter. 

Det er en optimering af proces-
sen. Det skal gentages år efter 
år for at blive mere og mere 
effektivt med de tilgængelige 
data. Jeg tror på en fremtid 
med øget andel økologisk dre-
vet landbrug og et konventio-
nelt landbrug, der bliver mere 
og mere grønt. Teknikken vil 
bidrage til, at den helt rette 
mængde af plantebeskyttelse 
eller gødning tilpasses jorden 
og planternes behov«. 

Hvor langt er landmæn-
dene kommet med smart 
farming? 

»De har bevæget sig. Hvis vi 
tager 50 Fendt kunder i Tysk-
land, så har 90 pct. af dem 
autostyring i dag. Halvdelen 
af dem bruger nok sektions-
kontrol på deres sprøjte. Taler 
vi så variabel tildeling, er vi 
meget længere nede i procen-
tandel og det samme med ma-
nagement software. Vores stør-
ste problem er altså det store 
gab mellem, hvad teknikken 
kan, og hvad der rent faktisk 
bliver gjort i hverdagen«. 

Morten Schmidt(th.) sam-
men med landbrugstekniker 
Nils Zehner på The Swiss 
Future Farms marker. 
Farmen er med sine 81 ha. 
skalaret efter schweiziske 
forhold for bl.a. at vise, at 
precision farming ikke kun 
er til storskala landbrug. 

Portræt

 ■ 24. september udkommer nyt 
nummer af TraktorTech med 
stor reportage fra The Swiss 
Future Farm.

 ■ Bestil TraktorTech på www.
landbrugsmedierne.dk.  

Future Farm i 
TraktorTech

Morten Schmidt blev direk-
tør for Agco Fuse i 2017. 

Da Morten Schmidt startede 
på Handelshøjskolen, var 
kendskabet til traktorver-
denen minimal. Nu er han 
direktør for Agcos smart 
farming løsninger i Europa.

Direktørposterne hos ver-
dens største traktorpro-

ducenter er langt fra spæk-
ket med danskere. 

Men Morten Schmidt har 
en af dem, selvom trakto-
rer og landbrug lå temmelig 
langt fra ham i opvæksten. 

»Jeg er vokset op i Husum 
og kendte slet ikke denne 
verden, før jeg havnede i 
den«, lyder introduktionen 
fra Morten Schmidt, da vi be-
søger ham i Schweiz.  

Under studietiden på CBS 
i København, hvor omdrej-
ningspunktet hed business, 
kom han til Schweiz, hvor 
han har suppleret sin dan-
ske uddannelse med en ma-
ster i international manage-
ment fra universitetet i St. 
Gallen. Springbrættet til før-
ste job hos Agco i 2006 blev 
et konsulentjob i Schweiz, 
hvor han havde koncernen 
som kunde. 

Siden kom han bl.a. til at 
arbejde med Agcos indkøb af 
elektronik for et beløb om-
kring 400 mio. euro. om året. 
I januar 2017 overtog han så 

styre-tabletten for smart far-
ming aktiviteterne i Europa 
fra sit kontor i Neuhausen på 
det europæiske hovedkontor 
i køreafstand fra hans hjem 
ved Zürich. 

»I mit tidligere job kom 
jeg ind på leverandører som 
Raven, Trimble med flere, 
og det var rigtig spændende. 
Og på den rejse har vi udvik-
let os fra at købe systemerne 
udefra til, at vi nu selv har 
udviklet systemerne, og så 
køber komponenterne hjem 
til dem. Det har været en mi-
lepæl for os”, forklarer han. 

Alle kan snakke traktor
Mens vi snakker, drøner en 
Fendt ud af forsøgsfarmen 
med en ballepresser. Han gli-
der lidt ud af snakken, mens 
han lige skal se, hvad der 
foregår. Jobbet i landbrugs-
verdenen har flere dimensio-
ner, siger han. 

»Her i Zürich hvor jeg bor, 
så er det finansverdenen, 
som folk snakker om, når 
du er til dinnerparty. Men 
alle kan forholde sig til vores 
produkt. Alle har set en trak-
tor. Og det motiverer mig, 
at vi arbejder med et pro-
dukt, som er en del af større 
agenda om at skaffe fødeva-
rer til hele verden«.

Fra København 
til traktortoppen

hjælpe vores partner – land-
manden - med at øge udbyt-
tet og effektiviteten i drif-
ten«, siger han og peger på, 
at morgendagens forhand-
lere er dem, som magter at 
få ført de nye løsninger ud 
i praksis.  

»Jeg skal ikke sidde her 
og skubbe nogen ud. Men 
tiden er løbet fra at være 
et lille værksted. Der skal 
kompetencer og viden ud 
i marken, og denne specia-
lisering kræver volumen. 
De forhandlere, som klarer 
sig, er dem, som giver land-
manden noget værdi på pro-
dukterne i stedet for at sige, 
at nu er maskinen leveret, 
ikke mindst i den transfor-
mation, vi står i«.

Den tekniske udvik-
ling i traktorverdenen 
går slet ikke så stærkt 
som inden for mo-
biltelefoner og biler, 
lyder det fra Agco.

Når Apple og Volkswagen 
udvikler ny teknik, har de 

en kæmpe fordel i forhold til 
traktor-verdenen: Volumen. 

Ifølge Morten Schmidt, chef 
for Agcos europæiske del af 
koncernens løsninger til præ-
cisionslandbrug, Agco Fuse, 
betyder det, at udviklingen 
af teknologi i traktorer og ma-
skiner sker i et andet og lavere 
tempo.  

»Hvis du sammenligner vo-

res enheder i forhold til bil-
branchen, har de en helt an-
den skala. På europæisk plan 
laver vi 40.000 enheder. Tænk 

bare på, hvor mange generati-
oner der har været af iPhones. 
Terminalen på en Fendt har 
siddet der i de sidste 10 år. Det 

er en udfordring for hele indu-
strien«, siger han. 

Tester robotter 
I øjeblikket kører de første fø-
rerløse traktorer rundt om-
kring i verden, og traktor-
producenterne kappes om at 
lave forskellige koncepter for 
fremtidens traktor. Ved sid-
ste års Agritechnica viste Agco 
eksempelvis en Fendt-robot. 
Ifølge Morten Schmidt er kon-
ceptet stadig under test på 
Fendt-fabrikken i tyske Mark-
toberdorf. Og han ser ikke en 
sværm af robotter og førerløse 
traktorer i landbruget i løbet 
af de kommende år.

»Om fem til ti år vil vi se 
mere af det. Meget af teknik-
ken er sådan set udviklet, men 
det koster stadig for meget, 

og så skal du også få det til 
at virke i marken. Men når vi 
snakker den automotive ver-
den, bliver tingene stadig bil-
ligere, så det kommer«, siger 
han og nævner, at det er vig-
tigt, at teknikken bliver bru-
gervenlig, så potentialet bliver 
udnyttet.    

»Et eksempel er den nye ter-
minal hos Valtra, som bliver 
rost for at være meget bruger-
venlig. Vores kunder siger til 
os, at Fendts terminaler kan 
meget og har høj kompleksi-
tivitet, men her skal vi have 
brugervenligheden op«, siger 
han. 

Traktor-udviklingen slæber i 
et andet gear end iPhones  

Terminalerne på eks. Fendts traktorer udvikler sig langt fra 
i samme hast som teknikken i en iPhone. 


