
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION TIL NETVÆRKSDAG PÅ SEGES 

1. november slår SEGES dørene op og inviterer alle 

interesserede til netværksdag. SEGES’ faglige eksperter 

fortæller om alt det nyeste, og er klar til at drøfte potentielle 

samarbejdsmuligheder. 

Dagen er for alle, der har interesse i at høre om, hvad SEGES 
arbejder med og herigennem møde potentielle samarbejdspartnere.  

Hos SEGES udvikles der dagligt ny viden og løsninger inden for landbruget. Løsninger 
som mange virksomheder med fordel kan bruge aktivt i deres udvikling af produkter. 
Det kan være løsninger inden for digitalisering, gylle og planteproduktion. 

Vi har sammensat et program, der giver mulighed for at få en bred introduktion til 
SEGES og samtidig indgå i korte individuelle møder. Se bagsiden. 

  

 VIL DU VIDE MERE 

Har du spørgsmål til netværksdagen er du meget velkommen til at kontakte Kirstine 

Simoni Faurholt, afdelingsleder i SEGES Akademi, tlf.: 8740 5167, e-mail: 

ksm@seges.dk eller Claus Hermansen, direktør i DAI, tlf.: 3339 4251, e-mail: 

clhe@lf.dk  

 

TILMELDING 

Dagen er gratis. Tilmeld dig ved at sende en mail til ksm@seges.dk med emnefeltet 

’Tilmelding til netværksdag’. Fra den 25. oktober er din tilmelding bindende, og herefter 

tillader vi os at opkræve et no-show-gebyr på 500,00 kr. 

 
 

TID OG STED 

1. november 2018 
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PROGRAM 

9.30 Velkommen til SEGES 
v. Claus Hermansen, DAI og Ivar Ravn, SEGES 

 
9.45 Det digitale landbrug og future Farming  

v. Ivar Ravn, direktør for Digital, SEGES 

10.15 Specialistområderne 

 1. RUNDE 
Der er fem forskellige spor, som afvikles samtidig. Efter en kort fælles præsentation er der 
mulighed for at tale med udvalgte fageksperter inden for fagområdet ved små caféborde.  

 1. Maskiner og crop management, hvor du kan høre om: 

• Mark maskiner, Kasper Stougaard med speciale inden for markteknik 

• Kornopbevaring, Kasper Stougaard med speciale inden for markteknik 

• Udbytteregistrering vedr. grovfoder, Torben Frandsen med speciale inden for markteknik 

• Vækstregulering og sprøjteteknologi, Marian Damsgaard Thorsted med speciale i planteværn 

• CropManager, Christian Brandt Møller med speciale inden for plante IT 

2. Gyllehåndtering og biomasse, hvor du kan høre om: 

• Gødskning, Torkild Birkmose med speciale inden for gødskning 

• Gylle IT – teknologier til bedre udnyttelse af husdyrgødning, Martin Nørregaard Hansen med  
speciale inden for husdyrgødning 

• Bioraffinering, produktion af biomasser, biogas, Lars Villadsgaard Toft med speciale inden  
for biogas 

  

3. Malkeudstyr/malkning, Per Justesen med speciale inden for mælkekvalitet 

4. Digitalisering: 

• Business Intelligence, Nicolaj Fog Hansen og Carl Aggerbo med speciale inden for PMM 

• Landmand.dk, Nicolaj Fog Hansen og Carl Aggerbo med speciale inden for PMM 

• Dataflow omkring malkeudstyr og udfodringsudstyr i DMS, Johannes Frandsen med speciale  

• inden for KvægIT  
 
5. Nationale og internationale markeder 

• Future Farming, Søren Bisp med speciale i fremtidens landbrug 

• Internationale markeder, Christian Haldrup med stort internationalt kendskab 

11.30 2. RUNDE 
De fem spor gentages, så der er mulighed for at høre og møde andre. 

12.30 Frokost 
Der vil under frokosten være mulighed for at netværke med SEGES og de andre deltagere 
eller besøge stande i foyeren, fx Agtech virksomheder, SEGES Digital og SEGES Akademi.  

 Efter frokost har du følgende to muligheder:  

13.15 Individuelle møder med SEGES’ eksperter 

13.15 Agro Food Park – muligheder og visioner samt rundvisning – læs mere på 
agrofoodpark.dk 

14.00 Tak for i dag 

 Hvis du udfylder en evaluering inden du tager afsted, får du en lille overraskelse med til turen. 

TID OG STED 

1. november 2018 
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