
 

PLANTEAVLSKonsulenten ApS  Tlf. 76 412 112  
Niels Finsensvej 20, 7100 Vejle  kontakt@planteavlskonsulenten.dk 

Vejledende priser 2023, Gældende fra 1.10.2022 
 

Rådgivning pr. time i forbindelse med: 

 Mark- og gødningsplan 

 Sprøjteplanlægning og registrering  

 Gødningsregnskab 

 Korttegning 

 Ansøgning om EU- og miljøstøtte 

 Rådgivning i marken 

 Anden rådgivning 

 

 940,00 kr. 

Grundgebyr for gødningsregnskab, Gødnings og efterafgrøde 

indberetning, Mark og gødningsplan samt telefonrådgivning. 

Uden husdyrgødning 30-100 ha  

Tillæg Fuldmagt 

Virk.dk 250,00 kr. 

 

940,00 kr. 

Grundgebyr for gødningsregnskab, Gødnings og efterafgrøde 

indberetning, Mark og gødningsplan samt telefonrådgivning. 

Uden husdyrgødning, mere end 100 ha. 

Tillæg Fuldmagt 

Virk.dk 250,00 kr. 

 

1420,00 kr. 

Grundgebyr for gødningsregnskab, Gødnings og efterafgrøde 

indberetning, Mark og gødningsplan samt telefonrådgivning. 

Med Husdyrgødning 30 - 100 ha 

Tillæg Fuldmagt 

Virk.dk 250,00 kr. 

 

1.420,00 kr. 

Grundgebyr for gødningsregnskab, Gødnings og efterafgrøde 

indberetning, Mark og gødningsplan samt telefonrådgivning. 

Med Husdyrgødning, mere end 100 ha. 

Tillæg Fuldmagt 

Virk.dk 250,00 kr. 

 

1.890,00 kr. 

Forsikringsgebyr ved ansøgning om EU-støtte i fællesskema. 

 

 

Tillæg for EcoSchemes og Plejetilsagn 

30-100 ha  

100 – 200 ha  

300 – mere 

12 kr. pr ha.  

 10 kr. pr. ha.  

5 kr. pr ha. 

  

   

Nyhedsbrev på mail  1200,00 kr. 
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Fast prisaftaler for bedrifter under 10 ha. 

 Kun EU-ansøgning. 

 Tillæg EU-reform/omdriftsareal 500,00 kr. Kun 2023 

 Eventuelt tillæg for EcoSchemes og Plejetilsagn 

 940,00 kr. 

Fast prisaftaler for bedrifter under 10 ha. uden husdyrgødning  

 Mark og gødningsplan + Sprøjteplan +Gødningsregnskab 

 EU-ansøgning + gødningskvote/efterafgrøder 

 Tillæg Fuldmagt Virk.dk 250,00 kr. Kun 2023 

 Tillæg EU-reform/omdriftsareal 500,00 kr. Kun 2023 

 Eventuelt tillæg for EcoSchemes og Plejetilsagn 

 

 

 

2100,00 kr. 

 

 

Fast prisaftaler for bedrifter under 10 ha. med husdyrgødning  

 Mark og gødningsplan + Sprøjteplan + Gødningsregnskab  

 EU-ansøgning + gødningskvote/efterafgrøder 

 Tillæg Fuldmagt Virk.dk 250,00 kr. Kun 2023 

 Tillæg EU-reform/omdriftsareal 500,00 kr. Kun 2023 

 Eventuelt tillæg for EcoSchemes og Plejetilsagn 

 2625,00 kr. 

Fast prisaftaler for bedrifter mellem 10 og 30 ha. uden husdyrgødning 

 Mark og gødningsplan + Sprøjteplan 

 Gødningsregnskab + SJI-indberetning 

 EU-ansøgning + gødningskvote/efterafgrøder 

 Tillæg Fuldmagt Virk.dk 250,00 kr. Kun 2023 

 Tillæg EU-reform/Uproduktive arealer 500,00 kr. Kun 2023 

 Eventuelt tillæg for EcoSchemes og Plejetilsagn 

 2890,00 kr. 

Fast prisaftaler for bedrifter mellem 10 og 30 ha. med husdyrgødning 

 Mark og gødningsplan + Sprøjteplan 

 Gødningsregnskab + SJI-indberetning 

 EU-ansøgning + gødningskvote/efterafgrøder 

 Tillæg Fuldmagt Virk.dk 250,00 kr. Kun 2023 

 Tillæg EU-reform/Uproduktive arealer 500,00 kr. Kun 2023 

 Eventuelt tillæg for EcoSchemes og Plejetilsagn 

 3400,00 kr. 
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For alle bedrifter under 30 ha. gælder at 

 Fakturering sker efter indsendelse af EU-ansøgning, men det tilstræbes at gødningsregnskab og 

markplan er udarbejdet inden nytår. 

 Udarbejdelse sker på baggrund af telefonmøde eller møde på kontoret på Niels Finsens Vej 20.  

 Ønsker du vi kommer ud til dig, er der tillæg på 500,00 kr. 

 Der udarbejdes planer og værktøjer i det omfang det ønskes, eks.vis. gødningsplan med 

fordeling af husdyr- og handelsgødning, samt standard sprøjteplaner 

 Indberetning af efterafgrøder sker i forbindelse med udarbejdelse af EU-ansøgning 

 Rettelser til plan efter udarbejdelse af markplan efter indsendelse, begrundet i ændring i arealer 

eller afgrøder sker til alm. timepris 

 Indberetning af forbrug af planteværn til SJI sker på baggrund af dine oplysninger omkring  

forbrug af planteværn fordelt på afgrøde. 

 Sprøjtejournal kontrolleres, hvis data leveres i Næsgård Online eller Farmtracking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udtagning af jordprøver uden GPS,  

 Rt, Pt, Kt, Mgt , min 10 prøver 

 Vejledning og kort  

 

200,00 kr. pr. prøve 

900.00 kr. pr time 

Udtagning af jordprøver med GPS,  

Rt, Pt, Kt, Mgt , manuel vurdering af jordtype, inkl rapport  

Tildelingsfil til kalkspreder 850 kr. pr time. 

1000,00 kr. startgebyr 

+ 

pr. prøve 195,00 kr. 

 

 

 

 

 

 


