
Hold styr på markerne - med din telefon 

 
Ulrich Hansen er driftleder og har mange marker at holde styr på. For ham er Næsgaard Mobile en god 

løsning, der gør at han kan droppe både notesbog og ekstra kontortid.  

Af Maria Hamilton 

Ulrich Hansen er driftleder på 

Kongsdal Gods i Mørkøv og 

holder sammen med to 

medarbejdere styr på 1000 

hektar. Han arbejder i mange 

marker på en dag, og det giver 

ham en del detaljer at holde 

styr på. I forvejen skriver 

driftlederen al historik ind i 

Næsgaard Mark, men nu kan 

han finde oplysningerne også, 

når han sidder på traktoren – 

via Næsgaard Mobile.  

– Min maskinstation ringede 

f.eks. til mig i går, mens jeg 

var i marken og sagde, at nu 
var de klar til at køre gylle og 

spurgte, hvor meget, de 

skulle sprede pr. hektar i de 

forskellige marker. Fordi jeg 

har Næsgaard Mobile kunne 

jeg tjekke oplysningerne i 

min telefon og ringe tilbage 

to minutter efter, forklarer 

Ulrich Hansen. 

 

Genveje i hverdagen 

Med Næsgaard Mobile kan 

Ulrich også dele 

oplysningerne med f.eks sin 

konsulent, der blot skal have 

et pass word, så kan han 

koble på systemet, og se alt, 

hvad de foretager sig i 

markerne på Kongsdal Gods. 

Samtidig er svarerne lige for, 

når hans medarbejdere bliver 

i tvivl, om det nu var hvede 

eller byg, de skulle så i den 

pågældende mark.  

– Det giver på mange måder 

nogle genveje i 

arbejdsgangen. Vi behøver 

ikke notere i notesbog eller 

huske på at opdatere ting på 

kontoret, når vi kommer hjem 

fra markarbejdet. Nu kan vi 

skrive og redigere direkte i 

vores planer og opdatere 

historikken løbende, siger 

Ulrich Hansen.  

 

Næsgaard MOBILE er lavet som en web-applikation, 

så det kan køre både på de fleste smartphones, 

tablet og PC.  

• Du kan se, tilføje og redigere dine 

markoplysninger, datoer og behandlinger. 

Herunder også føre sprøjtejournal og noter.  

• Du er altid sikret opdaterede markoplysninger 

på tværs af mobilen, PC´en og brugere.  

• Du kan vælge imellem flere bedrifter og skifte 

mellem høstår  

• Du har kartoteker med bl.a. 

planteværnsmidler, gødning, afgrøder og 

såsædssorter.  

• Næsgaard MOBILE har online integration til 

Næsgaard MARK.  

• Du kan have flere brugere  

• Du er sikret backup  

• Kræver at dataabonnement er en del af dit 

telefonabonnement  

• Minimalt dataforbrug ved download (ingen 

tunge sider og grafik).  

Ulrich Hansen er forvalter på Kongsdal Gods, og Næsgaard Mobile giver ham 

genveje i hverdagen. 


