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Rådgivning pr time:                                                                                                        850,00 kr. 
 
Mark- og gødningsplan, sprøjteplan, sprøjtejournal samt indberetning af 
gødningsregnskab pr cvr. nr. :   
                                                                                                                       Grundgebyr 850 kr. + 
                                                                                                                                  850 kr. pr time 
 
Udarbejdelse og gennemgang af Fællesskema.:    
                                                                                                                               850 kr. pr time + 
Forsikringsgebyr                                                                                 30 – 100 ha.  12 kr. pr. ha. 
                                                                                                            100 – 299 ha.  10 kr. pr. ha. 
                                                                                                             300 -  mere       5 kr. pr. ha.                                                                      
 
Overdragelse af Betalingsrettigheder første skema:                                               500,00 kr. 
Overdragelse af betalingsrettigheder, efterfølgende skemaer:                             250,00 kr. 
Fremskaffelse af fuldmagt tillæg:                                                                                500,00 kr. 
 
Nyhedsbrev på mail, inkl. telefonrådgivning:                                                         1.200.00 kr. 
Nyhedsbrev på A-post, inkl. telefonrådgivning:                                                    1.700.00 kr. 
 
For bedrifter under 30 ha. gælder fastpris 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jordprøver- selvudtager 

• Rt, Pt, Kt, Mgt  
• Vejledning og kort  

 

75 kr. pr prøve      
850,00 kr. pr time 

Udtagning af jordprøver uden GPS,  

• Rt, Pt, Kt, Mgt , min 10 prøver 
• Vejledning og kort  

 

185,00 kr. pr. prøve 
850,00 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 185,00 kr. 

Planteanalyse, eksklusiv udtagning 500,00 kr. 

Gylleanalyse 

• Kun Kvælstof 
• Kvælstof, Fosfor, Kalium 
• Kvælstof, Fosfor, kalium, kobber, magnesium 

 

250,00 kr.  
350,00 kr. 
400,00 kr. 

 
 
 
 



 

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

 
 
 
 
 
Fast prisaftaler for bedrifter under 15 ha. 

• Kun EU-ansøgning. 
• Tillæg for Skov- og Miljøtilsagn + 300,00 kr. 

850,00 kr. 

Fast prisaftaler for bedrifter under 15 ha. uden husdyrgødning  

• Mark og gødningsplan + Gødningsregnskab + Sprøjteplan 
• EU-ansøgning + gødningskvote/efterafgrøder, sprøjtejournal 
•  Tillæg for Skov- og Miljøtilsagn + 300,00 kr. 

2000,00 kr. 

 

Fast prisaftaler for bedrifter under 15 ha. med husdyrgødning  

• Mark og gødningsplan + Gødningsregnskab + Sprøjteplan 
• EU-ansøgning + gødningskvote/efterafgrøder, sprøjtejournal 
•  Tillæg for Skov- og Miljøtilsagn + 300,00 kr. 

2500,00 kr. 

Fast prisaftaler for bedrifter mellem 15 og 30 ha. uden husdyrgødning 

• Mark og gødningsplan + Gødningsregnskab + Sprøjteplan 
• EU-ansøgning + gødningskvote/efterafgrøder, sprøjtejournal 
•  Tillæg for Skov- og Miljøtilsagn + 300,00 kr. 

2500,00 kr. 

Fast prisaftaler for bedrifter mellem 15 og 30 ha. med husdyrgødning 

• Mark og gødningsplan + Gødningsregnskab + Sprøjteplan 
• EU-ansøgning + gødningskvote/efterafgrøder, sprøjtejournal 
•  Tillæg for Skov- og Miljøtilsagn + 300,00 kr. 

3000,00 kr. 

 

 
 
 
 
 
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 
Finsensvej 20.  
 

• Ønsker du vi kommer ud til dig, er det + 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, Senere rettelser til timepris. 
 

• Rettelser til EU-ansøgning efter indsendelse, begrundet i ændring i arealer eller 
afgrøder sker til alm. Timepris 
 

• Indberetning af Sprøjtejournal sker på baggrund af lovpligtige notater. 

 

 


