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Lille maskinstation 
vil ikke gå ned på udstyr 

 
 

 

Tjele Maskinstation 
råder over en maskin- 
park, der er til den 
gode side i forhold 
til maskinstationens 
størrelse. Her går man 
op i at tilbyde det 
nyeste. 

Af Claus Worup 
clw@landbrugsmedierne.dk 
tlf. 33 39 47 07 

Værste 
investering 
Tjele Maskinstation var på 
et tidspunkt meget uheldig 
med to Massey Ferguson 
traktorer, som  begge var 
i stykker konstant, og det 
kostede penge. På et tids- 
punkt kunne den ene kun 

   bakke, mens den anden 

et kan godt være, at Tjele 
Maskinstation i Foulum 

mellem Viborg og Randers 
ikke er noget stort sted sam- 
menlignet med så mange an- 
dre. Men både maskinparken 

og interessen for de nyeste ma- 
skiner og de nyeste teknologier 

er i hvert fald over gennem- 
snittet. Her går man ikke ned 

på udstyr. 

»Jeg er jo vokset op med land- 
brug og har altid haft en inte- 
resse for maskiner og teknik. 
Vi er jo også nødt til at være 
med på den nyeste teknik, hvis 
vi vil have noget at lave. Det er 
jo noget, kunderne efterspør- 

kun kunne køre fremad, 
ligesom der også var pro- 
blemer med hydraulikken. 
De er ikke længere i ma- 
skinparken. 

 
 
 
 
 
 

Bedste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bjarne Skydt overtog i 1990 sit fødehjem fra sine forældre og etablerede Tjele Maskinstation. Her er han ved maskinstatio- 
nens »Rolls-Royce«, den nye Claas Jaguar 960 finsnitter. 

ger«, siger Bjarne Skydt, der 
driver maskinstationen fra sit 
fødehjem på Overlundvej. Han 
begyndte så småt at køre lidt 
maskinstation i begyndelsen 
af 80erne sideløbende med et 
job som mælkevognschauffør, 
men da han overtog sine for- 
ældres gård i 1990, etablerede 
han Tjele Maskinstation. 

»Ja, og jeg er vokset op på 
gården ved siden af. Vi har 
nærmest kendt hinanden al- 
tid«, supplerer Bjarne Skydts 
ægtefælle, Lis Sidelmann, der 
spiller en teknologisk nøgle- 
rolle på maskinstationen side- 
løbende med et job som labo- 

investering 
Den bedste eller i hvert 
fald mest imponerende 
investering er noget så 
beskedent som en brugt 
brakpudser fra Spearhead. 
Købsprisen på den var 
tjent ind bare på et enkelt 
efterår. Maskinstationen 
fremhæver også et Kuhn 
butterfly-sæt, som man 
er meget glade for, men 
»Rolls-Roycen« lige  nu  
er maskinstationens nye 
Claas Jaguar. 

rant hos AU Foulum. 
 

Trofaste kunder 
Netop AU Foulum er en af 
maskinstationens kunder, da 
Tjele Maskinstation er med til 
at passe universitets forsøgs- 
marker. Og det kræver også det 
rette moderne udstyr med GPS 
og faste kørespor. 

»Men ellers er vores kunder 
mest kvægbønder. Vi har ikke 
faste pasningsaftaler. Kun- 
derne ringer til os, når de har 
behovet, og det er næsten alle 
faste kunder. En del af dem har 
vi haft fra starten. De er meget 
trofaste. Måske fordi de har 

fundet ud af, at vi kommer, når 
vi har lovet det«, siger Bjarne 

Skydt og tilføjer, at distriktet 
velsagtens breder sig omkring 

20 kilometer i alle retninger. 
 

Kommende     gyllevogn 
Lige nu er der gang i gyllekørs- 
len på Foulum-egnen, og til 
den del har Tjele Maskinsta- 
tion en Samson PG 20 og to 
Samson PG 25. 

»Men Gøma har jo udviklet 
en helt ny gyllevogn, og den er 
vi noget interesserede i. Den 
er jo ny og spændende, og det 
kan godt blive vores næste in- 
vestering«, siger Bjarne Skydt, 
der ikke har faste strategier for 
udskiftning i maskinhuset, og 
maskinstationen er heller ikke 
gift med bestemte mærker, 

 

 

 

Fruen har styr på de moderne teknologier 
Bjarne Skydts ægte- 
fælle, Lis Sidelmann, 
er den elektroniske 
ekspert på Tjele 
Maskinstation. 

 
Af Claus Worup 
clw@landbrugsmedierne.dk 
tlf. 33 39 47 07 

 
 

jarne Skydts ægtefælle, Lis 
Sidelmann,  passer  kontor 

og personale ved siden af sit 
job som laborant på AU Fou- 
lum. Men dermed er det hele 

ikke sagt. Lis Sidelmann har 
nemlig usædvanlig godt styr 
på landbrugets moderne tek- 
nologier. 

»Ja, jeg går en del op i det, 
især hvis det er noget, jeg kan 
klare fra computeren og skri- 
vebordet. Alt teknisk i trakto- 
rer og maskiner overlader jeg 
trygt til vores dygtige chauffø- 
rer. Jeg har altid været interes- 
seret i teknik«, siger Lis Sidel- 
mann, der fire dage om ugen 
arbejder som laborant hos AU 
Foulum. 

»Udbytteregistrering har jeg 

også kastet mig lidt over, og 
jeg kontrollerer løbende NIR- 
sensoren på vores nye Claas 
Jaguar finsnitter. Jeg fandt på 
et tidspunkt ud af, at den ikke 
passede, så den måtte kalibre- 
res om«, siger Lis Sidelmann, 
der også færdes hjemmevant 
blandt begreber som Mark 
Online, Telematics, faste køre- 
spor, GPS, Topcon RTK og me- 
get andet. 

»Budskabet her er vel, at de 
moderne teknologier er frem- 
tiden. Det siger konsulenterne 
jo også til landmændene, og 

 

 

Lis Sidelmann, her på maskinstationens eneste John Deere, 
følger med inden for de nyeste teknologier. 

de fleste af kunderne vil gerne 
have, at vi kører med GPS-sty- 
ring og faste kørespor. Vi stiller 
også gerne op til arrangemen- 
ter hos vores kunder for at for- 
tælle om mulighederne«, siger 
Lis Sidelmann, der senest har 
taget de nye elektroniske ar- 
bejdssedler fra FarmBackup 
til sig. 

»Vi kan godt lide, når nogle 
unge mennesker sætter noget 
nyt i gang. Det er sådan noget, 
vi har brug for. Og så er det ble- 
vet nemmere for mig, når jeg 
skal fakturere«, siger hun. 

stationen 
MASKIN 

  Tjele Maskinstation  

■ Beliggende mellem Randers og Viborg nær Foulum. 

■ Bjarne Skydt startede i 1981 med at køre lidt maskinstation fra 
sit fødehjem på Overlundvej 14 samtidig med sit job som mæl- 
kevognschauffør. 

■ I 1985 blev det til en fuldtidsbeskæftigelse. 

■ I 1990 overtog Bjarne Skydt gården efter sine forældre og skif- 
tede navn til Tjele Maskinstation. 

■ Tjele Maskinstation beskæftiger to-tre ansatte samt gode faste 
afløsere i højsæsonen. 

■ Ægtefællen Lis Sidelmann passer kontor og personale ved siden 
af sit job som laborant. 
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Lige nu står den på gyllekørsel på Foulum-egnen. Maskinsta- 
tionen råder over tre Samson gyllevogne, en PG 20 og to PG 
25. Men indehaveren er meget interesseret i den nye gylle- 
vogn fra Gøma. 

 
 

 

Selv om Tjele Maskinstation er med på de nyeste teknologi- 
er, er der også nostalgi at spore. I maskinstationens lille mu- 
seum står disse to Massey Ferguson klenodier. 

 
 
 

 

hvilket igen betyder, at der er 
både Fendt, Claas, Case IH og 
Massey Ferguson i stalden. 

»I modsætning til de store 
maskinstationer køber vi jo 
kun en enkelt traktor ad gan- 
gen. Så vi går jo typisk efter 
gode tilbud og holder øje med, 
hvilke mærker der er mest 
fremme rent teknologisk«, si- 
ger Bjarne Skydt. 

Jeg har altid haft en 
interesse for maskiner 
og teknik. Vi er jo også 
nødt til at være med 
på den nyeste teknik, 
hvis vi vil have noget 
at lave. Det er jo noget, 
kunderne efterpørger. 

Bjarne Skydt. 

Ni meter kørespor 
Tjele Maskinstation har brugt 
autostyring siden 2008, og i 
2010 konstaterede man en ef- 
terspørgsel på faste kørespor i 
ni meters bredde. 

»Vi har i dag en maskin- 
park, som både bruges i tra- 
ditionelle markbrug og til 
markbrug med ni meter faste 
kørespor. Som GPS-udstyr har 
vi valgt Topcon RTK med en 

nøjagtighed på en til to centi- 
meter«, siger Bjarne Skydt og 
tilføjer, at autostyring og faste 
kørespor på ni meter anvendes 
til udbringning af gylle, ud- 
kørsel af møg, såning af majs, 
skårlægning og sammenriv- 
ning af græs, ensilering af græs 
og majs samt mejetærskning 
og sammenrivning og spred- 
ning af halm. 

 

 

 
 

 

 

Vi har60 års erfaring med 

kommunikation til landbruget. 

Lad os også hjælpe dig. 

 

 

Tænk på landmanden. 
Så tænker han 

på dig. 
 

Du skal vide hvordan landmanden tænker, før din kommunikation rammer plet! 

 
Du markedsfører dig fordi du gerne vil have landmanden til at vælge netop dit produkt. 

Det gør alle dine konkurrenter også. Hvis du forstår landmandens behov, og formår 

at formidle dit budskab til ham, så er det dig der ender med at dække hans behov og 

hjælpe ham videre. 

 
Ved at samarbejde med LandbrugsMedierne, kan du gøre din markedsføring og 

kommunikation mere skarp og målrettet. Få hjælp til at udvikle din kampagne og 

udarbejde en konkret plan, så det bliver nemmere og mere overskueligt at håndtere 

din markedsføring. Få helt styr på effektfuld kommunikation i erhvervet, og lad os 

producere din næste kampagne, video, tekst, annonce eller lad os rådgive dig. 

 
Ring eller skriv nu mens du tænker på os - 33 39 47 24 - hhl@LandbrugsMedierne.dk 

 

LandbrugsMedierne.dk/Bureau 

Skifter ud alt efter behov og 
går efter gode tilbud 
Hos Tjele Maskinstation har man ikke nogen fast strategi 
for udskiftning af maskinerne. 

»Vi køber nye maskiner alt efter økonomi og behov. Vi 
køber jo som regel kun én maskine ad gangen, og vi hol- 
der lidt øje med, hvad der er af gode tilbud. Men vi køber 
også ind med skelen til udviklingen. Somme tider er der 
jo et enkelt mærke, der rent teknologisk er lidt længere 
fremme end de andre«, siger Bjarne Skydt. 

Det betyder også, at der i Tjele Maskinstations maskin- 
park er flere mærker under taget. Blandt traktorerne finder 
man således både Fendt, Claas, Massey Ferguson og Case 
IH. Blandt mejetærskerne er der en nyere Claas Lexion og 
en trofast ældre Dronningborg. 

Den seneste investering er en ny gummiged, nærmere 
bestemt en New Holland W 170D indkøbt hos Farmas. 

Ingen fast maskinstrategi 
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