
Landbrug i flere generationer

Hvorfor hurtigt internet?
Gårdens regnskabssystem virkede rigtig dårligt 
med den lave båndbredde, en 1,5 Mbit/s ADSL-
forbindelse, og der var udfordringer i forhold til at 
uploade den dokumentation, det offentlige kræver 
af et moderne landbrug. 
Så alene derfor var det bydende nødvendigt at få 
etableret en hurtigere internetforbindelse. Rapportering til det offentlige

Hvorfor mobilt bredbånd?
Ingen af de etablerede udbydere kunne tilbyde 
gården fibernet, og det var alt for dyrt for Vester 
Nejsig selv at få gravet fibernet ned.
Da der blev opført flere mobilmaster i området, 
var der pludselig grundlag for at få hurtigt internet 
til en overkommelig pris.

Stor værdi i analyse af markdata

4G (LTE) har været i brug siden begyndelsen af 2010’erne til 
at levere mobilt bredbånd. 
Teknologien er optimeret til at give hurtig dataoverførsel 
med lav forsinkelse.

Mobilselskaberne udbygger løbende deres 4G-net til større 
datahastigheder.
Pris, anskaffelse: 0 kr.
Abonnement: 249 kr./md.

Se også video om anskaffelsen

“Data er vores tids byggesten for værdiskabelse, og så nytter det jo 
ikke at befinde sig på en digital grusvej. 
Du skal kunne bevæge dig hurtigt, du skal ud på den digitale motor-
vej for at skabe værdi i dag.”

Carl Chr. Pedersen, landmand

Mobilt bredbånd Vester Nejsig
Hastighed: 20/20 Mbit/s
Forbindelse: Mobilt bredbånd 4G (LTE)
Leverandør: TDC
Etableret: 2014

Branche: Landbrug, planteavl
Antal medarbejdere: 2
Virksomhed startet i: 1985
Dyrkningsareal: 250 ha.

https://www.youtube.com/watch?v=QeIjKNFB2ws


Teknologien kom til undsætning
Vester Nejsig havde i flere år arbejdet på at få hur-
tigt internet men uden held. 
Da man havde opgivet håbet, blev der imidlertid 
stillet mobilmaster op i området.
Der var pludselig 4G på mobilen, og udbyderen 
blev straks kontaktet. Ikke længe efter fik gården 
etableret forbindelse og sat en router op. 4G til landbrugsmaskinerne

Er løsningen tilfredsstillende?
Den fungerer meget tilfredsstillende og giver fak-
tisk op til 30 Mbit/s.  
Gården har fået adgang til en række digitale tje-
nester, som ikke kunne anvendes førhen, og det 
har givet flere store fordele. Det er en stor bonus, 
at medarbejderne kan tilgå internettet overalt og 
anvende de digitale løsninger på mobile enheder.Hurtigt internet til PC’en på kontoret 

Eksisterende arbejdsgange
Online bogføring, økonomistyring, fakturering 
samt fildeling og kommunikation med kunderne 
er blevet bedre og hurtigere. Og dokumentation til 
offentlige instanser kan uploades uden problemer.
Gårdens digitale arbejdsgange er blevet meget 
bedre som følge af det hurtigere internet.

Router fordeler stabilt internet til gårdens bygninger

Nye forretningsområder
Indsamling af markdata fra maskinerne er blevet 
digitaliseret, herunder mængderne af såsæd, plan-
tebeskyttelse og gødning.
Data uploades til SEGES (Videnscenter for Land-
brug), og diverse forhold kan herefter analyseres. 
Det optimerer driften og hjælper til en mere ans-
varlig anvendelse af gødning og sprøjtemidler.Landbrugsmaskinerne indsamler markdata

Se også video om effektkæden

“Vi har virkelig kæmpet for at få hurtigt internet til gården. Så da 
der blev etableret 4G i området, blev vi meget glade.
Det er smart, at man altid kan have internettet med sig, specielt når 
man arbejder på store arealer.“

Carl Chr. Pedersen, landmand

Se mere om dine
bredbåndmuligheder på

www.ens.dk/bredbaand

https://www.youtube.com/watch?v=QeIjKNFB2ws
http://www.ens.dk/bredbaand

