
Innstilling og bruk av skurtreskeren

Effektiv tresking og minimalt kornspill

Kornskolen 18. januar 2017, Ole Henrik Lauritzen



Selvbinder i bruk 1940 - Nek



Nekene fraktet til låven - det er ikke 

lenge siden !  Tresking om vinteren
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Framskritt – fra nek til sekketresker



Selvgående tresker, uten tank og 

senere med tank



Video - treskerfunksjon

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

=4-B_59dOOqQ

https://www.youtube.com/watch?v=4-B_59dOOqQ


Skjærebordet-innstilling og bruk



Kniv og knivbjelke



Skjærebordet



Slager og slagerbru



Slagerbru



Slik skal det ikke se ut!



Tradisjonell slager og halmtrommel



Ut tresking- APS i tillegg til slager

Akselerator

Slager

Halmtrommel



Halmristere/intensivristere



Rotor i stedet for halmristere



God halmkutting!



Halmsnitter /halmkutter
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Kornplate, sold, vifte



Kornplate – rillene fyller seg



Rensesystem – kornplate, sold, vifte og 

skruer



Vifte og soldfunksjon 



Oppover og nedover- hva skjer?



Bakketresking igjen!



Sånn skal det ikke se ut!



Tresking i sideheller = økt spill!?
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3D funksjon – reduserer spill i sidehelling



Sidehellinger – nivellering 

treskeverk
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Video - treskerfunksjon

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

=4-B_59dOOqQ

https://www.youtube.com/watch?v=4-B_59dOOqQ


Hvor finner jeg informasjon?

•Les instruksjonsboken for din 

maskin!!!!
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Investering i korntørke og lager 

Viktige kriterier/grunnlag for beslutning

• Avstand til lokalt anlegg, leveringstid

• Volum i dag – og i morgen – hvor vil jeg? utvikle/avvikle

• Alternativ anvendelse av kapitalen

• Alternativ bruk av innspart tid

• Noteringspris lokalt, pris kystanlegg, transportkostnader

• Hensyn til neste generasjon

• Mulig merutbytte: matkorn, såkorn spesielle tillegg.



Framtiden?

• Strukturutvikling – hvor går grensen?

• Prisutvikling – god pris på korn – dyrt kraftfor.

• Lagerhotell – opprettholdes?

• Prisløype – fremtidig utvikling?

• Er det skjulte marginer – hvem får tak i dem?

• KSL – krav.  Blir kravene strengere?

• Kvalitetskravene skjerpes – trekk i oppgjøret.

• Klima – mer ekstremvær – våtere høsteforhold?



Konklusjon

• Tørking mer lønnsomt enn lagring

•Volum øker lønnsomheten

•Sannsynlig med økt lønnsomhet fremover

•Utnytt mulighetene nå - Innovasjon Norge

•Vær forsiktig dersom økonomien er 
marginal.

•Bygg for fremtiden nå – lønnsomhet på lang 
sikt! Mål om økt kornproduksjon i Norge!



NLR Øst - økonomirådgivning

Økonomirådgivning i NLR Øst 

• NLR Driftsplan

• NLR Dynamisk Strategi

• NLR Korn Grupperåd (planteråd + økonomi)

• Næringsutvikling på gården –NUG

• NLR Gårdsråd 

Kontakt: Ole Henrik Lauritzen/Lars Kjuus



Husk!!

Vår herre 

tørker gratis 

dersom han 

er i godlune!!



Lykke til med vekstsesongen og takk

for oppmerksomheten!
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