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HVEM ER JEG?

– 26 år

– Odelskar på Olsby Gård, Reinsvoll i Vestre Toten

– Årlig melkeproduksjon på ca. 195 tonn melk, med 23 melkekyr 

– Forvalter ca. 280 dekar fulldyrket mark 

i Vestre Toten

- Utdannet Agronom 

og Landbrukstekniker

www.presisjonsjordbruk.no



KUNNSKAP FOR LIVET

NIBIO skal være i spydspissen i overgangen fra 
oljeøkonomi til bioøkonomi. 

Etablert Juli 2015



De viktigste forskningsområdene er

• Mat- og planteproduksjon

• Miljø og klima

• Kart og geodata

• Arealressurser

• Genressurser

• Skog

• Foretaks-, nærings- og 
samfunnsøkonomi

Foto: Erling Fløistad



• NIBIO eies av Landbruks- og 
matdepartementet

Et av Norges største forskningsinstitutt

Foto: Ragnar Våga Pedersen

• Om lag 680 ansatte 
over hele landet

• Årlig omsetning er ca
720 millioner kroner



Apelsvoll

- ledende på feltforsøk
NIBIO Apelsvoll

- ledende på feltforsøk
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AVDELING FOR LANDBRUKSTEKNOLOGI OG 
SYSTEMANALYSE

Skjæringspunktet mellom agronomi, teknologi, produksjon og 
miljø

Analysere helheter og detaljer ved hjelp av moderne metoder 
og nye teknikker

Forskning på ulike produksjonssystemer, bærekraftsanalyser, 
verdikjedeanalyser, livsløpsanalyser (LCA), modellering, 
presisjonsjordbruk, fjernanalyse, avansert landbruksteknikk og 
robotisering er sentrale arbeidsområder i avdelingen
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Senter for Presisjonsjordbruk

www.presisjonsjordbruk.no

Vi representerer grenseflata mellom teknologi
og agronomi!

http://www.presisjonsjordbruk.no/


HVA ER PRESISJONSJORDBRUK?

«…. handler om å bruke ny teknologi til å tilpasse behandlingen av jord og vekst etter 
behovet, som ofte varierer mye innenfor samme jordet.»
(Korsæth, Audun; Lindgaard, Håvard Johansen; Veidal, Asbjørn; Asheim, Leif Jarle, NIBIO 2019)
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NIBIO – Center for Precision Agriculture

Rett behandling
til korrekt tidspunkt, i riktig mengde, på korrekt sted!

uniform Delstykke-behandling Plass-spesifikt (høy 
oppløsning)

Plante-spesifikt

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/browse?value=Kors%C3%A6th, Audun&type=author
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/browse?value=Lindgaard, H%C3%A5vard Johansen&type=author
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/browse?value=Veidal, Asbj%C3%B8rn&type=author
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/browse?value=Asheim, Leif Jarle&type=author


Datainnsamling:
- Observasjoner
- Sensorer
«Online» eller 
«offline»?

Feltvurderinger
- Dataanalyse

Behandling av felt:
- Styringsassistert
- Autonomt
- Variabelt



Vår humankapital

Senteret består av en internasjonal gjeng med spesialkompetanse på:

• Landbruksteknikk og agronomi 

• Kamera- og sensorsystemer 

• Bygging og styring av ubemannede farkoster

• Hyperspektral fjernanlyse, geomatikk og multivariat statistikk

• Presisjonsgjødsling 

• Presisjonstiltak mot ugras

• Teknologi i tunnelproduksjoner



Space

Airborne

Ground

MÅLEPLATTFORMER

14Oslo, nov 10, 2016Senter for presisjonsjordbruk: www.presisjonsjordbruk.no

Satellite

Manned aircraft

Handheld

Unmanned aircraft

Robot

Pole / Lift

Sentinel 2WorldView-4Landsat 8

HUGINogMUNINDJI S1000+md4-1000

Tractor

Robot for prototyping JD med auto-steering HåndholdtGATOR med LIDAR
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RIKOLA
Hyperspektralt kamera

UAV + sensor



SAMSPILLET MELLOM PLANTER OG ELEKTROMAGNETISK

STRÅLING
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(Ess and Morgan, 2003)

06.08.2018Precision agriculture and technology innovation in Norway- Jakob Geipel



Reflektans i grønne planter



«GROUND THRUTHING»
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UTREDNINGER RUNDT BRUK OG VERDI AV 
PRESISJONSJORDBRUK

NIBIO                                            Håvard Johansen Lindgaard 17.10.2019



PRESISJONSJORDBRUK 

I GRAS

«Den einaste tydelege mangelen er 
godt utstyr for enkel registrering av 
grovfôravling. Her finst det ikkje noko 
enkel løysing enno.» 

NIBIO                                            Håvard Johansen Lindgaard 17.10.2019



PRESISJONSJORDBRUK 

I GRAS

« Spesielt vil en videreutvikling av 
metodikken knyttet til 
presisjonsgjødsling av eng åpne for 
store gevinster på miljøsiden, siden 
dette er systemer med mye 
næringsstoff i omløp og eng er den 
arealmessig største veksten i landet.»

NIBIO                                            Håvard Johansen Lindgaard 17.10.2019



PROSJEKT: FJERNANALYSE I ENG
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“Bruk av fjernmålingsteknologi til å oppnå en mer effektiv grovfôrproduksjon og 
sikre en bedre ressursforvaltning.” 

Tidlig prediksjon av
– avling og 
– fôrkvalitet
for bedre beslutninger ved hjelp av fjernmåling.

Fylkesmannen i Oppland, Hedmark, 
Nordland, Troms og Finnmark

Tromsø, 20. mars 2018Fjernanalyse i eng - sluttseminar



FORSKNINGSMÅL ARBEIDSPAKKE 1 OG 2
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Mål: Avlings- og kvalitetsestimering i eng ved bruk av spektroskopi

a) Undersøkelse av spektrale signaturer av 5 forskjellige eng arter (renbestand)

b) Estimering av avling (tørrvekt) og kvalitet i en typisk norsk eng blanding

Timotei 
Phleum pratense L.

Engsvingel
Festuca pratensis

Raigras
Lolium perenne L.

Rødkløver
Trifolium pratense L.

Hvitkløver
Trifolium repens L.

77 % 20 % 3 %

Tromsø, 20. mars 2018Fjernanalyse i eng - sluttseminar



SPEKTRALE SIGNATURER (PCA)
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(a) (b)

Geipel & Korsaeth 2017

Tromsø, 20. mars 2018Fjernanalyse i eng - sluttseminar



Sensor Avling
Tørrvekt

Rå-
protein

Fordøye-
lighet

Aske NDF iNDF Karbo-
hydrat

FEm

Rikola

ASD 60°

ASD 90°

HVA KAN VI MÅLE? (PPLS MODELL)
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Tromsø, 20. mars 2018Fjernanalyse i eng - sluttseminar



IMPRESS PROSJEKTET
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Hovedmål: Utvikle løsninger for økt presisjon i grovfôrproduksjon som identifiserer 
vekstbegrensinger og optimerer N-tildelingen med hensyn på forventet avlingsmengde 
og kvalitet.

Prosjekt periode: 2018-2022



IMPRESS – ET OVERBLIKK
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Vi vil utvikle et verktøy for en robust estimering av plass- spesifikt nitrogenbehov, 
basert på en kombinasjon av eksisterende gras-vekstmodeller (mineralisering av 
organisk materiale og gjødsel, plantenes N opptak, bortfall av N i høstede avlinger, etc) 
og data fra ulike sensorer



SOLAR FARM 2018-2021 
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Hovedmål: 

Utvikle et gårdsbasert system som muliggjør solenergidrevet presisjonsjordbruk for å 
redusere klimagassutslippene knyttet til produksjonen av mat og fôr i Norge.

LAVUTSLIPP2030 – SolarFarm



SOLAR FARM 2018-2021 

1. Utvikle en flåte med elektriske farkoster som et alternativ til 
dieseltraktorer.

2. Ytterligere reduksjon i utslipp fra tilført nitrogengjødsel.
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SOLCELLEPANEL TIL FORSKNING OG DRIFT
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Agronomisk modell

Signalprosessering

Robotisert presisjonsgjødsling

Hyperspektrale målingerKonseptet robotisert, 

droneassistert 

presisjonsgjødsling

Digitalt spredekart



PRESIS
Presisjonsjordbruk ut i praksis – forskningsbasert utvikling og kvalitets-

sikring av klimavennlige tjenester som er lønnsomme for bonden
Illustrasjon: Trimble Inc. 2018



Hva er målet?

Utvikle et helhetlig system som 
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PRESIS: Hovedmål

• omfatter brukervennlige, teknologiske tjenester som er godt testet og tilpasset norske 
forhold

• gir alle norske gårdbrukere som ønsker tilgang 

• sikrer bonden sjøl både eierskap til og lagrings-løsninger for innsamlede data

• har potensial til å redusere klima- og miljøbelastningene fra jordbruket, og/eller gi økt 
effektivitet og bedre driftsøkonomi

• Integrerer skreddersydd brukerstøtte og rådgivning med fokus på skjæringspunktet 
mellom ny teknologi og agronomi



31.10.2019 38NIBIO

haavard.lindgaard@nibio.no

Takk for oppmerksomheten!

www.presisjonsjordbruk.no


