
Skræddersyede redskaber til alle
Nogle drømmer om at bygge nye maskiner eller påbygge løsninger på dem, man 
i forvejen har til pløjefri dyrkning. Men for de fleste er det ikke muligt, fordi man 
ikke har hverken den fornødne viden eller værksted til at gøre det. Men det har 
smedemester og pløjefri landmand Jørn Jørgensen fra F16 Smedjen

Når man kommer rundt i Danmark og 
udlandet, møder man flere interessante 
maskinløsninger hos pløjefri landmænd. 
En del af disse løsninger har landmæn-
dene selv opfundet og bygget - eller 
de har fået en mere kyndig til at lave 
smedearbejdet for sig.
En af dem, der både får idéerne og selv 
kan bygge dem, er smedemester og 
pløjefri landmand Jørn Jørgensen, der 
siden 1995 har været indehaver af F16 
Smedjen med hjemsted ved Jerslev på 
Sjælland.

Fra idé til mark
Idéerne kan altid opbygges fra bunden 
i helt nye materialer - eller der kan ska-
bes en kombination af nyt og gammelt. 
- Det afhænger helt af, hvad man vil og 
hvad, der økonomisk set er mest fordel-
agtigt, siger Jørn Jørgensen.
Hjemme på gården har han masser af 
faciliteter og plads til at lave smede-
arbejdet under ordentlige forhold i de 
store haller.
- Vi kan tage en snak om behov og 
mulige idéer, hvis man da ikke lige 
frem kommer med en fiks og færdig idé, 
forklarer han.
Herefter gælder det bare om at gå i gang 

med smedearbejdet og få bygget en 
konstruktion, der både virker og holder 
til det, den bliver udsat for.
- Et redskab skal jo hverken være for 
kraftigt eller for svagt, påpeger han.

Med skiver og tænder
Jørn Jørgensen har til sit eget landbrug 
lavet to såmaskiner til direkte såning 
på basis af ældre redskaber kombineret 
med nye dele og en halmstrigle ud fra 
en ældre stubharve.
Derfor ved han, at det kan lade sig gøre 
for eksempel at lave en halmstrigle 
med påbygget såudstyr til en særdeles 
fornuftig pris.
Han har også tænkt i både skiver og 
tænder til såning af korn og raps.

Såning af efterafgrøder
Her i 2017 har det været en stor udfor-
dring både at få høstet og efterfølgende 
at få sået efterafgrøderne.
- Men vi kunne selv så efter høst med 
en af mine egne såmaskiner, og det 
blev en god etablering, fortæller Jørn 
Jørgensen.
Han kan dog sagtens forestille sig andre 
løsninger til udspredning af efter-
afgrøde frø før høst.

- Der er flere måder at gøre det på, og 
en af dem er også såudstyr på mejetær-
skeren, siger han.

Åben for henvendelser
Med andre ord handler det bare om at 
få snakket om idéer og behov med Jørn 
Jørgensen, hvis man går og tænker på 
maskinløsninger, man ikke lige selv kan 
lave.
- Jeg er altid åben for henvendelser på 
min mobil, som er 40 26 60 42, siger 
han.
En uforpligtende samtale koster selvføl-
gelig ikke noget.

Det er denne løsning, som Jørn Jørgensen selv 
har bygget i sin smedje, som har sået efter-
afgrøden på et andet foto her på siden. 

Et luftfoto af F16 smedjen og gården hos Jørn 
 Jørgensen. Som det kan ses, er der masser af 
plads til smedearbejde indendørs i de store haller.

En veletableret efterafgrøde.
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