
GeoNote 
Dræn

Et digitalt drænværktøj



En løsning der sparer dig tid når du vil 
finde eller vedligeholde dine dræn

Et effektivt 
grundlag

Mange landmænd oplever store problemer med deres dræn. 
De aner simpelthen ikke, hvor de ligger og det kan koste 
dyrt at lede efter dræn og drænbrønde for at rense dem.

LE34 og Geoteam samarbejder omkring GeoNote Dræn. 
Landinspektørfirmaet LE34 har specialiseret sig i at leve-
re bl.a. digitalisering og droneflyvning. LE34 har desuden 
udviklet GeoNote Dræn app’en i samarbejde og med input 
fra Geoteam. Geoteam er leverandør af Trimble’s unikke 
produkter til landbruget og supporterer landbruget med 
udstyr og service til præcisionslandbrug.

LE34 er Danmarks største landinspektørfirma med mere 
end 300 medarbejdere fordelt over hele Danmark. 

Geoteam er ejet af LE34 og sælger Trimble’s produkter 
til landbruget, forsyningsselskaber, Landbrugsstyrelsen, 
landmålere og mange andre. Geoteam driver Danmarks 
elektroniske referencenet GPSnet.dk.



Danmarks Digitale Drænkort.
Et elektronisk overblik

Få et nøjagtigt billede af dine dræn og drænbrønde ved 
hjælp af drone- og digital kortteknologi. Når du får digi-
taliseret dine kort eller fløjet dine marker bliver resultatet 
gemt i Danmarks Digitale Drænkort. 

Danmarks Digitale Drænkort er en database, som gemmer 
dine værdifulde drænkort og sikrer dem for eftertiden. 

GeoNote Dræn er et digitalt drænværktøj, som efterfølgen-
de giver et godt overblik over de drænrør og drænbrønde, 
som er gemt digitalt i Danmarks Digitale Drænkort.

Skal drænsystemerne vedligeholdes, finder man 
blot rørene med GeoNote Dræn app’en og GPS. 
Det sparer mange timers arbejde og vedligehol-
delsen bliver mere effektiv og dermed billigere.



Digitalisering af dine gamle kort

Dine eksisterende dræn kan nemt og hurtig blive digitali-
seret. Du indleverer blot dine drænkort på et af LE34’s 24 
kontorer, og så digitaliserer vi dem for dig.

Har du ingen drænkort, kan vi overflyve dine ny-anlagte dræn 
med en drone og på det grundlag digitaliserer vi dine dræn 
og vi klarer nemt hele digitaliseringsprocessen bagefter. 

Vi leverer
· Nøjagtig kortlægning
·  Nem adgang til digitaliseret kort -  

hvorved du sparer tid og resourcer

Bestil en droneoverflyvning og 
digitalisering af dine drænkort

Knud E. Klausen
Landinspektør og partner
+45 9884 3567
kk@le34.dk

Kjeld Kudsk, Landmand og 
virksomhedsrådgiver i Landby Thy

”Jeg bruger de nye drænkort hjemme 
ved skrivebordet til at skabe det bedste 
grundlag for vedligeholdelse og udvidelse 
af dræningsanlæg”



Kristian Kappel - Brunshøjgård I/S

”Nu har jeg fået sikret mine gamle papir-
drænkort for eftertiden, og jeg har et godt 
grundlag i forbindelse med vedligehold og 
udvidelse af mine eksisterende dræn...”



GeoNote Dræn
Med den brugervenlige app, får landmanden det 

komplette overblik over sine dræn og brønde. 

Du kan genfinde drænene hurtigt og effektivt. 

Funktioner i app’en: Registrering af nye dræn og 

brønde, tilknytning af dimensioner, type og billeder. 

Dine baggrundskort og indscannede kort kan ses 

under dine ’Digitale dræn’ i appmenuen.

GeoNote Dræn ARKIV
Arkiv er en webbaseret løsning, hvorfra du kan 

printe og plotte store drænkort til eget brug eller  

til dine kunder. Dine drænkort kan forsynes med  

dit eget logo mv. 

Vi lægger ugentligt drændata fra drænplove og  

kædegravere i Danmarks Digitale Drænkort. 

Derudover kan du selv tilføje registreringer og  

andre informationer med GeoNote dræn. 

Informationerne bliver gemt, og derefter 

tilgængelige i Danmarks Digitale Drænkort.

Digitalisering af dine nye dræn

Den løbende digitalisering af nye dræn og brønde gøres 
ved hjælp af app’en GeoNote Dræn. 

Med app’en åben på en mobil i den ene hånd og en 
GPS-antenne i den anden, registrerer du selv nye dræn 
og drænbrønde. 

Det eneste, man skal foretage sig, er at stille sig hen over 
eksempelvis drænbrønden, tage et billede og gemme 
positionen som ved hjælp af GPS-koordinater placeres 
på det digitale drænkort i app’en. 

Du gemmer derefter dine registreringer i Danmarks Digi-
tale Drænkort  - så er der styr på det for tid og evighed. 

Bestil GeoNote Dræn

Klaus Fuglsang
Agri-precision specialist
+45 7733 2233
kfr@geoteam.dk



Droneoverflyvning Digitalisering af kort GeoNote Dræn
TIL DIG DER HAR DIGITALISERET DINE DRÆN

Vi har certificerede dronepilo-
ter på kontorer i hele landet. 

Fastvingedrone der kan over-
flyve op til 60 ha på en time.

Nøjagtig digitalisering og 
georeferering af gamle drænkort.

Nem tilgang til dine 
digitaliserede kort.

Spar tid og ressourcer

Efter tilbudP
R

IS

100 kr. pr. hektar

App startpakke: 5.000 kr. 
inkl. 1 års abonnement

Abonnement: 3.000 kr. pr. år

App´en GeoNote der med GPS 
kan registrere nye drænbrønde  
og drænrør, tilknytning af  
dimensioner, type og billeder.

Genfind dine registrerede dræn.

Dine baggrundskort og indscan-
nede kort kan ses under dine 
’Digitale dræn’ i appmenuen.

Hos Danmarks Digitale Drænkort 
ligger dine kort digitalt og du får 
efterfølgende et godt overblik over 
drænrørene og drænbrøndene.

GeoNote Dræn ARKIV
TIL DIG DER GRAVER DRÆN NED

 En webbaseret løsning, hvorfra 
du kan printe og plotte store 
drænkort til eget brug eller til 
dine kunder.

Ugentlig upload af drændata 
fra drænplove og kædegravere i 
Danmarks Digitale Drænkort. 

Mulighed for at forsyne dine 
drænkort med dit eget logo.

App’en GeoNote der med GPS  
kan registrere nye drænbrønde  
og drænrør, tilknytning af  
dimensioner, type og billeder.

Giver dig et overblik over alt dit 
udførte arbejde, som du evt. kan 
anvende til dokumentation og 
fakturering.

ARKIV startpakke: 2.000 kr. 

Abonnement: 12.500 kr. pr. år

PRODUKT
OVERBLIK/

PRIS

SERVICEOVERBLIK/
PRIS

(Inklusiv GeoNote Dræn)



Trimble R1
Trimbles R1 antenne leverer GPS signaler  
via bluetooth til mobile enheder. Den kan  
anvendes sammen med GeoNote Dræn.

Trimble Catalyst
Førhen kunne din telefon fortælle dig, hvor
du var inden for nogle meter. I dag kan din 
telefon fortælle dig, hvor du er inden for få 
centimeter med hjælp fra Trimble Catalyst.

Trimble Catalyst inkluderer en letvægts- 
antenne, der forbindes direkte til din  
Android-telefon eller tablets USB-port.
 
Med andre ord er den lille blå prik på din tele-
fon nu blevet meget mindre og mere præcis.

Trimble Farmworks
Anvender du Trimble Farmworks kan du få 
lagt dine drændata op i din traktor.

Forhandler af 
Trimble produkter

LE34 og Geoteam 
samarbejder omkring 
GeoNote Dræn. På den 
måde forenes service og 
produkt på det bedste 
grundlag og kompetence.

Kontakt Geoteam

Klaus Fuglsang
Agri-precision specialist
+45 7733 2233
kfr@geoteam.dk



Bestil en droneoverflyvning og 
digitalisering af dine drænkort:
 
Knud E. Klausen
Landinspektør og partner
+45 9884 3567
kk@LE34.dk

Bestil GeoNote Dræn ARKIV 
eller app’en GeoNote Dræn:
 
Klaus Fuglsang
Agri-precision specialist
+45 7733 2233
kfr@geoteam.dk

Kontakt os og hør nærmere

LE34 og Geoteam 

samarbejder omkring 

GeoNote Dræn.På den måde forenes 

service og produkt på 

det bedste grundlag  

og kompetence. 


