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… ÄR DET UNDERBART att få 
höra regnet smattra medan 
jag skriver denna ledare! 
Varje droppe är  
välkommen! 

… BLIR JAG NYFIKEN på att 
smaka svenskodlad sötlupin, 

kan det vara 
gott, tro? 

… FÅR DU INTE missa genom-
gången inför EU-valet, där 
du snabbt får svar på hur 
partierna ställer sig i lant-
bruksfrågor.  

DET HÄR NUMRET av Lantmannen får vi läsa om alla fantastiska  
möjligheter som ny digital teknik erbjuder. Läs om mobila  
instruktionsböcker, drönarteknik och radiostyrt på band. Kanske  
än mer fascinerade är de framtidsvisioner som målas upp på  

framtidsfältet utanför Uppsala. Där jobbar tunga aktörer som  
exempelvis Volvo och Ericsson tillsammans med forsknings centret 
Rise för att skapa ett uppkopplat och fossilfritt lantbruk. 

På marknads sidan ger digitaliseringen också helt nya möjligheter 
där lantbrukarnätverket Farmers Business Network i USA brukar  
lyftas fram. Genom att dela data lyckas odlarna pressa priser 
på inköps medel och få bättre betalt för spannmålen. Säkert en 
inspirations källa för svenska Skira som genom sin digitala spannmåls-
handel vill bidra till ökad transparens och lönsamhet på marknaden.

MEN TILLGÅNG TILL STOR A MÄNGDER  data kan naturligtvis också  
innebära risker. I vårt tema nämns kycklinguppfödare i USA som 
stämmer sina uppköpare för kartellbildning och för att under  
många år ha pressat betalningen till producenterna genom att  
dela detaljerad data från gårdarna. 

Ett annat exempel där människor kommit i kläm i digitala 
system är de senaste årens stödkaos. Årets rådgivare, Per-Anders 
Andersson, delar i detta nummer modigt med sig av om hur den 
accelererande oron i arbetet med att sköta lantbrukares Sam-
ansökningar höll på att knäcka honom. Efter att i många år  
hjälpt lantbrukare med Saminternet och verkligen gillat jobbet 
försvann arbetsglädjen när det nya Landsbygdsprogrammet  
kom 2015. 

HAN ÄR TROLIGEN inte ensam om denna erfarenhet. Den  
digitala utvecklingen har gjort det möjligt att bygga upp allt  
mer komplexa stödsystem. Oklara regler, ett IT-system som  
havererar och lantbrukare som under lång tid tvingas stå utan  
nödvändiga intäkter genererar ett stort lidande för många.  
Den digitala utvecklingen kan säkert lösa många stora  
utmaningar i vår bransch. Men vi måste också vara vaksamma  
så att vi inte blir fångar i allt för komplexa och oöverblickbara  
system med förödande konsekvenser för enskilda och grupper. 

»Spännande 
visioner 
men också 
risker«



4 LANTMANNEN NR 6 | 2019

 |  INNEHÅLL 

TEMA DIGITALISERING
 32 Testbädd som formar framtiden
 Här ska visionerna förverkligas
 36 Rätt mängd fosfor i ekoodling
 Variera tilldelningen med styrfiler
 38 Rätten till din lantbruksdata
 Utvecklingen innebär stora utmaningar
 40 Innovationer som sticker ut
 Digital teknik från Simamässan
 42 Digital handel i hela landet
 Skira satsar hårt i höst
 44 Självkörande el på gång
 Går att byta diesel mot batteridrivet

Odört kan orsaka en 
mycket plågsam död 

för djur som drabbas.

Christer Pålsson på 
Krageholms gods 
gillar ny teknik.

56
14

Jordbruket har mycket att tjäna på 
ökad automation och elektrifiering.
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Smart farming i två decennier
EKONOMI & FÖRETAG. Krageholm i Skåne har 
sedan 1990-talet legat i framkant med  
tekniken. Christer Pålsson, som varit 
inspektor på godset sedan 1984, har 
hela tiden anammat utvecklingen och 
det han skattar högst är Yaras  
N-sensor som varit ett de bästa  
verktygen i odlingen:

– Det är den säkraste lösningen 
på våra varierande jordar, dess-
utom baserad på mätningar vid 
spridningstillfället. SID 14

Skydda dig  
med en bra kåpa
TEKNIK. Under tre veckor hård-
testades hörselskydd i lantbruks-
miljö. Testpanelen betygsatte 
bland annat användarvänlighet, 
komfort och olika funktioner. Det 
skiljer rejält i pris mellan de  
testade kåporna men dyrast är inte 
nödvändigtvis bäst. SID 28

Framtidens  
lantbruksteknik
TEMA DIGITALISERING. Uppkopplat och 
fossilfritt är visionen för Rises testbädd på 
4 hektar utanför Uppsala. Ett 20-tal tunga 
aktörer är knutna till projektet som snart 
invigs. Här ska företag och forskare få testa 
sina produkter och teorier under verkliga  
förhållanden. SID 32

Vinnande mätning av stallgödsel
FORSKNING. Stallgödsel är en viktig källa till växtnäring men 
det är svårt att veta exakt hur mycket innehållet varierar. Nu har 
forskare prövat att med NIR-teknik mäta innehållet i realtid under 
spridningen, anpassa givorna och därmed utnyttja växtnäringen 
bättre. Det gynnar inte bara ekonomin, miljön blir en stor vinnare 
med den här tekniken. SID 54

Lantmannen
på 2 minuter

Följ oss på
sociala medier Tidningen 

Lantmannen
@tidningen 
lantmannen @tidningenLM

Ont om tid? Med en snabbkoll på ett par 
minuter får du här de viktigaste  
lästipsen ur detta nummer.

Tidningen 
Lantmannen

»Ibland när vi går och tittar  
på vallen kan det kännas som om 

vi är ett gift gammalt par,  
jag och lantbrukaren.«

SID 46

Årets rådgivare och vallodlingsproffset Per-Anders Andersson.



så ser vi till att din fyrkantspress blir såld.
Medan du jobbar på, ser vi till att auktionera ut de lantbruksmaskiner och redskap du vill  

bli av med. Din lokala auktionsmäklare kommer till ditt företag och tar hand om hela er  

försäljning. Det brukar dessutom gå fort, för bra prylar är hett eftertraktade av våra dryga 

miljonen besökare varje månad. Och skulle du behöva något nytt, vet du var du ska leta.

 klaravik.se

Fortsätt du  
som vanligt:
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»  Vår målsättning har alltid varit att 
först och främst tillgodose våra 
svenska kunders behov av malt och 
vi vill tacka dem för deras lojalitet.«

Kasper Madsen, VD Vikingmalt, med anledning av att företaget 
den 9 maj fick priset Årets livsmedelsexportör.

Vallmästarna på  
global vallkonferens
VÄXTODLING. Nilla Nilsdotter 
Linde från SLU och lantbruka-
ren Anna Carlsson är två som 
jobbar intensivt som svenska 
resurser i EUs vallprojekt Inno-
4Grass. Åtta länder är aktiva i  
projektet. Projektet har ett 
brett innehåll som ska  
stimulera erfarenhetsutbyte.

Ett initiativ som Sverige har 
tagit upp är Årets vallmästare. 
Länderna har utsett sina vinna-
re och från Sverige uppmärk-
sammas Per och Tore Larsson, 
Kårtorp, som blev Vallmästare 
2018, i en ceremoni under en 
vallkonferens i norra Tyskland 
11–12 juni.

Vallmästare 2018: Per Larsson och 
pappa Tore.
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u tar SLU omtag på det 
grödetableringsförsök 
som bekräftade Carrier
metoden, då man lämnar 
fältet som stubbåker till 

på våren och reder till för sådd 
med 1–2 överfarter med grund 
bearbetning med tallriksredskap.

I det nya försöket är höstplöj
ning kvar som ett led som jämförs 
med såbäddsberedning i stubb 
med Carrier XL, Carrier 500 med 
Crosscutter Disc, kultivatorharven 
Ferox och direktsådd med Rapid. 
Årets bearbetning och sådd  
gjordes 19–20 april.

– Det avslutade försöksupplägget 
på SLU med Carrier gav tydliga 
resultat och nu finns det anledning 
att se vad våra nyare maskiner 
för plogfri odling kan prestera 
jämfört med plogbruk, säger Gert 
Heimers son, Väderstad.

John Löfkvist, ny försöksledare 

på SLU, anser att det är intressant 
att jämföra olika redskaps typer 
närmare i ett fältförsök.

– Då försöket genomförs på en 
plats har vi inte bestämt hur 
många år försöket ska ligga. Det 
får avgöras av årsmånerna. 

Från vänster: Gert Heimersson, 
Väderstad, och Carl-Johan Wallen-
qvist och John Löfkvist från SLU.

28 000
          delningar gjordes av ett  

          inlägg av ett ungt par på        
Facebook om humlornas och 

andra insekters betydelse.
KÄLLA: LAND

SLU tar nya tag med 
jordbearbetningsförsök

Många fler mackar för flytande fordonsgas
BIOGAS. Nu tar utbyggnaden av 
tankningsstationer för flytande 
fordonsgas fart i Norden. Bara 
i Sverige avser Finska Gasum 
att bygga 25 stationer för tunga 
fordon. Takten är hög: en mack 
i månaden. Även andra aktörer 
som Svensk Biogas och For-
donsgas bygger stationer för 
flytande gas.

Efter det att Gasum förvär-
vade Swedish Biogas Interna-
tional, SBI, äger de i dag fem 
större produktionsanläggningar 
för biogas såsom Jordberga, 
Katrineholm och Västerås. De 
är också hälften ägare i Vadsbo 

Biogas. 
Bolagets ambition när det 

gäller utbyggnad av biogas är 
mycket stor. Man har satt ett 
eget produktionsmål på minst 2 
TWh biogas, vilket är 8 gånger 
mer än de befintliga anlägg-
ningarna producerar. Andelen 
biogas i stationerna för fly-
tande gas kan därför komma 
att öka. I början kommer dock 
naturgas att dominera. 

Det handlar om etablering av 
stora produktionsanläggningar 
av biogas. Ett 80-tal lantbruk 
kan vara involverade i en enda 
biogasanläggning.  
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Tornum + Mundus 
en stark kombination
TEKNIK. Torktillverkaren  
Tornums förvärv av Mundus 
Maskin AB är ”efterlängtat”, 
säger Tornums VD Per Larsson:

– Det är ett bra komplement 
till Tornumkoncernen, mark-
nads- och produktmässigt.

Skånebaserade Mundus 
Maskin AB levererar spann-
måls utrustning och har utveck-
lat en egen energi optimerad 
torkstyrning, Natural Moisture 
Control. Ett PLC-styrt process-
system torkar, över vakar och 
underhåller spannmålen med 
minsta möjliga energiåtgång 
och säkerställer kvaliteten på 
råvaran.

– Tornum och Mundus kom-
mer att få en bredare produkt-
portfölj, ännu större marknads-
närvaro samt ytterligare 
spetskompetens som stärker 
bolagens marknads ledande 
position i Sverige, säger Per 
Larsson.

Innovativa tester  
av tillväxtreglering
VÄXTODLING. Tillväxtreglering 
i höstraps förknippas med 
användning på hösten för att 
reglera tillväxten med målet 
att skapa ett bestånd med god 
övervintringspotential. Men 
kunskapen om tillväxtreglering 
på våren under svenska förhål-
landen är tämligen obefintlig.

Efter godkännandet av Caryx 
för tillväxtreglering i höstraps 
testar BASF drönare i bedöm-
ningen av i vilka situationer 
man kan skapa ett positivt 
utbyte av att göra en tillväxt-
reglering på våren. Drönaren 
bär en sensor som karterar 
grödan och skapar styrfiler 
som reglerar dosen.

Horsch expanderar
BYGGE. Maskintillverkaren 
Horsch bygger ut huvud-
fabriken i tyska Schwandorf. 
För motsvarande drygt 240 
miljoner kronor utökas fabriks-
yta, lager och logistik ytor med 
12 000 kvadratmeter. 

I anslutning till fabriken blir 
det också nya kontorsplatser 
och personalutrymmen på 
540 kvadratmeter. Denna del 
av fabriksbygget väntas bli klar 
under sommaren 2019.

 I oktober 2018 togs det  
första spadtaget, utbyggnaden 
beräknas bli klar sommaren 
2020.
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Nytt liv på månen
RYMDODLING. Bilder från den 
kinesiska rymdstyrelsen antyder 
att livet har lyckats slå rot för första 
gången på en annan himlakropp.  
I ett förslutet kärl på den kinesiska 
månlandaren Chang é -4 har raps- 
och potatisfrön grott och bomull 
har spirat. 

Chang’e -4 landade på månens 
baksida i början av 2019. Forskare 
vid universitetet i kinesiska Chong-
qing har fyllt en behållare med 
frön från bomull, raps, potatis och 
backtrav. Bananflugor och jäst är 
också med på resan.

Växterna ska ge syre till banan-
flugorna som ger plantorna 
koldioxid. Jästen bidrar med 
nedbrytning och är bananflugornas 
mat. Behållaren har ett förråd med 
vatten och en konstant temperatur 
på 25 grader.

Den främsta utmaningen för den 
lilla kolonin på månen är den svaga 
gravitationen.

KÄLLA: SVT NYHETER
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Lupin på trendmenyn 

L
upinbönan har en hög proteinhalt 
och viktiga essentiella aminosyror 
vilket gör att den i många fall kan 
ersätta sojabönan. Nordisk Råvara 
är ett av de bolag som marknads-

för grödan i Sverige. De paketerade gula 
bönorna från varumärket finns hos flera 
svenska grossister och säljs i utvalda 
specialbutiker. Bönorna kan till exempel 
ätas kokta i grytor eller som grönsaks-
tillbehör.

– En av de första förädlade produk-
terna som har kommit ut är en tempeh 
på en lupin som ett företag i Skåne står 
bakom, säger Tomas Erlandsson på 
Nordisk Råvara. 

EN TEMPEH ÄR en vegetarisk produkt på 
fermenterade råvaror som ofta används 
som ersättning för kött i maträtter. 

Under hösten 2018 släpptes också en 
baljväxtfärs som bland annat innehåller 
sötlupin framtagen av Torsåkers gård, 
Axfoundation.    

Sötlupin, som inte ska förväxlas med 
exempelvis den vildväxande giftiga 
blomsterlupinen, odlas traditionellt i 
bland annat Medelhavsområdet och 
Asien. För ungefär tio år sedan började 
grundarna till Nordisk Råvara, Tomas 
Erlandsson och Gunnar Backman, 

intressera sig för odling av grödan i 
Sverige.

– Då var det många som tyckte att  
det var en tokig idé, säger Tomas 
Erlandsson. 

MEN NU HAR DEBAT TEN  svängt och 
Nordisk Råvara märker ett stort  
intresse, både från marknaden och 
från lantbrukare som vill odla grödan. 
Sötlupin odlas hos fyra lantbrukare i 
Nordisk Råvaras regi. Eftersom Nordisk 
Råvara är ett litet bolag skalas produk-
tionen upp långsamt och kölistan för att 
komma med i samarbetet är i dagsläget 
lång. Sötlupin kan växa på mager mark, 
har en bra kvävefixerande förmåga och 
en djup pålrot som luckrar jorden.

– Det är en trevlig gröda att ha i växt-
följden, säger Tomas Erlandsson. 

Överlag ligger skördenivån på lupin i 
odlarnätverket på över 2 ton per hektar 
men fjolåret var ett tufft år. Sötlupinen 
klarade torkan men blomningsperioden, 
som avgör baljsättningen, var alldeles 
för kort vilket ledde till reducerade 
skördar.  

Sötlupinsorten Mirabor som samodlas med korn på gården Fagraslätt utanför Kristianstad i Skåne. Sötlupin kan växa på mager 
mark och har en bra kvävefixerande förmåga.

Marknaden för sötlupin till human
konsumtion växer i Sverige. Också från 
odlarhåll är intresset för grödan stort. 
TEXT MALIN EBORN FOTO TOMAS ERLANDSSON

Åtta olika sorters sötlupin som testats i 
odlarnätverket Nordisk Råvara.

Nordisk Råvara 
NORDISK R ÅVAR A utvecklar, 
marknadsför och säljer  
produkter i nära samarbete 
med ett nätverk bestående av 
cirka 30 ekologiska odlare. 
ET T MÅL är att främja utveck-
lingen av att importerade 
produkter kan ersättas med 
inhemskt odlade grödor. 
Ett annat viktigt syfte är att 
diversifiera odlingen i Sverige. 
Detta görs både genom odling 
av kulturarvssorter och genom 
att introducera nya grödor 
som sötlupin. 
FÖRETAGET driver utveck-
lingen i samarbete med olika 
partner. Exempelvis är det 
samarbetspartner till det  
statliga forskningsinstitutet 
Rises projekt Megalegumes 
där ett mål är att långsiktigt 
och storskaligt producera 
växtbaserad proteinråvara i 
Sverige. 

 | AKTUELLT
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ADAMA Northern Europe B.V. | Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. 
Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. 

MAVRIK®

Mavrik bekämpar bladlöss i stråsäd, potatis och ärter, men är skonsam 
mot nyttoinsekter. Det ger en kontrollerad bekämpning i samarbete med 
bladlössens naturliga � ender.

Läs mer på adama.com. Mer information: Rikard Larsson 070-292 22 28, 
Lars Kruse Andersen +45 51 24 90 70.

Kontrollerad   
bekämpning 

av bladlöss

INSEKTICID

BEE SAFE

Doftfällor ska locka skidgallmygga  
VÄXTSKYDD. Skidgallmygga 
har de senaste åren varit en 
av de svåraste skadegörarna 
på raps. I samverkan med 
blygrå rapsvivel kan skadorna 
bli omfattande. Forskare på 
Sveriges lantbruksuniversitet 
testar nya sätt att övervaka de 

två skadegörarna för att utar-
beta bekämpningströsklar. Här 
används en doftfälla med raps-
doftämnen. Framöver är det 
också planerat att feromon från 
skidgallmyggor ska användas i 
fällorna. Doftfällorna är utsatta 
på ett tjugotal olika ställen i år. 

Fortsatt global  
prispress på vete 
EKONOMI. Prognoser visar 
på en stark återhämtning i 
produktionen av vete globalt 
2019/2020. Skörden väntas 
bli 767 miljoner ton, 5 procent 
mer än 2018. Blir skörden så 
hög sätter veteproduktionen i 
världen ett nytt rekord, enligt 
FAOs senaste rapport Food 
Outlook. Den största ökning-
en väntas i EU, Ryssland och 
Australien. Eftersom förbruk-
ningen enligt prognosen inte 
ökar lika mycket leder detta till 
ökade lager som sätter press 
på marknaden framöver.

Fler hushållnings
sällskap slås ihop
ORGANISATION. Stämmorna för 
de tre sällskapen Skaraborg, 
Västra och Värmland röstade 
ja till ett samgående. Det nya 
namnet som föreslagits är 
Hushållningssällskapet Västra. 
Tillsammans omsätter de drygt 
70 miljoner. Verksamhetsorter-
na Karlstad, Vänersborg och 
Skara kvarstår som tidigare 
men huvudsätet blir Skara. 
Det formella beslutet om 
samgåendet till Hushållnings-
sällskapet Västra fattas vid en 
extrastämma i juni, enligt ett 
pressmeddelande. 

Mer än fördubblad areal ekobetor 
VÄXTODLING. Förra året introducerade Nordic 
Sugar möjligheten att odla ekologiska socker-
betor för första gången på 13 år i Sverige. Då 
låg arealen på ungefär 80 hektar. Inför 2019 har 
cirka 200 hektar ekologiska sockerbetor kontrakterats av bolaget i 
Sverige. Bakgrunden är en ökad efterfrågan på ekologiskt betsock-
er som produceras lokalt i Sverige och Danmark. Totalt är det ett 
tjugotal lantbrukare som odlar grödan i Sverige 2019. 
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Har du tagit en fin, 
kul eller läcker bild? 
SKICK A IN din bästa lantbruks-
bild till: red@lantmannen.nu 
eller tagga med #tidningen-
lantmannen på Instagram.

MÅNDA G 6 MA J, Ly-Ros lantbruk i skånska Bjuv:  
”Jag kör andragiva på höstvete, NS 27-4 flytande gödsel. Gården driver 1 950 hektar. Vi odlar höstvete, korn, havre, raps, åkerbönor och ärter. Vi odlar allt 
plöjningsfritt med en del direktsådd. Sprutan är en SAM Horizon på 4 000 liter. 36 meter bred och utrustad med två rader munstycken, det gör att det går lika 
bra att köra gödsel som att köra växtskyddsmedel.” Bilden är tagen av Izabelle Strandqvist och taggad med #tidningenlantmannen på Instagram.

instagram facebook

läsarbilden
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N-sensorsstyrd spridning av andragivan kväve i höstvetet 
Praktik. Den moderna Amazonespridaren har allt utom 
nyheten Windcontrol som har potential att förbättra 
spridningsbilden ytterligare i den öppna terrängen.  
I Tyskland finns Windcontrol som ett ordinarie tillval  
vid nyköp men i Sverige säljs den som reservdel.



EM38-kartering, autostyr och Isobus i all ära.  
Krageholm har i mer än 20 år legat långt framme  

då det gäller implementeringen av ny teknik  
och Christer Pålsson klassar N-sensorn  

som det största framsteget för deras förhållanden.
TEXT ANDERS FÄLLMAN FOTO RICKARD NILSSON

MODERNA
 metoder som ger starka

AVTRYCK
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et finns ett stort intresse bland 
svenska växtodlare av att för-
fina upplägget i odlingen, från 
grunden och in på detaljnivå. 
Man vill uppnå ökad preci-
sion och odlingssäkerhet och 
bättre lönsamhet. Ofta ser man 

positiva effekter i odlingen men det är 
betydligt svårare att sätta kronor och 
ören på effekterna.

– Utgiften är tydlig på kvittot  
men effekten i grödkalkylen är mer 
komplicerad att se. Vi styr upp göds-
lingen, förhoppningsvis optimalt, och 
det genererar en högre intäkt, resonerar 
Christer Pålsson, inspektor på Krage-
holms gods i Skåne.

– Lättast är det förmodligen att 
beräkna besparingen av förnödenheter 
man kan uppnå med GPS och sektions-
avstängning.

– Vårt första GPS-styrhjälpmedel var 
”Swath XL” som TeeJet kom med för 
drygt 20 år sedan.

– Man ska heller inte underskatta  
värdet av autostyr som avlastar föraren 
och minimerar överlapp och mistor. 

Christer Pålsson har varit inspektor 
på godset sedan 1984 och har hela tiden 
varit benägen att ta upp ny teknik.

– Det kom ju ny teknik också innan 
slutet av 1990-talet. Men lanseringen 
av skördekartering och den första 
versionen av Yaras N-sensor i slutet av 
1990-talet minns jag ändå som de första 

betydande exemplen i den teknikutveck-
ling vi har sett sedan dess.

HAN UPPTÄCK TE DEN första versionen  
av dåvarande Norsk Hydros N-sensor  
på Elmiamässan 1998 och det var inled-
ningen i ett samarbete med  
dåvarande Norsk Hydro där Knud  
Nissen fortfarande är kvar som  
”Sensor-Nestorn”. Sedan dess har  
Yaras N-sensor varit ett av Krageholms 
bästa verktyg i odlingen.

– Vi och lantbrukaren Bo Mårtensson 
norr om oss började samtidigt med 
N-sensorn. Vi odlar ungefär samma  
areal nu som då och klarar oss bra med 
den version som bara kan köras dagtid. 
Vi spar inte gödsel men lägger den på 
rätt ställen. Däremot kan vi inte säkert 
avgöra om det alltid lett till högre skör-
dar i snitt.

Sedan dess har det kommit alternativ 
till differentierad kvävegödsling med 
traktorburen teknik. Man kan skapa 
styrfiler av satellitbilder, exempelvis 
Cropsat eller snart från sensorer som 
bärs av drönare. 

Om det vore i dag, vilken teknik  
skulle du välja?
– Det skulle bli Yaras N-sensor efter-

som mitt intryck är att den ger mig den 
säkraste lösningen på våra varierande 
jordar, dessutom baserad på mätningar 
vid spridningstillfället och för att vi 
har en areal som skulle kunna motivera 
kostnaden. Cropsat är nog bra och i 
utveckling men kräver förståelse och 
manuellt arbete när man gör styrfiler 
utifrån en satellitbild som kan vara 
uppemot två veckor gammal ibland. 

– I grunden handlar det om att välja 
teknik efter behov, intresse och plånbok. 
En mindre gård eller en med mycket 
jämna jordar har förmodligen en annan 
utgångspunkt för sitt val.

Godsets areal i odling har legat  
konstant på mellan 600 och 700 hektar 
och grödfördelningen med stort inslag 
av utsädesodlingar har också varit intakt 
i stora delar med höstvete, maltkorn, 
gräsfrö, sockerbetor och raps som rygg-
rad.

– I utsädesodlingarna är det viktigt att 
uppnå en hög odlingssäkerhet och hög 
och jämn kärnkvalitet och då blir göds-
lingen mycket viktig. Maximalt protein-
innehåll har inte alltid varit målet.

KR AGEHOLM ANVÄNDER  N-sensorn vid 
gödsling i maltkorn, höstvete, höstkorn 
och raps. Dessutom passar de även  
på att göra skanningar utan att låta 
N-sensorn styra gödslingen vid första-
givan i spannmål, betor och gräsfrö. 
Christer Pålsson berättar att det är 
intressant att följa kartorna från  
skanningarna med grödans utveckling 
och med skördekartan.

Att Krageholm redan från start såg 
potentialen i skördekartering och kväve-
sensorn beror delvis på att de bedriver 
växtodling i ett kuperat landskap, på 

Krageholm har fyrhjulsdrift och moderna 
900-däck på Claas 770-tröskan. Bandställ 
ger oftast lite sämre komfort och är dyrare 
än vad 180–200 timmar per år motiverar. »

» I grunden handlar det om  
att välja teknik efter behov, 
intresse och plånbok.«

Cropsatbilden över fältet Villevad är från den 22 
april. Den 8 maj fanns det fortfarande ingen senare 
bild över fältet  …

…  och det är anledningen till att Christer Pålsson 
föredrar sensormätning online på spridarekipaget. 
Här är biomasseskattningen från samma fält, tagen 
vid spridning av andragivan den 26 april.

Krageholm har en lång serie skördekarteringar. 
Denna är från tröskningen av höstraps på fältet  
Villevad 2017.
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Krageholms NIR-sensor för mätning av 
protein halt i spannmålsflödet i gårdens 
Claaströska. Installationen ingår i ett forsk-
ningsprojekt i samarbete med Rise. 

Traktorföraren Håkan Hassel i spridarekipaget med fem skärmar vid förarplats. Med en fulländad Isobuslösning  
skulle alla behov täckas med två av skärmarna på bilden, Yara/Windows och TopCon-terminalen (X35).

Krageholm
ÄGARE:  
Eric Piper.
FÖRETAG:  
Drivs i AB-form 
sedan 1992.
SKOG: Drygt 500 
ha, sköts av SUSAB, 
ett skogsförvalt-
ningsbolag.  
Tar ut 2 000–2 500 
m3 bränsle flis till 
gårdens panna.
VÄ XTODLING:  
740 ha, av vilka   
77 ha omställda till 
eko.
L AGRINGS
K APACITET:  
3 000 ton.
TORKNING:  
•  Silor 4 x 400 ton 

(2003) och  
1 x 800 ton (2008).

•  Frötork på cirka 
1 000 m3 och 
mellanlagring med 
kylning upp till 
2 000 ton (M-hall).

ENERGI: Pro ducerar 
66 % av sin el - 
för brukning med 
egen solcells-
anläggning.  
33 % av diesel-
förbrukningen är 
HVO och RME.
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» Christer Pålsson använder Ks-mätaren när han bildar sig en egen uppfattning om grödans kvävestatus.
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Maskinparken
TR AK TORER & GUL A MASKINER:
• Claas Xerion 3800, 2013.
• Case IH Magnum 310, 2010.
• Case IH Puma 230, 2018.
• L60F, 2013.
• L70A, 1992.
• GM6300, 1992.
TRÖSK A: Claas Lexion 770.
SPRUTA: Delvano Hydro Trac STF,  
27 m, självgångare.
R ADHACK A: Kongskilde Intelli, 9 m, 
med kamerastyrning och GPS-styrd 
sektionskontroll.
BE ARBETNING OCH SÅDD:
•  Överum front + bakplog, tot 9 skär, 

3,4 m (1/3 av arealen plöjs).
• Väderstad Spirit 900C kombi, 2016.
• Väderstad Concord 900 NZ, 1997.
•  Väderstad Carrier XL 825 med 

Biodrill, 2017.
• Väderstad Cultus CS500, 2010.
•  Väderstad Rexius CrossKill 930 vält 

med Biodrill, 2014.
•  Väderstad Rexius 1230 HD Cam-

bridge, 2017.
GÖDSLING:
•  Amazone ZA-TS 4200, med allt 

utom Windcontrol, 2019.
•  Yara N-Sensor, 2000 + upp-

graderingar.
VAGNAR: 3 st.
ÖVRIGT:
•  Lejer för sådd och upptagning av 

sockerbetor.
• WIBE Lift 22 meter.
•  Spearhead 620-putsare, främst för 

frövallar och trädor.
• Kedjeputsare för vägkanter.

Godsets stordragare, Claas Xerion 3800 Trac, fördelar belastningen 
på en större yta genom att köra i så kallad skongång när dragkrafts-
behovet tillåter det.

Självgångarsprutan Delvano går cirka 350 timmar per säsong. Den köptes ny 1999 och  
har sedan dess uppgraderats i omgångar med moderna funktioner, exempelvis GPS-styrd  
sektionsavstängning.

stora fält med kraftiga jordartsvaria-
tioner. Högsta lerhalten är 55 procent 
och den största höjdskillnaden i ett fält 
är närmare 50 meter. När de kunde 
jäm föra skördekartan med N-sensorns 
förslag på anpassning av kvävegivan 
klarnade bilden ytterligare.

Christer Pålsson ser skördekarterings-
data som ett skafferi med nyttigheter. 
De har haft nytta av karteringarna 
från en del år men inte alla och har sett 
hur avkastningen varierar beroende på 
jordartsvariationen. 

– Skarpa backar är de som tappar först 
under kärva betingelser och är svåra att 
grundförbättra. Det är på fält med mer 
måttlig variation det går att använda 
skördekartan för att avgöra vilka fält 

det finns anledning att investera 
i med grundförbättrande 

åtgärder.
Krageholm har 
kompletterat 

markkarte-
ringen med 
konduktivi-
tetskarte-
ring med 
EM38 på 
fält med 
lerhalter i 
storleks-

ordningen 
15 procent 

eller högre. 
Det urvalet är 

gjort för att man 
anser att det är mest 

intressant att göra grundförbättrande 
åtgärder på fält eller delar av fält med 
högre lerhalter. 

– Vi har genomfört strukturkalkning 
där vi bedömer att vi kan få en lång-
siktig effekt. Förhoppningsvis upp  
emot 15 år.

Att variera utsädesmängden efter 
lerhalt är en tillämpning av precisions-
odling som det finns en nyfikenhet 
kring och Krageholm har testat i höst-
vete och korn men har inte sett att det 
har tillfört något positivt.

NU RIK TAR CHRISTER Pålsson också 
sina blickar mot en teknik som ännu 
inte lanserats på spannmålströskor 
men som redan finns i vissa fabrikat 
av självgående hackar. Där används 
NIR-instrument för att mäta kvaliteten 
på grönmassan.

Sensorer kan också placeras i spann-
målsflödet i en tröska för att mäta 
proteinhalt och det testar Krageholm 
redan med en egen installation på sin 
Claaströska, som är gjord i samarbete 
med Per-Anders Algerbo, Rise.

– En proteinhaltskartering skulle 
exempelvis visa hur väl vi lyckas jämna 
ut proteinhalten i maltkorn med vår 
gödsling och även vara intressant i 
andra grödor tillsammans med skörde-
karteringen, konstaterar Christer.

I dagsläget är det känt att New Hol-
land avser att lansera utrustning för pro-
teinhaltskartering i tröskor under 2020 
och det kommer antagligen att leda till 
att andra tillverkare följer efter. 

» En proteinhaltskartering skulle visa hur väl  
vi lyckas jämna ut proteinhalten i maltkorn.«

»

Arealer 2019, hektar
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7 tips om precisionsodling
Gårdens storlek, produktions inriktning, jordar, 
djurbesättning med mera avgör om en lösning 
för precisionsodling är intressant eller inte.  
Per-Anders Algerbo, Rise, ger några tips.

1  
Tid och intresse. Hur mycket tid 

skulle du kunna lägga på precisions-
odling? Tid till att skaffa kunskap om 
metoder och teknik, att samla data, 
analysera, ta beslut och genomföra 
åtgärd. Tid till att hitta system som 
fungerar ihop och fungerar i  
praktiken.

2  
GPS och sektionsavstängning. 

Sköter sig självt när man kör och 
kräver inte så mycket tid att lära sig. 
Autostyrning minskar överlapp och 
avlastar föraren vid jordbearbetning 
och körslor i vallar och andra grödor. 
Sektionsavstängning med hjälp av 
GPS minskar överlapp, spar insatser 

och ger precisare insats. Man kan 
investera vid maskinbyte eller köpa 
utrustning till äldre maskiner. Ofta 
går det att lägga till styrfunktion av 
giva om man skulle vilja gå vidare.

3  
Finns arealunderlaget? RTK 

kostar mer men ger den stora nog-
grannhet som krävs för radodlade 
grödor och körning i fasta körspår 
och tekniken kan motiveras i fler 
körslor.

4  
Steg för steg. Lös inte allt på en 

gång. N, P, K, kalk, utsäde med mera 
kräver olika metoder och tekniker. 
Välj ut något och bygg på med mer 
efter hand.

5  
Studera. Med gratisprogrammet 

CropSat kan du snabbt och enkelt få 
en inblick i de variationer man har i 
fält. Du kan skapa styrfiler och spara 
ner dem för att passa några olika 
maskinfabrikat. När du väl är i gång 

förstår du efter hand hur det funge-
rar och var svårigheterna ligger. 

6  
Starta enkelt. Börja med metod 

och teknik som gör jobbet utan 
handpåläggning. Det är inte för inte 
som N-sensorerna blivit de vanligas-
te precisionsodlingsverktygen mätt 
i antal hektar. Nu finns fler fabrikat 
med liknande metoder som Yara 
men ingen i Sverige med samma 
service, support och omfattande 
fältförsök bakom styrmodellerna.

7  
Växtskydd svårstyrt. Det är  

knivigare att precisionsstyra 
preparat dos än gödselgiva. Det 
är svårt att detektera variationen 
av ogräs, svamp och insekter och 
avgöra vilken dos som faktiskt är 
”rätt” och med dagens teknik är det 
svårt att variera dos utan att ändra 
vätskemängd och droppstorlek. 
Närmast är blastdödning baserad på 
biomassemätning.  

Per-Anders Algerbo, 
Rise.
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”Smidigare och 
enklare stöd”

1  
Vi vill se större fokus på stärkt 

konkurrenskraft och miljöåtgärder 
för att övriga EU-länder ska närma 
sig Sveriges nivå. Stödens utform-
ning ska göras enklare och smidare, 
både för länderna och för lantbruka-
ren. Vi vill se bättre synkning mellan 
EUs jordbrukspolitik och Sveriges 
livsmedelsstrategi. 

2  
Vi vill ställa tuffa krav på med-

lemsländerna så att vi klarar av den 
gröna omställningen. Centerpartiet 
vill bland annat att minst 30 procent 
av budgeten går till satsningar på 
specifika miljö- och klimatåtgärder, 
samtidigt som den övergripande 
Capbudgeten bidrar än mer till  
miljö- och klimatresultat. 

3  
Beslut om växtskyddsmedel 

ska ske på vetenskaplig grund och 
med långsiktighet i besluten så att 
lantbrukarna vet vad som gäller. 
Hanteringen av glyfosat har visat att 
detta inte fungerar fullt ut. En del 
är att på EU-nivå avsätta tillräckligt 
med medel för de vetenskapliga 
analyserna. 

”Vi måste ställa om 
för att säkra maten”

1  
Jordbruksbudgeten måste bli 

smalare på grund av de stora kost-
nader som Brexit innebär. Samtidigt 
måste pengarna gå till jordbruk som 
är klimatmässigt och miljömässigt 
hållbart i större utsträckning än i 
dag. Vi måste ställa om för att ha en 
säkrad livsmedelsproduktion även i 
framtiden.

2  
Nej, dagens klimatkrav på 

lantbruket är otillräckliga. Klimat-
utsläppen måste minska mer och 
snab bare i hela samhället. Då är det 
viktigt att också lantbruket ställer 
om. Det kräver ekonomiska incita-
ment i EUs jordbruksstöd som hjäl-
per lantbrukare att minska utsläppen 
av framför allt metangas. 

3  
EUs godkännandeförfarande 

av verksamma växtskyddsmedel 
har dessvärre länge präglats av 
bristande insyn. Tack vare kritik från 
medborgare och påtryckningar från 
parlamentet har vi nu förbättrat 
regelverket. Det är oacceptabelt att 
många EU-länder inte genomfört 
EUs direktiv om hållbar användning 
av växtskyddsmedel som de ska.

”Sverige ska vara det  
goda exemplet för EU”

1  
Utjämna konkurrensförhållanden, 

vilket stärker det svenska jord-
brukets konkurrenskraft. Att  
Sveriges jordbrukare får vara det 
goda exemplet för hela EU på hur 
antibiotikaanvändningen kan minska 
i djurhållningen är en ödesfråga.  

2  
Det är viktigt att kravnivåerna 

harmonieras och att jordbrukarna 
får ersättning för sina insatser. 
Jordbrukets potential för att bidra 
till lösningar på klimatproblemet 
behöver tas till vara. Exempelvis bör 
biobränsle från jordbruket bejakas 
fullt ut. 

3  
EUs regelsystem tillämpas i dag 

inte på samma sätt i alla medlems-
länder, vilket skapar snedvriden 
konkurrens, exempelvis när det gäl-
ler nöddispenser. Uppdelningen av 
EU i tre zoner missgynnar den norra 
zonen, där Sverige ingår, eftersom 
denna utgör en väldigt liten mark-
nad för växtskyddsfirmorna.

Så står partierna i  EU-valet

Frågorna:
1  Under den 
kommande 
mandat
perioden ska  
en ny jord
brukspolitisk 
reform klubbas. 
Vad är viktigast 
i det arbetet?

2  Ligger EUs 
klimat krav på 
lantbruket på 
rätt nivå? Om 
inte, hur bör de 
förändras?

3  Fungerar 
EUs system för 
att godkänna 
och styra 
användningen 
av växtskydds
medel bra? Om 
inte, vad bör 
förändras?

Magnus Oscarsson, KD. Jytte Guteland, S. Fredrick Federley, C.
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”Mer effektivt och 
konkurrenskraftigt”

1  
Den allra viktigaste prioriteringen 

är att säkra livsmedelsförsörjningen, 
bland annat genom att jordbruket 
ges förutsättningar för att bli mer 
effektivt och mer konkurrenskraftigt.

2  
EUs krav är bra men det är orim-

ligt att den nationella bördefördel-
ningen gör så att svenska lantbruka-
re måste stå för en alltför stor del av 
notan.

3  
Regelverket är i grunden bra 

men behöver fortsätta utvecklas. Vi 
behöver bland annat få på plats en 
mer effektiv godkännandeprocess 
så att våra jordbrukare får tillgång 
till nya förbättrade växtskyddsmedel 
när de äldre fasas ut. Det är också 
viktigt att regelverket efterlevs i hela 
EU.

”Måste kunna påverka 
sitt eget lantbruk”

1  
Det enskilt viktigaste är att varje 

medlemsstat erhåller bättre möjlig-
heter att påverka sitt eget lantbruk.

2  
Lantbrukets primära uppgift 

är att producera livsmedel och 
upprätthålla natur- och kultur-
värden knutna till lantbruket. Om 
europeiska lantbruksföretag drivs i 
konkurs och medlemsländer tvingas 
importera livsmedel kommer även 
klimatpåverkan att öka ur ett globalt 
perspektiv. 

3  
Det nuvarande systemet är tämli-

gen rimligt. Kemikalier ska dock kon-
tinuerligt granskas och vid behov 
regleras hårdare eller fasas ut. Sam-
tidigt är det viktigt att uppmuntra 
utvecklingen av skonsammare växt-
skyddsmedel, såväl som tekniker 
och nya växtsorter, vilket minskar 
växtskyddsmedelsanvändningen.

”Låt hälften av stödet 
gå till forskningen”

1  
Hälften av jordbruksstödet bör 

omfördelas till forskning. Direkt-
stöd och marknads störande regler 
ska fasas ut så snart som möjligt. 
Jordbruket måste bidra aktivt till 
att nå klimatmålen. Vi vill behålla 
Landsbygdsprogrammet,  viktigt 
bland annat för miljöskydd och för 
att bevara öppna ängsmarker.

2  
Nej, de måste skärpas. Jord-

bruket, precis som alla andra delar 
av vårt samhälle, måste ställa om 
och bli miljövänligt och hållbart för 
klimatet. Ett landsbygdsprogram 
med ännu tydligare klimat- och 
miljö inriktning är ett viktigt verktyg 
för detta. 

3  
Den biologiska mångfalden 

är hotad bland annat på grund av 
bekämpningsmedel. EU måste mot-
verka detta. Det är därför rimligt att 
medlemsländerna rapporterar om 
försäljning av bekämpningsmedel 
och att det utvecklas ett gemensamt 
miljö- och hälsoriskindex på EU-nivå 
i likhet med det system som redan 
finns i Sverige. 

Så står partierna i  EU-valet Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. 
Lantmannen har ställt tre av de viktigaste 
EU-frågorna om lantbruket till partierna.
TEXT SARA JOHANSSON

Tomas Tobé, M. Peter Lundgren, SD. Karin Karlsbro, L.
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Frågorna:
1  Under den 
kommande 
mandat
perioden ska  
en ny jord
brukspolitisk 
reform klubbas. 
Vad är viktigast 
i det arbetet?

2  Ligger EUs 
klimat krav på 
lantbruket på 
rätt nivå? Om 
inte, hur bör de 
förändras?

3  Fungerar 
EUs system för 
att godkänna 
och styra 
användningen 
av växtskydds
medel bra? Om 
inte, vad bör 
förändras?

”Mer stöd till ekologiskt 
hållbart jordbruk”

1  
Att vi stärker stödet till jordbruket 

i de delar det bidrar till nytta för 
oss alla. Därför krävs miljöstöd som 
tydligare premierar ett ekologiskt 
hållbart jordbruk. Det behövs riktade 
stöd med dokumenterad nytta för till 
exempel klimat, biologisk mångfald 
och minskad övergödning. 

2  
Nej, kraven behöver stärkas och 

mer stöd riktas för att underlätta 
för lantbruket att ställa om till ett 
mer ekologiskt hållbart och klimat
anpassat lantbruk. 

 

3  
Även om EUs regler har förbätt

rats så släpps bekämpningsmedel 
igenom som inte har stöd bland 
oberoende forskare, då större 
hänsyn fortfarande tas till marknads
intressena. Vi anser att människor, 
miljö och klimat ska sättas framför 
marknadsintressen och att försiktig
hetsprincipen ska tillämpas.

”Belöna miljömässigt 
hållbar utveckling”

1  
Den gemensamma jordbruks

politiken ska driva på för en social, 
ekologisk och miljömässigt hållbar 
utveckling både på landsbygden 
och i hela samhället. Därför behöver 
vi en kraftfull och rättvis omfördel
ning av EUmedel som belönar eko
systemstjänster, biologisk mångfald 
och hållbar markanvändning.

2  
Klimatkraven måste bli bättre på 

att stärka lantbrukens kapacitet att 
ställa om till ett hållbart och fossil
fritt jordbruk. Därför måste stöden 
styras om och villkoras med klimat 
och miljöåtgärder.

3  
Nej, det fungerar dåligt. Till

ståndsgivningen måste bli mer 
transparent och tillsynsmyndigheter
nas oberoende garanteras. Försiktig
hetsprincipen ska gälla, det måste 
vara upp till tillverkarna att bevisa att 
det är ofarligt. Medlemsländerna ska 
ha rätt att begränsa användningen 
och gå före med skarpare regler.

”Gynna småskalig 
ekologisk produktion”

1  
Det viktigaste i reformen är att 

jordbruksstödet omformas så att det 
gynnar småskalig, ekologisk produk
tion i stället för monokulturell och 
industriell. FI vill i stället att stödet 
främjar långsiktigt hållbart jordbruk 
som bidrar till kolinbindning, bio
logisk mångfald och djurvälfärd. 

2  
Nej. Klimatkraven behöver 

bli skarpare och mer långsiktiga. 
Omställningen inom jordbruket  
måste påskyndas av EU och reglerna 
för EUbidrag till detta ska förenklas.

3  
FI vill se en starkare regle

ring av kemiska produkter. Vid 
omställningen till uthålligt jordbruk 
måste användandet av kemiska 
bekämpningsmedel fasas ut. EUs 
medlemsländer ska också tillåtas 
ha mer långtgående regleringar av 
växtskyddsmedel och andra hälso 
och miljöskadliga kemikalier och 
produkter.

Malin Björk, V. Pär Holmgren, MP. Soraya Post, FI.

forts EU-valet
 | EKONOMI & FÖRETAG
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System Cameleon för intensivt jordbruk 
med reducering av bekämpningsmedel

Träffa oss i sommar!
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Service med  
obemannad butik
FÖRETAG. Med vikande kund
underlag är det svårt att få 
lönsamhet för matbutiker i 
glesbygden. En lösning är  
obemannade butiker, som 
Auto_mat i Ekängen utanför 
Linköping som Edvin Johans
son har startat och utformat 
den tekniska lösningen till.

Butiken är låst tills kunden 
låser upp den med mobilt 
BankID. De kan plocka varor 
från hyllor och kylskåp och 
betala via en självskanningskas

sa med kortterminal. För grön
saker som säljs på vikt används 
en inbyggd våg vid kassan.

20åringen Edvin Johansson 
hoppas kunna driva Auto  _Mat 
som franchise och siktar på 
200 butiker om tre år.

KÄLLA: VECKANS AFFÄRER

Edvin Johansson utanför sin obemannade butik. Bild från Veckans Affärer.

Håkan kör CLAAS.
Håkan Nilsson är delägare i Vallby-Hannas Maskinstation utanför Hammenhög i Skåne. Han köpte sin första traktor från CLAAS 2007. Idag 
går sju traktorer från CLAAS i årsmodell 2009 till 2018 i maskinstationen och i lantbruket som han driver tillsammans med sin far Halvard. 
– Traktorn från CLAAS är enkel att förstå sig på, man behöver inte så mycket instruktioner för att börja köra. Den går tyst och är  
lättmanövrerad, säger Håkan. 

Se ett reportage om Håkan och hans traktorer på claas.se eller Swedish Agro Machinerys Facebooksida.

Alvesta 0472-147 67 Borlänge 0243-21 30 40, Enköping 0171-580 80, Kalmar 0480-44 70 70, Karlstad 054-10 70 80, Kumla 019-20 50 60, Nuntorp 0521-315 90, Plönninge 035-15 60 70, Skara 0511-255 50,  
Skurup 0411-480 80, Skänninge 0142-130 40, Stenlunds Umeå 090-632 70, Östra Sönnarslöv Traktorservice 044-33 10 87
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VINNANDE 
BEVATTNING

LANTMANNEN NR 6 | 201924



Nicklas Göransson har haft sin 
bevattningsanläggning i drift 
sedan 2017.

Nicklas Göransson hade höga  
förväntningar på sin nya 
bevattningsanläggning.  
Efter två säsonger med center-
pivotanläggningen har de infriats.
– Den sparar vatten, arbete och energi.
TEXT & FOTO MARCUS FRENNEMARK 

25NR 6 | 2019 LANTMANNEN



LANTMANNEN NR 6 | 201926

 | EKONOMI & FÖRETAG

Här ska det anläggas 
en kombinerad  

våtmark och 
bevattnings damm. 
Nicklas Göransson 

pekar ut området där 
en djupdamm ska 

schaktas. Alla  
tillstånd är klara och 

planen är att  
genomföra bygget  

i sommar.

nnu är det bara i början av april 
men Nicklas Göransson har  
redan satt i gång bevattnings-
anläggningen. Med en giva på 
5 millimeter säkrar han att så 
mycket som möjligt av kvävet i 
flytgödseln verkligen kommer till 
nytta i höstvetet.

– Det är bra att komma i gång tidigt 
med bevattningen, säger Nicklas 
Göransson.

Han driver Köpingehus Lantbruks 
AB söder om Kristianstad, där jordarna 
är lätta och grödor som potatis, lök 
och morötter är tunga i växtodlingen. 
I dagarna har det gått två år sedan han 
fick sina nya bevattningsanläggningar 
på plats. En areal på 90 hektar bevattnas 
av två centerpivotanläggningar. Med sin 
telefon styr Nicklas anläggningen och 
hur mycket det ska vattnas. Investering-
en på 2 miljoner kronor gjorde att tre 
äldre bevattningsmaskiner kunde ställas 
av och arbetsbelastningen blev rimligare 
under bevattningssäsongen.

2018 VAR EXTREMT varmt och torrt,  
men Nicklas Göransson konstaterar  
att grödorna ändå fick det vatten de 
behövde i rätt tid på fälten där center- 
pivotanläggningen vattnade. 

– En stor fördel är att kunna vattna 
med mindre givor och komma tillbaka 
oftare. Det ger effektivare vattenförsörj-
ning och drar mindre energi. Dessutom  
kan jag anpassa vattningen till andra 
åtgärder i växtodlingen.

Inför sådden av lök i vår har han 
vattnat 5 millimeter på fältet, sedan 
sprutat med en jordherbicid och så lagt 
5 millimeter till. Det förbättrar effekten 
av ogräsbekämpningen.

– Jag har också lättare att anpassa 
bevattningen till väderprognoserna. Om 
meteorologerna säger att det ska komma 
10 millimeter regn, kan jag förbereda 
jorden med att lägga 5 millimeter innan 
regnet. 

AT T SK AFFA EN centerpivotanläggning 
kräver en del av arronderingen på  
gården. Vägar, läplanteringar och  
liknande kan behöva flyttas för att man 
ska få rätt storlek och form på fälten. 
Nicklas Göransson har planer på att 
installera ännu en centerpivot på en 
annan del av sin areal, men avvaktar 
lite. Dels för att hinna betala av mer på 
den gjorda investeringen, pay back - 
tiden är kalkylerad till sju–åtta år, dels 
för att växelkursen mot euron är tuff för 
närvarande.

I stället ska han satsa kraft och pengar 
på att säkra vattentillgången genom att 
anlägga en kombinerad våtmark och 
damm. 

I ett låglänt område, där det står 
vatten vid den här årstiden, ska djupde-
len av dammen anläggas. Där ska det 
schaktas till 2 meters djup och dammen 
beräknas rymma 50 000 kubikmeter.

Dammen fylls på med vatten från ett 
dräneringsföretag som omfattar 350 

»Att investera i bevattning är en av de mest lönsammax 
investeringar du kan göra på jordar som dessa.«

Köpingehus Lantbruks AB
ÄGS OCH DRIVS AV: Nicklas  
Göransson, Gärds Köpinge.
ARE AL: Brukar 300 hektar åker 
där stärkelsepotatis odlas på 100 
hektar. Lök odlas på 30 hektar och 
morötter på 15–20 hektar. Resten är 
spannmål. Sockerbetorna har tagits 
bort ur växtodlingen inför 2019. 
NICKL AS BY TER ofta fält med  
grannarna för att kunna hålla den 
önskade potatisarealen.
GENOM ET T SAMARBETE med en 
grisproducent har han tillgång till 
organisk gödsel.
HEL A ARE ALEN kan bevattnas.
2017 OMSAT TE bolaget cirka 8,2 
miljoner kronor.
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Fortfarande finns det sex bevattningsma-
skiner kvar i företaget. De behöver service 
innan säsongen drar i gång.

Utlopp från ett 350 hektar stort dikningsföretag ska samlas upp i den kombinerade våtmarken och  
bevattningsdammen.

Bevattningen påbörjades redan i början på april. Höstvetet fick 5 millimeter för att säkra kvävet i flytgödseln.

hektar och där Nicklas Göranssons ägor 
ligger längst ner.

– Jag är lyckligt lottad eftersom jag 
ligger sist. Det finns ingen ovanför som 
drabbas när vattenståndet blir högre.

I anslutning till djupdammen  
anläggs en 3 hektar stor våtmark  
som står i förbindelse med dammen  
genom två kulvertar. Där beräknas 
ytterligare 50 000 kubikmeter vatten 
finnas.

I VÅTMARKEN SK A dräneringsvattnet 
buffra och lämna en del av sitt innehåll 
av växtnäring, innan det återanvänds i 
bevattningen.

– Det är konkurrens om vattnet. Då 
är det bra om det kan användas en gång 
till innan det går ut i ån och vidare ut i 
havet, säger Nicklas Göransson.

Om vattenståndet i dammen  
sjunker riktigt lågt under pågående 
bevattningssäsong rinner det naturligt 
in vatten i dammen från närbelägna 
Helgeå. 

Det är ett omfattande projekt och 
i dagarna har Nicklas Göransson fått 
klart med alla tillstånd som krävs. 

– Att investera i bevattning är en av 
de mest lönsamma investeringar du kan 
göra på jordar som dessa, säger han. 
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Fyra hörselskydd 
i hårt test

Knäck inte hörseln! 
4 skydd i tufft test

FO
TO

 IS
TO

CK

Användarvänlighet, komfort och funktion.  
Det är bara tre av parametrarna som har stått i fokus 

när Lantmannen bad Erik Jerpdal och Samuel Karlsson på Fittja gård 
att hårdtesta fyra hörselskydd under tre veckor.

TEXT FREDRIK STORK 
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V
i har valt att fokusera på hörsel
skydd med specialfunktioner 
som gör det möjligt att koppla 
upp skydden mot sin mobil
telefon för att spela musik och 

ta emot telefonsamtal. Eftersom det 
handlar om produkter med en hel del 
inbyggd teknik har vi uteslutande valt 
att fokusera på faktorer som komfort 
och användarvänlighet. Hur bra hörsel
skydden står emot oljud har vi däremot 
inte testat primärt eftersom vi räknar 
med att tillverkarna mäter upp detta i 
sina testlabb.

I testet har vi valt att fokusera på 
produkter från marknadsledande Peltor, 
utmanaren Stihl och prispressaren Clas 
Ohlson. 

– De lite enklare Stihlkåporna sågar 
vi lite för att det inte var någon radio 
i dem. Det kräver i stället att man har 
en telefon och har man då en gammal 
telefon som jag har kan du inte koppla in 
radio, MP3 eller Spotify. Sammantaget 
tycker jag att dessa från Clas Ohlson 
och Stihl har lite för dålig ljudupp
tagning eftersom micken är integrerad i 
kåporna, säger Erik Jerpdal som driver 
gården.

Eftersom han uteslutande använder 
hörselskydden i kombination med 
mobiltelefonen för att även kunna 
genomföra jobbsamtal när han vill skyd
da hörseln under traktorkörningen är 
ljudupp tagningen särskilt viktig.

HÄR FÅR CL AS Ohlsonkåporna minus
poäng eftersom texten som signalerar 
höger och vänster är så liten att mikro
fonen ofta hamnar bak och fram.

– Annars dämpar Clas Ohlson
skydden buller väldigt bra och de hade 
bra kanal sök, radio och ljudkvalitet, 
medan upptaget av mikrofonljudet var 
lite så där, säger Erik Jerpdal.

Just ljudupptagningen har också varit 
ett viktigt fokusområde för Samuel 
Karlsson som jobbar på gården. Han 
klagade snabbt på samtalskvaliteten när 
han testade Stihlkåporna.

– Är man i närheten av en motor 
eller så gick det knappt att höra mig. 
Så de får inget jättehögt betyg på det. 
Däremot är de jättetrevliga att lyssna på 
musik med, det är jättebra ljud i dem. 
De dämpar bra, går man i skogen med 
röjsåg och lyssnar på poddar eller lik
nande så kan jag absolut rekommendera 
dem, säger Samuel Karlsson.

– Clas Ohlsonkåporna dämpar  
heller inte omgivningen lika bra genom 

mikro fonen men de var fina att lyssna på 
radio med och fungerar bra, fortsätter 
Samuel.

HÄR UTMÄRKER SIG 3M  , som har de 
enda produkterna i vårt test som skickar 
med en extern bygelmikrofon med 
puffskydd som standard. Övriga test
exemplar har i stället inbyggda varianter 
i kåporna, vilket ger sämre ljudupptag
ning.

Peltorskydden från 3M är samman
taget bättre utformade för lantbrukarnas 
vardag, medan Stihlkåporna fungerar 
bättre för den som vill gå med röjsåg 
och lyssna på musik utan att ta telefon
samtal.

– De gröna kåporna, med möjlighet 
att ha två telefoner, är för mig överkurs. 
De är onödigt dyra om man bara har en 
telefon. Så jag rankar de svarta kåporna 
som bäst i test, följt av Clas Ohlson
skydden som är prisvärda i förhållande 
till funktion, säger Erik och får medhåll 
av Samuel.

ALL A K ÅPOR HAR dock specialfunktio
ner som övriga tillverkare med fördel 
kan snegla på. Både Stihl och Clas Ohl
son skickar exempelvis med en laddka
bel som enkelt kan pluggas in direkt i 
kåporna, medan Peltor fortfarande  
kräver att man pillar ur AAbatterierna 
och byter dem manuellt.

– Nackdelen med Peltor är att man 
måste hålla in knapparna väldigt länge 
för att det ska hända något, säger  
Samuel.

Clas Ohlsonkåporna  har även en 
behändig rullknapp som gör det enkelt 
att slå på och av strömmen, medan 
Peltor har ett menysystem som bygger 
på att en högtalarröst berättar vilka 
menyval du har.

– Jämför jag med den tidigare röda 
modellen som jag har märks det att de 
har utvecklats. De har bättre mjukvara 
och är lättare att ansluta. De röda 
klipper radion ganska långa stunder om 
man låser upp tangentlås och får SMS. 
De har även bra kanalsök, säger Erik 
Jerpdal när han jämför med sina gamla 
Peltorkåpor.

Han tycker att det är intressant att se 
att det finns en konkurrent i segmentet 
som slår sig in på ett betydligt lägre pris.

– Har man inte behov av att ha två 
telefoner inkopplade tycker jag inte att 
de gulgröna är prisvärda. De svarta 
räcker gott och väl. Men ser man till 
vad man får för priset är det snudd på 
att Clas Ohlson rankas lika bra och med 
en extern mikrofon hade de toppat. Jag 
tror inte att det kostar 2 000 kronor att 
sätta på en extern mikrofon, säger Erik 
Jerpdal.

Hur har medhörningen fungerat?
– Jag gillar inte medhörningen efter

som den tar in ett skrapigt bakgrunds
ljud som stör mig, säger Erik, som har 
stängt av funktionen.

– Men jag tycker att det är bra att 
det dämpar när det smäller. Peltor har 
medhörning men jag har inte hittat 
någon sådan funktion hos Stihl, säger 
Samuel. 

Hörselskydden lämnades tillbaka rejält dammiga och välanvända efter Samuel Karlssons 
och Erik Jerpdals tre veckor långa testperiod.  FOTO FREDRIK STORK

Kåpan som  
är bäst i test
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Märke och modell Peltor WS Alert XP Peltor WS Alert XPI Stihl Dynamic BT Ear Defenders från Clas Ohlson
Pris, kr 2 990 3 500 899 699
Bullerdämpning: 1)

Ljuddämpning (SNR-värde i dB) 30 30 29 22
H (högfrekvent buller) i dB 35 35 33 24
M (mellanfrekvent buller) i dB 27 27 26 19
L (lågfrekvent buller) i dB 18 18 18 13
Funktioner Blåtandsuppkoppling för telefon och musik,  Blåtandsuppkoppling för telefon och musik, FM-radio,  Blåtandsuppkoppling för telefon och musik, Blåtandsuppkoppling för telefon och musik, inbyggd
 FM-radio, antenn, extern mikrofon med puffskydd antenn, extern mikrofon med puffskydd, medhörning, inbyggd mikrofon, kabel för laddning, mikrofon, FM-radio, medhörning, 3,5 millimeters
 och medhörning. knapp för låtbyte, möjligt använda två telefoner samtidigt. 3,5 mm ingång för komradio med mera. ljudingång, LCD-display, kabel för laddning.

BETYG 1–5
Uppkoppling 5 5 5 4
Komfort 3,5 3,5 3,5 3,5
Användarvänlighet 2) 4 4 4 4
Ljudkvalitet 4 4 4 3
Ljuddämpande komfort 4 4 4 4
Mikrofonupptag 3) 4 4 1 2
Batteritid 4 4 4 4
Slutbetyg 28,5 28,5 25,5 24,5
Slutomdöme Hörselkåporna är enkla att parkoppla med Samma funktioner och omdöme som Peltor WS Alert XP Den medföljande laddkabeln gör det enkelt att ladda. Att koppla upp sig och byta mellan låtar går väldigt
 mobiltelefonen och återkopplar sedan automatiskt men med tilläggsfunktionen att du även kan använda två Parkopplingen följer gängse standarder, vilket innebär att lätt med dessa lurar och det märks att de har
 varje gång vi trycker på onknappen. Att växla mellan telefoner samtidigt, byta låt genom en knapp på användaren bara behöver hålla in on/off-knappen i sex hämtat mycket inspiration från mobiltelefoner
 olika mobiltelefoner är förhållandevis enkelt. Men kåporna samt förbättrad bullerreducering för den som vill sekunder för att kåpans lampa ska visa att parkopplingen och datalurar för att öka användarvänligheten. Att
 den som är van vid att bara behöva hålla inne  tala i telefon i bullriga miljöer. Priset för dessa special- är genomförd. Däremot är det enkelt att sakna special- söka efter radiokanaler går enkelt när vi väl läst
 blåtandsknappen i tio sekunder för att enheten ska funktioner drar dock ner betyget, enligt testpanelen. funktionen från Peltorlurarna där en röst läser upp att oss till att man måste trycka på telefonknappen
 dyka upp i menyvalet i telefonen lär bli besviken,   lurarna är påslagna och parkopplade. Under användning för att starta sökningen och inte använda plus- och
 då manövern i stället kräver att vi letar oss igenom  sitter kåporna bekvämt och finns behovet är det minusknappen som man ofta gör på bilstereon. De
 hörselskyddets menysystem. Peltor får dock   förhållandevis enkelt att växla mellan olika mobiltelefoner mjuka plus- och minusknapparna används sedan
 pluspoäng för att en högtalarröst läser upp   och låtar samt neka telefonsamtal. ”För den som inte för att enkelt växla mellan de inprogrammerade
 menyvalen så att det blir enklare att navigera.   pratar i telefon kan jag starkt rekommendra Stihllurarna  radiokanalerna. Rullhjulet gör att vi enkelt kan slå
 Menyknapparna är däremot något hårda. Ett plus är  för det var bra ljud i dem och de var sköna att ha på sig”, på och av högtalarna i skyddet och tack vare den
 också att kåporna har extern mikrofon med   säger Samuel. medföljande micro-usb-kabeln är skydden enkla
 puffskydd och medföljande AA-batterier i    att ladda. Samuel Karlsson hade svårare att hitta
 förpackningen.   kanalerna med dessa kåpor trots att frekvensen
    står tydligt anmärkt på displayen men det kan vara
    en vanesak. Med en extern mikrofon skulle dessa
    bli en vass konkurrent.1)  SNR är ett förenklat mått som anger dämpningen av typiskt industribuller. Exempelvis kommer SNR-värdet 30 decibel att minska bullernivån i en miljö med 100 decibel så 

att den upplevda ljudnivån blir runt 70 decibel, vilket är under den skadliga gränsen. På liknande sätt anger H-, M- och L-värdena hur skydden dämpar olika typer av buller. 
Exempelvis skapar grävmaskiner ofta ett lågfrekvent buller medan träbearbetningsmaskiner skapar ett mellan- eller högfrekvent oljud. APV är ytterligare ett mått som 
anger dämpningen i olika frekvensband och är bara ett av många värden som användaren kan behöva ta hänsyn till. För att få bästa skydd kan det alltså vara en god idé att 
kartlägga vilken typ av buller som genereras.  KÄLLA: ARBETSMILJÖVERKET

2)  Clas Ohlson-kåporna är enkla att förstå sig på, Peltor får pluspoäng för menyrösten och den externa mikrofonen. Stihl får stilpoäng för laddningen, Clas Ohlson  
pluspoäng för micro-usb-laddningen och rullhjulet för på- och avstängning. Samuel lyfter även fram att Peltorlurarna var de enda som klarar av röstassistenten Siri.

3) Den externa mikrofonen med puffskydd drar upp betyget för Peltor. Stihls och Clas Ohlsons inbyggda variant drar däremot ner betyget. 

| TEKNIK

TEST- 
VINNARE!
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Märke och modell Peltor WS Alert XP Peltor WS Alert XPI Stihl Dynamic BT Ear Defenders från Clas Ohlson
Pris, kr 2 990 3 500 899 699
Bullerdämpning: 1)

Ljuddämpning (SNR-värde i dB) 30 30 29 22
H (högfrekvent buller) i dB 35 35 33 24
M (mellanfrekvent buller) i dB 27 27 26 19
L (lågfrekvent buller) i dB 18 18 18 13
Funktioner Blåtandsuppkoppling för telefon och musik,  Blåtandsuppkoppling för telefon och musik, FM-radio,  Blåtandsuppkoppling för telefon och musik, Blåtandsuppkoppling för telefon och musik, inbyggd
 FM-radio, antenn, extern mikrofon med puffskydd antenn, extern mikrofon med puffskydd, medhörning, inbyggd mikrofon, kabel för laddning, mikrofon, FM-radio, medhörning, 3,5 millimeters
 och medhörning. knapp för låtbyte, möjligt använda två telefoner samtidigt. 3,5 mm ingång för komradio med mera. ljudingång, LCD-display, kabel för laddning.

BETYG 1–5
Uppkoppling 5 5 5 4
Komfort 3,5 3,5 3,5 3,5
Användarvänlighet 2) 4 4 4 4
Ljudkvalitet 4 4 4 3
Ljuddämpande komfort 4 4 4 4
Mikrofonupptag 3) 4 4 1 2
Batteritid 4 4 4 4
Slutbetyg 28,5 28,5 25,5 24,5
Slutomdöme Hörselkåporna är enkla att parkoppla med Samma funktioner och omdöme som Peltor WS Alert XP Den medföljande laddkabeln gör det enkelt att ladda. Att koppla upp sig och byta mellan låtar går väldigt
 mobiltelefonen och återkopplar sedan automatiskt men med tilläggsfunktionen att du även kan använda två Parkopplingen följer gängse standarder, vilket innebär att lätt med dessa lurar och det märks att de har
 varje gång vi trycker på onknappen. Att växla mellan telefoner samtidigt, byta låt genom en knapp på användaren bara behöver hålla in on/off-knappen i sex hämtat mycket inspiration från mobiltelefoner
 olika mobiltelefoner är förhållandevis enkelt. Men kåporna samt förbättrad bullerreducering för den som vill sekunder för att kåpans lampa ska visa att parkopplingen och datalurar för att öka användarvänligheten. Att
 den som är van vid att bara behöva hålla inne  tala i telefon i bullriga miljöer. Priset för dessa special- är genomförd. Däremot är det enkelt att sakna special- söka efter radiokanaler går enkelt när vi väl läst
 blåtandsknappen i tio sekunder för att enheten ska funktioner drar dock ner betyget, enligt testpanelen. funktionen från Peltorlurarna där en röst läser upp att oss till att man måste trycka på telefonknappen
 dyka upp i menyvalet i telefonen lär bli besviken,   lurarna är påslagna och parkopplade. Under användning för att starta sökningen och inte använda plus- och
 då manövern i stället kräver att vi letar oss igenom  sitter kåporna bekvämt och finns behovet är det minusknappen som man ofta gör på bilstereon. De
 hörselskyddets menysystem. Peltor får dock   förhållandevis enkelt att växla mellan olika mobiltelefoner mjuka plus- och minusknapparna används sedan
 pluspoäng för att en högtalarröst läser upp   och låtar samt neka telefonsamtal. ”För den som inte för att enkelt växla mellan de inprogrammerade
 menyvalen så att det blir enklare att navigera.   pratar i telefon kan jag starkt rekommendra Stihllurarna  radiokanalerna. Rullhjulet gör att vi enkelt kan slå
 Menyknapparna är däremot något hårda. Ett plus är  för det var bra ljud i dem och de var sköna att ha på sig”, på och av högtalarna i skyddet och tack vare den
 också att kåporna har extern mikrofon med   säger Samuel. medföljande micro-usb-kabeln är skydden enkla
 puffskydd och medföljande AA-batterier i    att ladda. Samuel Karlsson hade svårare att hitta
 förpackningen.   kanalerna med dessa kåpor trots att frekvensen
    står tydligt anmärkt på displayen men det kan vara
    en vanesak. Med en extern mikrofon skulle dessa
    bli en vass konkurrent.

D
en viktigaste aspekten är att man 
ska vara väldigt rädd om sin 
hörsel. Överanstränger vi den 
bränner vi hörselceller som aldrig 
återbildas. I dag finns det många 

bra hörselskydd, även med medhörning, 
som tar bort de värsta ljudet och som gör 
att man faktiskt kan kommunicera och 
samtidigt skydda hörseln. Det säger  
Torsten Ivarsson, arbetsmiljöexpert på 
Gröna arbetsgivare och Säker arbetsmiljö.

För att prova ut kåpor som skyddar 
under alla förhållanden rekommenderar 
Torsten Ivarsson i grunden alla arbets
platser att mäta upp hur högt bullret är 
och vilken typ av oljud som genereras från 
maskiner och andra anläggningar.

– Har man satsat på en ny spannmåls
tork så tycker jag att det ska ingå en mät
ning av bullernivån för dem som jobbar i 
verksamheten, säger han.

När slarvas det mest?
– Det har blivit bättre än det var och 

den unga generationen av lantbrukare 
är i högre grad intresserade av att bära 
skyddsutrustningen. Det är alltid en god 
idé att skydda sig, även om man har en 
hörselskada och påstår att man är så gam
mal att man tror att det inte är någon vits.

Bland annat slarvas det fortfarande 
under traktor och maskinkörning, även 
om många hytter i dag är så välisolerade 
att kåporna egentligen inte ska behövas. 
Andra slarvar genom att ta av hörsel
skydden tillfälligt för att svara i telefon, 
vilket också är vanskligt. Detta dilemma 
kan dock byggas bort nästan helt med de 
moderna hörselskyddsvarianter som vi 
testar i artikeln här bredvid.

– Det finns tre skyddsklasser. Skydds
klass ett omfattar tunna kåpor och gula 
proppar. I jordbruket använder man ofta 
hörselkåpor klass två som tar bort 30 
decibel. Sedan finns det skydd som är 
utformade speciellt för flygplatser som 
skyddar upp till 130 decibel. 

Bullermät för  
bästa effekt
På marknaden finns det 
många produkter som 
skyddar hörseln och vissa 
gör det bättre än andra. 
För att få ett fullgott skydd 
är det en god idé att mäta 
hur högt bullret är, anser 
arbetsmiljöexperten 
Torsten Ivarsson.
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TEMA  DIGITALISERING

Testbädden sträcker sig över 4 hektar och är uppdelad i fyra lika stora odlingsområden. 
Genom att odla höstraps, maltkorn, vårvete och havre på vardera ett hektar ska forskarna 
få möjlighet att testa sina produkter under verkliga förhållanden.  FOTO RISE 
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13 SIDOR  OM MODERN TEKNIK FÖR GÅRDEN

FRAMTIDS 
FÄLTET

Uppkopplat och helt fossilfritt. 
Det är visionen när Rises  

nya testbädd som sträcker  
sig över 4 hektar i  

utkanten av Uppsala börjar 
ta form på allvar. Här ska 

framtidens lantbruksteknik 
skapas av namnkunniga 

lantbruksföretag och tunga 
aktörer som Ericsson och Volvo.

TEXT FREDRIK STORK 



LANTMANNEN NR 6 | 201934

TEMA  DIGITALISERING

Jordbruket har  
mycket att vinna på 

ökad automation och 
elektrifiering.  

Tidigare simuleringar 
som Rise har gjort 
visar att två drag
maskiner med en 

effekt på 36 kilowatt 
och ett batteri på 113 
kilowattimmar är till

räckligt för att driva 
allt arbete utom 

tröskningen på en 
mjölkgård på  

200 hektar. 
 FOTO RISE 

är lantbruket ska kopplas upp och 
bli fossilfritt engagerar det allt ifrån 
Jordbruksverket till Ericsson. Men 
också namnkunniga företag som 
Lantmännen, Yara och Bayer. Totalt 
är ett 20-tal olika aktörer knutna till 
testbädden som invigs senare i vår. 
Här kommer både företag och andra 

organisationer som bedriver forskning 
inom ny lantbruksteknik att ha möjlig-
het att testa sina produkter, skapa nya 
samarbetsmöjligheter och utnyttja 
gemensamma datainsamlingar.

Höstrapsen växer redan på åkern och 
kommer under vårbruket att komplette-
ras med försöksytor med vårvete, malt-
korn och havre. Allt för att forskarna 
ska få möjlighet att testa sina produkter 
och teorier under verkliga förhållanden.

– Vi börjar närma oss sådden och ska 
börja gräva ner sensorer men förbereder 
också alla möjliga installationer. Men 
vi ska också skapa ett visningsrum i 
anslutning till åkern där vi ska kunna 
ta emot besökare och visa upp olika 
teknik installationer, säger Jonas Eng-
ström, teknikagronom och projektledare 
på Rise.

Visningsrummet kommer att ha ett 
glasparti ut mot fältet och en plattform 

på taket med plats för besökare och  
olika antennanordningar.

– Visionen är att man ska kunna  
stå där med VR-glasögon och se de 

områden som saknar kväve eller som är  
utsatta för svampangrepp. Det är ett 
slags innovationsinfrastruktur vi bygger 
upp, där man både ska kunna testa idéer 

Målet på sikt är att man ska bruka marken helt autonomt och fossilfritt genom att elektrifiera 
men också genom att bara använda fossilfria insatsvaror och ny digital odlingsteknik som 
marksensorer och drönare, förklarar Rises projektledare, Jonas Engström. FOTO DAVID LAGERLÖF 
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Strömsnålt är bara 
förnamnet. Mark
sensorn från Soil
scout ska fungera i 
20 år och är special
byggd för att sända 
olika typer av mark
data via radioteknik. 
Rätt använd ska  
tekniken kunna  
optimera odlingen 
och sänka vatten
förbrukningen.  
Nu ska tekniken 
utvärderas inom 
ramen för test
bädden.
FOTO JONAS ENGSTRÖM 

Test
bädden
ARBETET med 
att starta  
testbädden 
kommer att 
pågå under tre 
år. Därefter 
är tanken att 
testområdet ska 
leva vidare  
i parternas regi. 
Bakom finan
sieringen står 
Vinnova, genom 
ett bidrag på 
8 miljoner 
kronor, och 
samarbets
parterna, som 
tillsammans 
skjuter till 9 mil
joner kronor.

och utveckla dem men också samverka 
så att det föds nya innovationsprojekt.

JUST SAMVERK AN  är centralt i samman
hanget, eftersom det kommer att krävas 
samarbete för att lantbruket ska komma 
vidare i digitaliseringen, enligt Jonas 
Engström. Exempelvis måste all data 
som genereras från sensorerna i marken 
kunna kopplas samman med drönar
bilderna och skördedatan på ett effektivt 
sätt för att lantbrukarna ska kunna dra 
verklig nytta av tekniken.

Bland innovationskrafterna som är 
knutna till projektet märks också flera 
uppstartsbolag, som bildanalysföretaget 
Intello Labs, Deep Forestry, som  
fokuserar på drönaranalys av skogs
volymer i växande skog och som nu ska 
börja titta på åkermark, samt Solvi, som 
också analyserar drönarbilder för att 
skapa en bild av insatsbehovet.

Att företag som Telia och Ericsson i 

sin tur blir alltmer intresserade av lant
bruket är inte så konstigt, enligt Jonas 
Engström.

– Telia har ett stort intresse av att visa 
upp sin teknik i jordbrukssammanhang 
och lära sig mer om jordbruket. Den 
grova tanken här är att koppla ihop 
industribolagens teknik med lantbruket 
för att åstadkomma ömsesidig nytta.

Här kommer inte minst den kom
mande 5Gtekniken in som en central 
del i många av de produkter som håller 
på att utvecklas. Tekniken bedöms på 
sikt få stor betydelse för lantbruket.

– 5G är egentligen ett hopkok av 
många olika radiotekniker som kommer 
att vara mer anpassat till en rad olika 
användningsområden. Ett exempel är 
det som kallas NarrowbandIoT, som 
är anpassat för produkter som skickar 
lite data. Det är energisnålt och har hög 
täckningsgrad och skulle bland annat 
kunna användas till marksensorer och 

sensorer på djur eftersom energiåtgång
en är så liten att batterierna skulle kunna 
räcka i tio år. Men 5G har också andra 
egenskaper som gör att man kan skicka 
stora datamänger med korta svarstider, 
och det gör att man exempelvis kan 
fjärrstyra en maskin i realtid.

DET ÄR BL AND annat den tekniken som 
har lagt grunden till att Volvo nyligen 
kunde visa upp en hjullastare som fjärr
styrdes helt på distans.

Även i testområdet väntas forskningen 
på självkörande och autonoma lant
bruks maskiner att bli ett centralt inslag 
för att uppnå målet om ett helt fossilfritt 
lantbruk.

– På sikt är ambitionen att vi ska 
bruka den här marken med autonoma 
och eldrivna maskiner, men i uppstarten 
kommer det främst att handla om data
hantering och beslutsstöd, säger Jonas 
Engström. 

» Visionen är att man ska kunna stå där med VR-glasögon och se dex 
områden som saknar kväve eller som är utsatta för svampangrepp.«
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TEMA  DIGITALISERING

V
ågerstad, mellan Linköping 
och Motala, brukar cirka 400 
hektar, varav en mindre del är 
omlagd enligt Kravs regler. I 
år är odlingen 40 hektar stor 

och snart är den 100. En fördel för 
omläggningen är att man har tillgång 
till en flytgödselbrunn i anslutning 

till ekoarealen. Den användes som 
blandningsstation i årets gödsling. Till 
årets Kravcertifierade höstvete, sorten 
Mariboss efter förfrukten ärter, ville 
gården lägga 150 kilo kväve per hektar 
och variera fosforgivan efter P-klass och 
inte hamna för högt. 

I ett första steg blandades Vinass 

(NPK 4-0-4) i inköpt nötflyt och bland-
ningen spreds med släpslangsteknik till 
ramp på traktor. Givan (12–20 ton per 
hektar/59 till 100 kilo kväve) varierades 
manuellt med körhastigheten (från 4,6 
till 6,2 km per timme) utifrån en tilldel-
ningsfil som man ser på traktorns GPS.

DET VAR NÖDVÄNDIGT att variera den 
första givan eftersom steg två i göds-
lingen med Ekoväx (NPK 9-4-0) skulle 
varieras för att jämna ut fältets fosfor-
status och då hänger kvävegivan med i 
den varierade tillförseln. Snittgivan för 
steg två i gödslingen blev 770 kilo vara 
per hektar, 23–42 kilo fosfor/53–94 kilo 
kväve.

Blandningen Vinass och nötflyt 

Kravs regler gör det svårt att gödsla med 
marknadens godkända produkter utan 
att överskrida tillåten fosfortillförsel. 
Vågerstad skapade en lösning för höstvete 
tillsammans med Ekoväx och Soyl.
TEXT & FOTO ANDERS FÄLLMAN 

Lagom med fosfor till  önskad kvävegiva

Myllning av gödsel till 
utsädesodlingen av 
ekologiskt höstvete 
med gårdens Kverne-
land U-drill plus 6000.

Vågerstad 
gård
ÄGARE: 
Åhmans Trak-
torcentrum AB.
DRIFTSLEDARE:  
Fredrik Darius.
ANSTÄLLDA:  
3 inkl Fredrik.
ARE AL: 400 ha 
(100 läggs om 
till eko).
KÖT TPRO -
DUK TION: 
Konventionell 
slaktsvinsupp-
födning med 
2 480 platser. 
Köttdjursupp-
födning med 
90 dikor.
GRÖDOR, 
KONVENTIO -
NELLT: Vall, 
raps, höstvete,  
höstkorn, 
maltkorn och 
åkerbönor. 
GRÖDOR, EKO: 
Utsädesodling 
av timotej, ärter  
och höstvete.
SÄLJER: Raps, 
maltkorn och 
gräsfrö. Res-
ten förbrukas.
MARKK ARTE-
RING: Soyl  
2016.

Föraren kan följa styrfilen under arbetet.
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spreds den 10 april och Ekoväx 9-4-0 
myllades den 18 april med såbillarna på 
gårdens kombisåmaskin, U-Drill Plus 
6000. 

Såmaskinen och John Deere-traktorns 
terminal är Isobuskompatibla och kan 
kommunicera utan såmaskinsterminal 
som mellanhand. Styrfilen för myll-
ningen av Ekoväx låg laddad i traktorns 
terminal. När körhastigheten behöver 
sänkas för att maskinen ska klara att 
mata ut de högsta givorna ger systemet 
en signal till föraren om att sänka has-
tigheten.

– Det hade varit roligt att kunna 
spänna bågen ytterligare och även 
anpassa kvävegivan till avkastnings-
potentialen men det klarar vi inte i 

dagsläget, konstaterar driftsledaren 
Fredrik Darius.

Styrfilerna togs fram av Soyl Sverige, 
som tidigare har karterat jordartsva-
riationen på Vågerstads alla fält med 
konduktivitetsmätning, kompletterat 
med jordprovtagning. Soyl utgår från 
karteringen med konduktivitetsmätare 
när man väljer punkterna för jordprov-
tagning.

FREDRIK T YCKER AT T det är ett mycket 
intressant test man genomför och denna 
vår ser det ut att vara extra värdefullt att 
mylla gödseln för att få effekt i tid. Men 
han ser också att det finns vissa risker 
med upplägget som man behöver ha 
bevakning på.

– När man myllar växtnäringen stör 
man jorden och bryter upp den och det 
kan locka ogräs att gro. Men vi får tro 
att fördelarna överväger.

Att använda styrfiler för varierad 
tilldelning är ingen ny företeelse på 
Vågerstad. Ekohöstvetet såddes den 10 
oktober med varierad utsädesgiva, från 
180–250 kilo per hektar, med ett snitt 
på 220 kilo.

– Vi har tillämpat det på hela arealen 
i tre år nu och är mycket nöjda så här 
långt. Vi har varierande jordar som ger 
stor variation i såbädden i en rationell 
jordbearbetning. Vi tycker det är bättre 
att anpassa utsädesmängden till bruket 
än att överdriva bearbetningen. Nu får 
vi till jämna bestånd över hela fältet. 

Lagom med fosfor till  önskad kvävegiva

Vagerstad - Sjobacka 05b
NP9-4 Application Rate 

Activity Plan: 2019 WW-I-7 M3 - N P 9-4
Boundary Area: 16.44 (ha)

Minimum: 595 (kg/ha)
Maximum: 1,045 (kg/ha)

Min Non-Zero: 595 (kg/ha)
Average: 770 (kg/ha)

Est. Total: 12,655 (kg)

SOYL Sverige AB
Green Tech Park
Gråbrödragatan 11, 532 31 Skara
0511 – 10 777

SGIS Report 167 09/04/2019

Styrfilen för variabel gödsling av fosfor  
med Ekoväx NPK 9-4-0. 
Grön: lägst kg/ha. Röd: högst kg/ha.  

Custom Applications

SOYL©2017

Increasing
Rate

Åhmans Traktorcentrum AB

Task: Eko Ntopping KgN

Report printed: 09 Apr 2019

Styrfilen för variabel gödsling med Vinass 
upp till en total kvävegiva på 153 kilo.

Vagerstad - Sjobacka 05b
Soil Test Phosphorus 

Boundary Area: 16.44 (ha)
Min: 2.80 (mg/100g)
Avg: 4.42 (mg/100g)
Max: 6.10 (mg/100g)

Sample Depth: 0 (cm) - 20 (cm)
Start Date: 01/09/2012
End Date: 01/09/2012

SOYL Sverige AB
Green Tech Park
Gråbrödragatan 11, 532 31 Skara
0511 – 10 777

SGIS Report 61 01/04/2019

Maskin-
parken
TR AK TORER:
– John Deere 
6250R, 6130R, 
6195M och 
8400R
– Ljungby L11
– Flexitrac 
1236
TRÖSKOR: 
T670i och 
S690
SPRUTA:  
John Deere 
732i
REDSK AP:
1. Kverneland 
Onland-plog, 
7 skär.
2. Sådd Kver-
neland U-drill 
plus 6000.
3. Tallriks-
kultivator 
Kverneland 
Qualidisc.
4. Såbädds-
harv Maxer 
Pro 8 m.
5. Centrifu-
galspridare 
Kverneland 
Geospread 
Exacta TL.
6. Vält Kverne-
land Actiroll.
7. APV-ogräs-
harv.

Gödslingsbehovet för fosfor baseras på 
P-karteringen.

Fredrik Darius.



TEMA  DIGITALISERING

Stora utmaningar med  rätten till din data

F
rågan om vem som äger lant
bruksdatan dyker just nu upp 
på vartenda möte där ny digital 
teknik presenteras för lant
brukarkåren och det oavsett om 

produkten presenteras för journalister 
eller för den primära målgruppen: lant
brukarna själva.

På seminarier runt om i Sverige 
märks det tydligt att 
lantbrukarna är på sin 

vakt. Men hittills finns 
det få, om ens några, 

kända exempel där 
företagen som 
står bakom 

produkterna 
förbehåller sig 

rätten till den data 
som lantbrukarna 

genererar. Åtminstone 
på papperet.

– Jag har inga konkreta exempel men 
det är något som man hör om i andra 
sammanhang, när det gäller Google  
och Facebook, där datan har kommit  
i händerna på andra. Sådant kan  
kanske hända, säger Mats Söderström, 
precisionsodlingsforskare vid SLU.

REDAN I DAG genererar lantbruket stora 
datamängder. Från mjölkningsroboten  
i stallet till traktorn på åkern och 
drönaren i luften går det redan nu att 
plocka fram och bearbeta en 
rad upp gifter  
 
 

för den som vill och har tagit till sig den 
nya tekniken. Lägg därtill skörde datan 
som är tänkt att fungera som ett kvitto 
på dina gödselinsatser och möjligheten 
att effektivisera traktor servicen genom 
att den skickar maskindata till tillver
karen.

Ett annat  populärt exempel är mark 
karterings tjänsterna som kan höja 
avkastningen på dålig mark med 25 
procent. Potentialen att åstadkomma 
affärsnytta är enorm. Men de stora 
datainsamlingarna sätter också  
fingret på många utmaningar.  
Förutom ägande rätten är en av de  
mest centrala frågeställningarna vad 
som kan hända om datan säljs eller 
hamnar i orätta händer.

MJUK VARUJÄT TEN  Google insåg tidigt 
vilka affärsmöjligheter som finns i stora 
datasamlingar och myntade mottot 
Don’t be evil (Gör inget ont) som en 
påminnelse till sin egen företagsledning 
och personal om att inte missbruka 
makten som datainsamlingarna ger. 
Men även inom lantbrukssektorn ställs 
ibland frågan om vad som skulle kunna 
hända om en part med riktigt onda 
avsikter skulle få för sig att stärka sitt 
grepp om branschen.

I en tid då data har blivit 

högaktuellt har pressen ökat på före
tag i många branscher att köpa upp 
mjukvaruföretag som arbetar med stora 
datainsamlingar. Hur och om detta 
ens kommer att bli ett problem i lant
brukssektorn får framtiden utvisa. Men 
om datan från drönarflygningar och 
markkarteringar säljs vidare och hamnar 
i orätta händer skulle datan, åtminstone 
i teorin, kunna bli högintressant för 
företag som säljer insatsvaror.

Fredrik Hansson, som jobbar med 
odlarfrågor och markkarteringar på 
Hushållningssällskapet i Skåne, har 
tidigare sagt till Lantmannen att han 
ser en stor fara i att lantbrukarna bygger 
in sig i tjänster där datorernas besluts
stödsalgoritmer tar över allt mer och där 
företagens samlade kunskap blir en allt 
större del av affärsmodellerna.

– Det som vi ser som en stor fara 
för framtiden är att många stänger in 
kunskapen i sina digitala verktyg genom 
avancerad bildanalys. Har man exempel
vis ett redskap som med stor precision 
kan avgöra hur man ska sprida ut sin 
forsfor kan man också fundera över vem 
som vill och har muskler nog att köpa 
upp det verktyget, jo sannolikt de som 
säljer insatsvaror. Det sker en kunskaps
instängning som är skrämmande.

SAMTIDIGT ÄR DET viktigt att komma 
ihåg att all central datainsamling inte  
är av ondo och att den i stort sett är 
nödvändig för att utveckla nya  
produkter och tjänster.

Vem som äger datan blir en allt viktigare fråga i takt med att 
digitaliseringen av lantbruket tar fart. Enligt tillverkarna ska 
farhågorna i stort sett vara obefogade. Men det betyder inte  
att lantbrukarna inte behöver vara på sin vakt.
TEXT FREDRIK STORK FOTO ISTOCK
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Stora utmaningar med  rätten till din data

I Sverige pågår redan flera försök att 
samla in data för att öka lönsamheten i 
odlingarna. Men även internationellt 
drivs flera lyckade projekt.

Ett av de mest uppmärksammade är 
Farmers Business Network, som bygger 
på ungefär samma upplägg som Svenska 
Dagbladets prisbelönta räntekarta. Men 
till skillnad från bolåneräntor, som de 
svenska bankkunderna rapporterar in 
i Svenska Dagbladets tjänst, rappor-
terar användarna i bondenätverket i 
stället in allt från agronomiska data, 
som såtidpunkt, utsädesmängd, skörd, 
inköpskostnader och spannmålspris. 
Alla uppgifter anonymiseras och kan 
sedan användas till att pressa priserna i 
olika regioner. 

Men uppgifterna gör det också enkelt 
för medlemmarna att samla ihop sina 
skördar för att få storleks fördelar vid 
försäljningen och att optimera odlingen 
genom att man automatiskt får tillgång 
till referensresultat från liknande jordar. 
Det sistnämnda har inte minst ogillats 
av utsädesföretagen som i stället har 
velat rekommendera andra grödval.

MEN DET FINNS OCKSÅ  exempel på 
motsatsen – där olika aktörer har använt 
styrkan i stora datainsamlingar till att 
spela ut lantbrukarna mot varandra. 
Ett av de mest uppmärksammade fallen 
handlar om kycklinguppfödare i USA 
som har stämt sina uppköpare på grund 
av vad de beskriver som en misstänkt 
kartellbildning. Det misstänkta uppläg-
get bygger på att företagen i den påståd-
da kartellen ska ha fört in detaljerade 
datauppgifter om gårdarnas betalning, 
produktionskostnad och vikt ökning per 
dag på en central server hos ett analys-
företag.

Men 
här samlades 
också uppgifter 
om gårdarnas 
foderomvandling, 
genetisk uppsättning på 
kycklingarna, producerad vikt 
per ytenhet, me dicinanvändning och 
en rad andra uppgifter. Där ska sedan 
medlemmarna i den påstådda kartellen 
haft möjlighet att titta på sin och sina 
kartellkompanjoners uppfödare för att 
på så sätt sätta press på sina egna under-
leverantörer.

Målsägarna anser i princip att detta 
har påverkat alla kycklinguppfödare i 
USA och att upplägget har skadat dem 
sedan 2008 genom att de har fått min-
dre betalt för sina produkter. 

» Inom lantbrukssektorn ställs ibland frågan 
om vad som skulle kunna hända om en part 
med riktigt onda avsikter skulle få för sig 
att stärka sitt grepp om branschen.«

Så framtidssäkrar du dina insamlingar av lantbruksdata
FÖR AT T DR A VERKLIG nytta av dina datainsamlingar 
över tid är det viktigt att löpande fundera över hur 
framtidssäker datainsamlingen är. Många system 
bygger redan i dag på öppna standarder som enkelt 
kan exporteras, exempelvis till ett Exceldokument 
eller ett annat dataformat.
ANDR A PRODUK TER bygger på traditionell inlåsning 
som ska hålla fast användaren vid en tjänsteleveran-
tör under lång tid, vilket kan göra det svårt att byta 
om leverantören inte längre håller måttet eller går 
i konkurs. Att byta tjänsteleverantör kan i bästa fall 
kräva några enkla knapptryckningar och i värsta fall 

krävs konsulthjälp för att strukturera om dataupp-
gifterna.
ANDR A FAK TORER som kan vara bra att reflektera 
över är om datan är bakåtkompatibel när det 
kommer nya informationslager. Blir dagens data 
exempelvis värdelös om GPS-precisionen går ner på 
millimeternivå och hur enkelt är det att byta mellan 
datumformaten 03202019 och 20190320  om du 
någon gång skulle behöva?
HUR ENKELT är det att byta traktormärke och vad 
händer med datauppgifterna som maskinstationer-
na kanske samlar in? Får du del av dem?

39NR 6 | 2019 LANTMANNEN
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Digital rådgivare
BOSCH. Företaget utvecklar teknik för olika marknadssegment,  
gravitationsavkänning i smartphones är ett exempel. Nu har det 
även ambitioner i lantbrukssektorn i ett 20-tal projekt. Ett är  
sensorer som mäter saftspänning i blad. Ett annat är FieldSensor, 
som Bosch har fått innovationspris för.

FieldSensor kan bli ett alternativ till rådgivaren av kött och blod. 
Den inriktningen har projektet. En stationär klimatstation med 
multispektral kamera på fältet från sådd till skörd levererar bilder 
och data till Boschs eget moln. Systemet kan använda satellitbilder 
som kombineras med data från fältstationen när det är molnigt.

I molnet bearbetas data och sedan returneras råd om gödslingar 
och växtskydd. Systemet ska även kunna bedöma avkastnings-
potential och kvalitet innan skörd och omsätta det i råd som gäller  
försäljning. Hittills utvecklas systemet för vete, raps, sockerbetor 
och majs.

FieldSensor imponerar och spar mantimmar, men om det kan 
konkurrera med en klassisk rådgivare återstår att se. Man får 
mycket rådgivning för 45 000 kronor per år. Den siffran baseras 
på antagandet att en användare vill ha fem stationer som kostar 
10 000 kronor vardera och som ska vara avskrivna på fem år. Till 
det tillkommer en abonnemangsavgift på 5 000 kronor per station 
och år.

Bosch inser att priset kommer att påverka intresset och väljer 
bort vissa tekniker som fördyrar. Man avstår från regnmätare och 
väljer batteridrift i stället för solpanel.

Innovativ snigeldetektor
SANGOSSE. Företaget som tillverkar snigelgiftet Iron Max utvecklar 
en snigeldetektor. Limacapt placeras i fält. Den har en RGB-kame-
ra som registrerar infraröda våglängder och ser sniglar, även på 
natten. En dator i enheten behandlar 1 000 bilder varje natt, och 
på morgonen får användaren en rapport om antalet sniglar per kva-
dratmeter. Tekniken ser skillnad på färg och storlek på sniglarna. 
Mängden djur blir vägledande i dosvalet.

Limacapt är monterad på ett stabilt stativ, men kan bära fler 
apparater om man vill, exempelvis väderdata. Apparaten använder 
GSM-abonnemang. Strömförsörjningen klaras med solpanel och 
batteri. Snigeldetektorn är inte prissatt men lanseringen beräknas 
ske 2020.

Sensorer och andra tekniska 
innovationer kommer i en strid ström. 
Här några exempel från franska Sima. 

TEXT & FOTO ANDERS FÄLLMAN 

Tekniska 
uppstickare
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Mobil instruktionsbok
KUHN. Redvista är ett alternativ till en 
klassisk instruktionsbok. Man aktiverar 
en del i en instruktionsbok genom att 
skanna ett märke med smartphone eller 
platta mot den del av maskinen man ska 
jobba på. Det kan handla om att hitta alla 
smörjpunkter som är gömda under damm, 
göra reparationer eller se var på redskapet 
man gör olika inställningar. Sammantaget 
ger Redvista oerfarna bättre möjlighet att 
serva och hantera maskinen än med en 
instruktionsbok i papper.

Avslöjar bränsletjuven
BEISER. Fuel It är en nivåavkännande sensor 
för bränsletanken som behöver övervakas. 
Sensorn skickar ett larm om man öppnar 
locket och tar ur sensorn eller om nivån 
i en tank minskar. Tekniken är trådlös, 
med fem års driftslängd med två stycken 
1,5-volts AAA-batterier, och kan inte inak-
tiveras eller förstöras av en obehörig utan 
att sensorn larmar. Pris: 590 euro (inklusi-
ve tre års fritt abonnemang i Herziannät-
verket) och därefter 25 euro per år.

Smart utfodringsvagn
BEISER. Under plåtarna i en bogserad vagn 
med tak finns innovativa lösningar. Beiser 
har vunnit pris för sin utfodringsvagn som 
levererar data över foderförbrukningen 
via en LoRa- eller SigFox-applikation till 
telefon eller dator. Vågceller väger regel-
bundet och data levereras med en våg-
längd som är okänslig för kuperad terräng. 
Mönstret i foderkonsumtionen kan även ge 
tidiga indikationer på sjukdom eller andra 
störningar. Listpris: 11 500 euro och 25 
euro per år för abonnemanget.

Radiostyrt på band
NÄRLANT. Det svenska företaget avser att ta in McConnels radio-
styrda redskapsbärare Robocut, en serie kompakta maskiner  
med låg tyngdpunkt, bandställ och hydrostatdrivning i två  
hastighetsområden. Modellen RC56 på bilden väger 1,2 ton, har en 
trecylindrig Hatz-dieselmotor på 56 hk och bränsletank på 38 liter. 
Hydrauliken ger maximalt 59 minutliter till redskapet, 57 till band-
drivningen. Radiokontrollen har en räckvidd på 150 meter.

Förstadium till robottraktor
REFORM. Radiostyrda modell Metron P48 RC är en bensin/el-hybrid 
med en batterikapacitet på 8,45 kWh. En Kubotamotor driver 
generatorn på 48 volt och kraftuttag. Metron P48 PC är helt fri 
från hydraulik. Den har fyrhjulsstyrning, elmotor på varje hjul och 
elservo reglerade lyftarmar på trepunkten.

Modellen väger 1 100 kg, har en motor på 48 hk och är avsedd för 
arbeten som släntklippning. Serieproduktionen av Metron P48 RC 
beräknas starta i slutet av 2019. Listpris: 60 000 euro.

Konstruktionen är anpassad för att kunna utvecklas till ett robot-
fordon för fältarbeten, förmodligen först för körslor mellan raderna 
i vingårdar. 
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De satsar på digital handel  
i hela landet till hösten

S
kira lanserade i slutet av  
sommaren 2018 sin digitala 
handel med spannmål och andra 
foderråvaror. Öppnandet av 
tjänsten började i Östergötland 

och har sedan skett stegvis i andra 
områden, som Västergötland,  
Småland, Halland och Skåne. 

– Det är ett helt nytt system och vi 
vill ha full koll på att allt fungerar innan 
vi öppnar upp för fri registrering, säger 
Felicia Bindekrans, marknadsstrateg på 
Skira. 

Till hösten planeras tjänsten vara 
öppen för användare i hela Sverige. 
Tjänsten går ut på att användarna  

kan lägga upp annonser på varor till 
försäljning. Som köpare kan man lägga 
bud på de varor som man är intresserad 
av. Säljaren får sedan möjlighet att välja 
det bästa budet. Skira erbjuder transport 
och här sker också ett kvalitetstest av 
varan. 

TILL SKILLNAD FR ÅN spannmåls
handlare äger Skira aldrig varan utan tar 
i stället ut en transaktionskostnad för 
affären. En viktig del av tjänsten är ock
så en juridiskt trygg betalnings lösning.

– Man behöver inte känna att man 
måste lita på säljaren eller köparen,  
Skira löser allt genom att vara en  
oberoende part, säger Felicia Bindekrans. 

Många av de 400 medlemmarna har 
inte genomfört några affärer än.  

– Man är positiv till tjänsten men 
kanske inte har något att sälja för till
fället utan vill se hur det fungerar. 

De affärer som gjorts har framför allt 
handlat om foderspannmål och andra 
foderråvaror, till exempel ensilage. 

Mellangårdshandel är en bra start och 
språngbräda för att få upp volym och 
sedan få in större kunder, menar Felicia 
Bindekrans.

UNDER VÅREN HAR köpare från kvarn
sidan anmält sig till tjänsten, vilket 
betyder att det finns möjlighet att till 
exempel sälja grynhavre och kvarnvete. 
Även fodertillverkare finns med bland 
användarna. I annonsen redovisas 
automatiskt vad transportkostnaden är, 
vad säljaren får betalt och vad Skira tar 
betalt för tjänsten. Prisnivåer på anony
miserade avslutade affärer redovisas för 
medlemmar. 

– Hela syftet med den här marknads
platsen är att öka transparensen på 
spannmålsmarknaden och göra all 
information tillgänglig för användarna.  

Under året kommer Skira att arbeta 
med att ta fram en marknadsanalys
tjänst, som framöver ska erbjuda ett 
bättre beslutsunderlag till medlemmar
na. 

Några i gänget som 
driver den digitala 
spannmålshandeln 
Skira. Från vänster: 
Niklas Ericson,  
Matilda von Rosen, 
Joel Glemne och  
Felicia Bindekrans.  
FOTO  SKIRA

Den digitala spannmålshandeln 
Skira har nu cirka 400 medlemmar. 
Mellangårdshandel dominerar men  
även kvarnar och fodertillverkare har 
anmält intresse. 
TEXT MALIN EBORN 
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Genom övergång från spannmålstorkning med oljedrift 
till torkning med elpannor reducerades energikostnaden 
första säsongen med 400 000 kr. 
Med elpannor får man ett minimalt årligt underhåll och jämn 
torktemperatur vilket bidrar till kostnadsreduceringen.  
Valet föll på elpannor då oljedrift är för dyrt och torkning med 
biobränsle medförde extra personal för drift och underhåll 
under torkperioden. Det lokala fjärrvärmeverket klarade inte 
förse processen med tillräcklig energimängd.  
Föreningen beslöt därför att investera i  
moderna elpannor och en transformator- 
station för att köpa högspänning till låg  
kostnad under sommaren.

Kristianstadortens Lagerhusförening

Kristianstadortens Lagerhusförening
Spannmålstork utrustad med sex styck  
EP 750/690V med totaleffekt 4,5 MW

Nytänkande gav stora
vinster och miljöpris!

Lösningen passar alla torkanläggningar, 
stora som små. Kontakta oss!

Läs mer om anläggningen och
miljöpriset. Beställ broschyr!

Tel 044-22 63 20 •  www.varmebaronen.se
E-mail info@varmebaronen.se 

S
om odlare och ordförande 
för Spannmålsodlarna 
i Örebro välkomnar 
Mikael Franzén den 
digitala spannmålshan

deln. Tjänsten ger möjlighet att 
komma runt höga marginaler – en 
käpphäst – som föreningen under 
många år kritiserat handelsledet 
för att ta ut. Jämför man till vilket 
pris en lantbrukare kan sälja en 
vara med priset för att köpa till
baka samma vara från handeln, 
kan differensen ligga på 30 öre 
per kilo, vilket är alldeles för 
högt, menar han. Med Skira kan 
förhoppningsvis både köpare och 
säljare dela på handels marginalen 
i stället. 

Mikael Franzén  var en av de 
lantbrukare som anmälde sig och 
provade tjänsten redan under 
hösten.  

– Det har fungerat bra. Vi sålde 
höensilage när det var eftertraktat 
på marknaden, säger han. 

SPANNMÅLSODLINGEN  på Nybble 
gård i Vintrosa domineras av  
kontrakterad utsädesproduktion, 
men Mikael Franzén säljer även 
till exempel en del vete, en handel 
som skulle kunna ske via den 
digitala handelsplatsen. Om även 
större uppköpare på marknaden, 
till exempel kvarnar, börjar använ
da tjänsten blir det extra intressant 
eftersom det blir en försäljnings
kanal också för andra kvaliteter, 
och inte bara foder råvaror.

Spannmålsodlarnas ordförande 
i Västra Sverige, Bertil Hagsgård, 
som driver gården Gasebergs
ängen i Mellerud, har också 
provat tjänsten. Han var med och 
bjöd på ett parti med åkerbönor 
till grisproduktionen men tog inte 
hem affären. 

– Jag tyckte det blev för dyrt så 
ur ett säljperspektiv måste det ha 
blivit bra! säger han. 

PRISSÄT TNINGEN  på spannmål 
i Sverige domineras i alltför hög 
grad av den största aktören på 
marknaden, Lantmännen, menar 
han. Därför tycker Bertil Hags
gård att en tjänst som kan visa 
priser vid sidan om marknads
ledaren är bra. Stor efterfrågan 
på åkerbönor och ett begränsat 
utbud efter förra årets mycket 
låga skörd av åkerbönor drev upp 
priserna. 

– Tjänsten visar det verkliga 
priset och att marknaden  
fungerar, säger han. 

Lantbrukare har visserligen 
alltid kunnat bedriva mellan
gårdshandel, men en fördel med 
Skira är att man slipper ta kredit
risker om man inte känner eller 
har referenser på den man handlar 
med, tillägger han. 

Hoppas ta hem 
höga marginaler 

Bertil Hagsgård.

Att både köpare och säljare slipper betala höga 
handelsmarginaler är en viktig fördel, tycker 
Mikael Franzén, Nybble gård, som själv testat 
Skiras tjänst. 
TEXT MALIN EBORN

Mikael Franzén.

»  Tjänsten visar 
det verkliga  
priset och att 
marknaden 
fungerar.«
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Självkörande el funkar

E
ldrivna kompaktlastmaskiner, 
bilar, bussar och gruvmaskiner 
finns redan ute på marknaden 
men det har varit svårt att lösa 
de krav som ställs av lantbrukets 

fältarbete. Det är tungt arbete under 
många timmar. Det ska dessutom vara 
klart i tid så att sådden, besprutningen 
eller skörden inte blir försenad. 

Tanken med SLUs projekt är att man 
helt ska kunna ersätta traktorn ute på 
fält med självkörande elmaskiner. 

SJÄLVKÖR ANDE MASKINER  har fördelen 
att tiden som går åt till att ladda batte
rierna inte kostar pengar, något som är 
ett problem för bemannade  
batterifordon. Kombinerat med att 
maskinen kan arbeta fler timmar än 

även den mest ihärdiga förare så kan 
man även med mindre maskiner på 50 
kW (~70 hk) klara lika stora arealer per 
dag som stora dieseltraktorer.

Studien undersöker ett teoretiskt lant
bruk som odlar 200 hektar spannmål 
och har flera små eltraktorer som själva 
kör runt på fälten och gör alla sysslor 
utom skörd. Med hjälp av simulering 

skapar man maskinerna och under
söker hur man bör välja antal maskiner, 
laddare och batterier för att hinna bli 
klar i tid med tungt fältarbete. Det ska 
dessutom vara ekonomiskt försvarbart 
och ha minst lika bra produktion som 
om man kör med dieseldriven traktor. 

PROJEK TET PÅGÅR  men redan nu har 
några intressanta resultat framkommit. 
SLUforskarna ser att det finns flera 
olika lösningar. Man kan antingen välja 
en stor traktor med ett stort batteri och 
en stark laddare eller flera små traktorer 
med små batterier. Båda har olika för
delar men ungefär samma arbetstakt. 
Med en bra laddare eller klurig plane
ring kan självkörande maskiner arbeta 
på fält lika bra som en stor maskin utan 
att kräva en diseltanks energi i form av 
batterier. Det är intressant att se att ett 
så stort batteri inte är nödvändigt utan 
att det finns alternativ. 

Projektet ”Eldrivna autonoma arbets
maskiner i lantbruket” är finansierat av 
Energimyndighetens program Stand
Up4Energy och utförs tillsammans med 
bland andra Uppsala universitet. 

Eldrivna maskiner börjar nu komma i många former och typer. Men ute 
på fälten är det fortfarande diesel som gäller och det finns få alternativ. 
Nu undersöker SLU självkörande batteritraktorer. Resultaten från 
simuleringar pekar på att det går att byta dieseltraktor mot elmaskiner 
för de flesta typer av fältarbete. 
TEXT OSCAR LAGNELÖV 

Doktorandprojekt
I EN SERIE ARTIKL AR ska doktorander 
på SLU beskriva den forskning de 
arbetar med, projekt som på ett eller 
annat sätt har anknytning till lant
bruket. Först ut är Oscar Lagnelöv  
om självkörande fordon.

Oscar Lagnelöv.

SLUs försök visar att flera små traktorer med små batterier fungerar lika bra som en stor traktor med ett stort batteri. Liten maskin från Fendts Xaverprojekt.

Case IHs autonoma hyttlösa Magnum.

Konceptmodell med utskjutet batteri från 
Lighthaus Industrial Design.
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Per-Anders Andersson har lång erfarenhet 
av att hjälpa lantbrukare med Samansök-
ningar och gillade jobbet under många år. 
Men när Landsbygdsprogrammet 2015 kom 
försvann arbetsglädjen och han var nära att 
gå in i väggen.  



Per-Anders Andersson är en auktoritet när det gäller vallodling 
i Sverige och tilldelades nyligen priset för Årets rådgivarinsats. 

Men för några år sedan fick arbetet med Samansökning  
honom nästan att ge upp. 

TEXT MALIN EBORN FOTO MIKKEL ÖRSTEDHOLM

Hyllad rådgivare  
gick på knäna 
av systemet
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är Per-Anders Andersson belönades med priset 
Årets rådgivarinsats löd en del av motiveringen 
att ”han outtröttligt drivit kunskapsutvecklingen 
inom vall- och grovfodersområdet” under sina 
snart trettio år i branschen. 

– Vall är en spännande gröda, säger han. 
I skämtsam ton lägger han till: 

– Jag brukar säga att det är väl ingen konst att ge råd på 
slätten när det gäller höstvete och höstraps. Det kommer så 
mycket nya försöksresultat och tas fram nya sorter hela tiden. 
Vallodling är något helt annat!

För drygt två år sedan började han på Lantmännens 
Odlingsrådgivning och jobbar både internt och externt som 
specialist på vall och grovfoder. Per-Anders Andersson utgår 
från Lantmännens kontor i Vetlanda och det är just i  
Jönköpings län han verkat hela sitt yrkesverksamma liv.  
Fokus på vall kom naturligt när han började sin karriär som 
växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Jönköping. 
Här finns många mjölkgårdar där vallen är den viktigaste 
grödan i produktionen. Han är rådgivare till flera av de största 
gårdarna i området och många har följt honom genom åren. 
Vissa kundrelationer har han haft sedan han började som  
rådgivare på Hushållningssällskapet 1990. 

– Ibland när vi går och tittar på vallen kan det kännas som 
om vi är ett gift gammalt par, jag och lantbrukaren, säger han 
och skrattar. 

Han tillägger att det säkert kan vara bra att byta rådgivare 
ibland för att se saker med nya ögon. Men just när det gäller 
vall tar det tid att bygga upp kunskap om odlingen och det 
finns relativt få rådgivare med den kompetensen i landet. 
Att förändra vallstrategin på en gård är också ett arbete som 

tar tid. Vall ska sås in och ligga några år innan resultatet kan 
utvärderas. 

– Det är ett komplext system där det inte finns så många 
försöksresultat att gå efter, säger han. 

Under 1970- och 1980-talen gjordes relativt många vall-
försök men sedan dess har försöksbudgeten krympt. I för-
hållande till ettåriga grödor kostar det väldigt mycket pengar 
att göra vallförsök så det blir inte så mycket nya resultat för 
pengarna, menar han. Därför finns det kunskapsluckor där det 
saknas försöksresultat att gå efter. 

Ett exempel är om gödsling av återväxt på vallen ska ske 
med kalksalpeter eller N27.  Det finns försök som visar att det 
inte är ekonomiskt med kalksalpeter med den prisbild som är 
nu. Men försöken har några år på nacken och bygger  
på att man tar tre skördar per säsong. Eftersom många 
lantbrukare tar fyra eller fem skördar per säsong och tiden 
för återväxt därmed har krympt kanske den effektivare kalk-
salpetern, trots det högre priset, är det mest lönsamma  
alternativet. Med ett torrare klimat, som förra årets sommar, 
kan fördelarna med kalksalpeter också överväga. 

JUST ANTALET SKÖRDAR per säsong är ett exempel där det 
skett stora förändringar och praktiserande lantbrukare gått 
före forskningen. Runt 1990 när Per-Anders började som 
rådgivare var tre skördar i stället för två något nytt.  I dag tar 
många lantbrukare på småländska höglandet fyra skördar och 
i exempelvis Halland och Skåne förekommer fem skördar 
per säsong. Men det kanske inte är fyra eller fem skördar 
per säsong som är den mest lönsamma strategin, resonerar 
Per-Anders Andersson. 

– Visst har det gjorts orienterande försök men vi har inte 
något riktigt säkert material som visar att det är så, säger han. 

I praktiken ute på gårdar kan det finnas många fördelar med 
fyra- eller femskördesystem lägger han till. Ett exempel är att 
om andraskörden hinns med i slutet av juni kan personal ta 
ledigt under juli när många faktiskt föredrar att vara lediga. 

I sin roll som rådgivare har han stor respekt för att växt-
odlingen bara är en del av företaget och att mjölk- och kött-
produktionen är själva basen. Lantbrukaren måste prioritera 
bland allt som ska göras i företaget. Men i takt med att  
många gårdar växt under åren märker han också en förändrad 

PROFILEN |  PER-ANDERS ANDERSSON

»Ibland när vi går och tittar på vallen 
kan det kännas som om vi är ett gift 
gammalt par, jag och lantbrukaren.«

– När det gäller vall har forskningen halkat efter praktiserande  
lantbrukare på många områden. Det finns till exempel inga säkra 
forskningsresultat på att fyra eller fem vallskördar per säsong är 
den mest lönsamma strategin, resonerar Per-Anders Andersson. 

»
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Per-Anders Andersson
ÅLDER: 60 år.
GÖR: Odlingsrådgivare och  
specialist på vall och grovfoder  
hos Lantmännen. 
AK TUELL FÖR: Fick priset Årets 
Rådgivarinsats 2019. 
BOR: På en gård i Hjärtlanda  
utanför Sävsjö. 
FRITID: Cykling, skidåkning,  
vandring och gården. »
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FEM SNABBA 
Hur känns det att få priset för Årets 
rådgivarinsats? 
– Det är fantastiskt roligt att få upp-
skattning på det här sättet. Jag är 
både stolt och glad. 
Vad är viktigt i rådgivarrollen? 
– Jag tycker att man ska lyssna in och 
vara lyhörd. Sedan är det viktigt att 
våga prova nytt och utmana. 
Vad är viktigt i din vallrådgivning?
– Mitt mantra är att grovfodersanaly-
sen är en växtanalys som kan använ-
das för att förbättra vallodlingen. 
Kan du utveckla det? 
– Flera parametrar i analysen kan 
exempelvis användas för att utforma 
gödslingen rätt. 
Vad är det bästa med vall? 
– Just kopplingen att man som 
växtodlingsrådgivare måste förhålla 
sig till att man har en produkt som 
genererar mjölk och kött är väldigt 
spännande. 

PROFILEN |  PER-ANDERS ANDERSSON

Per-Anders Andersson på rådgivnings-
besök hos en av sina kunder. Magni  
Svensson driver mjölkproduktion  
med drygt 300 mjölkkor i Glömsjö  
mellan Sävsjö och Vetlanda. 
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inställning. Med anställda finns ett större utrymme för att 
fokusera på företagets olika delar och många har insett  
växtodlingens betydelse för resultatet i djurproduktionen. 

– Det finns en helt annan lyhördhet för att vidta åtgärder 
och få bättre ekonomi i vallodlingen än när jag började. Det är  
fantastiskt kul att få vara med i den här utvecklingen,  
säger han. 

PAR ALLELLT MED VÄ XTODLINGSR ÅDGIVNINGEN har han 
under större delen av sitt yrkesverksamma liv också arbetat 
med att hjälpa lantbrukare med Samansökningar. 

– Jag började med det redan 1995 och har varit med på hela 
den kaotiska resan när det gäller Sam, säger han. 

2008 startade Per-Anders sin egen rådgivningsfirma 
Agroråd AB där han parallellt jobbade med växtodlings-
rådgivning och konsultuppdrag när det gäller EU-stöd 
åt lantbrukare. Han uppskattade själva arbetet med Sam- 
ansökningar, att göra kartorna och sitta med Sam-internet. 
En viktig del av arbetsglädjen var också att många lantbrukare 
verkligen uppskattade hjälpen. Men när det nya landsbygds-
programmet kom 2015 försvann allt mer av glädjen. Introduk-
tionen av det reformerade stödprogrammet präglades av stor 
osäkerhet runt vilka regler som gällde och ett IT-system som 
krånglade. För Per-Anders Anderssons kunder blev korrekt 
optimering efter kompensationsstödsreglerna mycket viktigt 
eftersom det kunde handla om hundratusentals kronor mindre 
i stöd om lantbruket ”hamnade på fel sida om gränsen”. 

– Det var stora pengar i omlopp och det blev en ständig oro 
som åt upp mig, säger han. 

Oron pågick inte bara under själva Samansöknings perioden 
utan fortsatte under året. När en lantbrukare ringde och sa att 
han eller hon inte fått sitt stöd slog oron till över att han som 
konsult kanske gjort något fel. 

– Oftast var det inte jag som gjort något fel, det var läns-
styrelsen eller Jordbruksverket, eller något annat, men känslan 
var väldigt jobbig, säger han. 

Även om han hade en konsultansvarsförsäkring hjälpte det 

inte mot oron för att felen kunde drabba kunderna. Jordbruks-
verkets stora problem med IT-systemet har, som alla känner 
till, fortsatt att prägla stödperioden och det finns lantbrukare 
som fortfarande inte har fått sina pengar från 2015. 

– Jag bestämde mig för att sluta. Hade jag inte gjort det 
skulle jag ha gått in i väggen, säger han. 

HAN L A NER SIN R ÅDGIVNINGSFIRMA  Agroråd som han drivit 
i nästan tio år och tänkte att ”ringer ingen så får jag väl jobba  
i skogen hemma”. När han i efterhand berättat sin historia  
har han hört fler rådgivare som också slutat med Samråd-
givningen av liknande skäl. Med sin egen erfarenhet från att 
ha jobbat på Hushållningssällskapet tror han också att det är 
lättare att hantera oro i en större organisation ”där man kanske 

blir lite mer omhändertagen när det händer saker”.  För även 
om han hade ett nätverk att prata med blev ensamheten som 
egenkonsult mer påtaglig när det gällde stressen runt Sam-
ansökningar.  

Det blev inte mycket jobb hemma i skogen utan livet tog 
snabbt en ny vändning och han erbjöds tjänsten som specialist 
på vall- och grovfoder hos Lantmännen 2017. 

– Nu är jag fantastiskt glad att jag är med i den här gruppen, 
det har verkligen gett mig ny energi att få jobba med ett gäng 
engagerade rådgivare, säljare och produktchefer som alla har 
ett bra driv för svenskt lantbruk, säger han. 

»Oftast var det inte jag som gjortx 
något fel, det var läns styrelsen ellerx 

Jordbruksverket, eller något annat,x 
men känslan var väldigt jobbig.«

Numera finns det mesta i mobilen men om 
det är svårt att identifiera ett ogräs kan  
boken Åkerogräs i Sverige fortfarande  
komma till nytta.

Traktorn som pryder Per-Anders Anderssons 
kontor är en present han fått efter ett av de 
många föredrag han hållit genom åren.

Per-Anders Andersson lyfter upp en timo-
tejplanta, det vanligaste och mest odlade 
vallgräset i Sverige.

»
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 |  FOKUSFRÅGAN

Högtflygande planer

P
å en tiogradig skala kommer 
drönaren att ha en betydelse 
mellan fem och sex. Den kommer 
inte att ersätta traktorn men blir 
en annan typ av mångsysslare. 

Framför allt för övervakning.
En drönare är rätt och slätt en flyg

maskin. Det är vad man utrustar den 
med som till stor del avgör prislappen. 
Beroende på vad man vill använda drö
naren till kan den kosta från 1 800 till 
400 000 kronor. Det säger en hel del om 
teknikens mångsidighet och potential. 

I lantbruket är kontroll av biomassa 
i en gröda, kväveinnehåll, ogräs
förekomst, planttäckning och funktion 
på dräneringssystemen potentiella 
användningsområden. Det sker en 
utveckling av drönare som identifierar 
ogräs och skadegörare, bedömer skörde

skador och gör planträkningar. Eller 
bedömer en grödas kvävebehov ungefär 
som Cropsat eller Yaras Nsensor gör. 
I skog mäts bonitet med drönare och 
trädgårdsodlingen jobbar med skörde
prognoser på vitkål och pumpaväxter. 
Alla konsumenter vill inte ha pumpor 
som väger 4,5 kilo. Lite annorlunda 
användning är hur vilt rör sig på åkrar
na, värdering av skador av vildsvin och 
även spårning av dem innan jakt.

DET FINNS REDAN många saker man 
kan göra med en drönare men många 
tillämpningar kräver fortfarande god 
ITkompetens hos användaren. In
ställningen som har framförts av Peter 
Borring att ”teknik i all ära men den är 
inte tillräckligt användarvänlig”, den 
gäller också drönartekniken. Det finns 
ett intresse hos teknikerna för att skapa 
förenklingarna. Ett positivt exempel 
i sammanhanget är företaget Solvi 
som utvecklar en applikation som kan 
överföra data från simkortet i drönaren, 
direkt till traktorn för att bli en styrfil 
för en körsla på åkern.

En stor del av potentialen för drönare 
är fortfarande inte utvecklad och ut  
nyttjad. Tillsyn och övervakning av djur 
på betesmarker är ett exempel. Vi har 
stränga lagkrav på översyn som är tids
ödande att göra. Bilder på djuren kan 
berätta mycket. Friska djur går i flock 
och sjuka djur går undan.

I DAG FÖRKNIPPAR vi drönare med 
RBGkameran eller multispektrala 
kameror och GPSorienterad teknik 
som överför bilder och filmer. Men 
det finns billigare och enklare teknik 
som också kan få stor användning med 
drönare. Ett exempel är LoRaWan, som 
kan sända mindre datamängder från 
sensorer via en gateway på drönaren. 

LoRaWan och smalbandsteknik  
kommer sannolikt att få stort genom
slag, billiga och oömma. Ett 70tal 
kommuner i Sverige använder LoRa 
Wan för övervakning på soptunnor, 
parkbänkar, fukt, temp, luftföro
reningar med mera. Det är teknik och 
användnings områden som också kan 
överföras och utvecklas i lantbruket.  

Drönarteknik 
har hög men 
outnyttjad 
potential och 
kräver god 
IT-kompetens 
av användaren.
ILLUSTRATION ISTOCK  

Vilken potential har drönare 
i lantbruket? En som vet är 
Ove Konradsson:?

Ove Konrads-
son, projekt-
ledare på  
SmartAgri.



Nu lanserar vi Neste MY Förnybar Diesel™ i Sverige. En fossilfri diesel 
tillverkad av  100% förnybara råvaror som inte släpper ut någon ny  
koldioxid i atmosfären. Allra smartast är att den fungerar precis som 
vanlig diesel, det tar alltså inte längre tid att bli fossilfri än det tar att fylla 
tanken. Läs mer och hitta din närmaste återförsäljare på neste.se

2045 ska Sverige  
vara fossilfritt.

20:45 kommer Lars  
vara det.
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Mätning av  
stallgödsel spar 
pengar och miljö

N
äringsinnehållet i gödsel kan 
skilja sig stort mellan gårdar 
och det kan också, trots om
rörning, skilja sig mellan olika 
lass. Riktvärdena som finns är 

sällan representativa. 
Forskarna Bo Stenberg från SLU 

och Kjell Gustafsson från Göttorp 
Lantbruk & Agrarkonsult har med hjälp 
av NIRteknik mätt näringsinnehållet 
i flytgödseln och analyserat kvaliteten 
medan man spred gödseln för att mäta 
variation. Analyser genomfördes även på 
gödsel från 55 gårdar för att täcka in den 
variation som finns mellan gårdar.

– Lantbrukaren kan med den här 

tekniken själv värdera givorna och på så 
sätt anpassa sin gödsling på ett bättre 
sätt, säger Bo Stenberg. De flesta går 
efter de riktvärden som finns men de 
kan vara mycket opålitliga och man kan 
missbedöma rejält hur mycket näring 
man spridit. 

FÖRSÖKEN UTFÖRDES  i mjölkkobesätt
ningar med konventionella labbmetoder 
och med NIRsensorer men också på 
två fält: Uddetorps naturbruksskola 
utanför Skara och Biums lantbruk i 
Falköpings kommun. Där användes 
NIRinstrumentet för att följa  
variationen i gödselkvalitet i tio  

spridarlass på båda gårdarna.
De slutsatser som gick att dra av 

projektet var att det gick mycket bra 
att bestämma torrsubstans, total
kväve, organiskt kväve och totalkol 
med NIRteknik. Det gick sämre med 
ammonium och kol och kvävekvoter. 
Totalfosfor gick ganska bra.

I dag går det att köpa in tekniken men 
den är ganska ovanlig. På kontinenten 
finns flera tillverkare som säljer teknik 
med NIRmätning av näringsinnehållet 
i flytgödseln och där man kan styra 
gödselgivan men det är inget som finns 
på den svenska marknaden. 

– Det är en ganska dyr teknik,  

Stallgödsel är en viktig källa till 
växtnäring men det är svårt att veta exakt 
hur mycket innehållet varierar och hur 
det ska utnyttjas. Bo Stenberg och Kjell 
Gustafsson har undersökt en metod för att 
mäta innehållet i realtid och hur mycket 
näring som sprids per hektar.
TEXT HANNA LAGER

PERNILL A K VARMO , rådgivare för växt
näring och klimat inom Greppa näringen 
på Jordbruksverket, svarar på tre frågor 
om projektet:
1.  Vilken betydelse för den enskilda 

lantbrukaren skulle du säga att det 
här projektet har?
– Detta projekt är intressant eftersom 

det visar på den stora variation som 
finns i flytgödsel från nötkreatur. Vi på 

Jordbruksverket beräknar medelvärden 
utifrån olika foderstater i landet men 
projektet visade att näringsinnehållet 
kan variera en del även på samma gård. 
Möjligheten att mäta variationen direkt 
vid spridningen ger mycket större  
möjligheter att kunna styra gödsel
mängden vid spridningen. Med en 
aktuell markkarta som underlag och 
en gödselspridare som man kan variera 

givan med kan man mycket enklare  
styra fosforgödslingen till de delar av 
fälten som behöver fosfor. 
2.  Vilken typ av råd kan du ge  

lantbrukarna utifrån den här  
forskningen?
– Med den här metoden får man ett 

momentant värde på näringsinnehållet 
och tillsammans med automatisk  
styrning av mängden gödsel kan man 

PROJEKT  
H1333211

| FORSKNING

”Intressant att kunna variera givan    direkt vid spridning”

Pernilla Kvarmo.

Bo Stenberg. Kjell Gustafsson. Med NIRmätteknik av flytgödseln kan givorna                 anpassas och växtnäringen utnyttjas bättre, visar projektet. FOTO ANDERS NILSSON
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Fasta körspår ger små skillnader
FÄLTFÖRSÖK. Storleksrationaliseringen inom lantbruket 
har gått snabbt och maskinerna orsakar skadlig mark
packning. Forskningsprojektet undersökte om fasta 
körspår fungerar under svenska förhållanden. Försöket 
har legat på en struktursvag mellanlera på Logården i 
Grästorp. Forskarna från Hushållningssällskapet jäm
förde effekten av koncentrerade körspår med slump
mässig körning. I försöket visade det att skillnaderna 
i markstruktur troligtvis är för små för att ge skörde
skillnader. Den bästa indikatorn på markstrukturen var 
i stället växternas rötter. PROJEKT H1160111 

Rätt appliceringsteknik viktigt  
för att komma åt skadegörare
VÄXTSKYDD. Rätt appliceringsteknik är  
viktigt när man ska komma åt skade
görare med biologiska växtskyddsmedel. 
Ofta sitter djuren på undersidan av  
bladen eller på stjälkarna och då måste  
medlet appliceras just där. Ett projekt från 
JTI har undersökt vilka ytor som träffas 
med nuvarande appliceringsteknik.  
Resultatet var att den dominerande teknik 
om används i dag inte träffar under
sidorna eller stjälkarna. Däremot gav både 
dropleg och framför allt applicering med 
bandsprutor klart förbättrad avsättning 
på vertikala ytor. PROJEKT H1356063

Rörflen kan ersätta jute och hampa  
vid komposittillverkning
BIOTEKNIK. Sverige har en lång historia av att odla rör
flen. Ett projekt i norra Sverige har undersökt  
möjligheten att använda rörflen, i stället för exempel
vis jute och hampa, som förstärkande fiber i termo
plastkompositmaterial. Vid tillverkningen av komposi
ter via formsprutning gick det mycket bra att använda 
rörflen. I projektet har man bland annat tillverkat 
papper och kåsor med rörflen till ett bra pris.   
 PROJEKT O-15-22-345
 
Utnyttja kornas egen betesrytm
MJÖLK. Många mjölkproducenter tycker att det är 
svårt att hålla uppe kornas avkastning när de enligt 
lag under sommaren måste vistas ute i sex samman
hängande timmar. Forskning från SLU visar 
att kors naturliga betesrytm påverkar mjölk
avkastningen. I en ny studie har forskare jäm
fört deltidsbete morgon och kväll respektive 
nattbete med rastbete motsvarande tid. De 
kom fram till att bete morgon och kväll är 
bäst om man vill korta betestiden och få 
bäst mjölkavkastning. Nattbete gav lägre 
avkastning.  PROJEKT V1430016

oprövad och inte så vanlig på mark naden 
men en entreprenör skulle säkert kunna 
köpa in den, säger Bo Stenberg.

DET VERK AR INTE som att de maskiner 
som tidigare lanserats internationellt har 
kommit till Sverige men Bo Stenberg 
tror att liknande utrustning som använts 
till vallanalyser skulle kunna anpassas 
så att det också fungerar för stallgödsel. 
John Deeres Harvest Lab är samma  
sensor anpassad för respektive applika-
tion. Det betalar sig förmodligen bättre 
att köpa in tekniken för att göra analyser 
på vall men om tekniken kan anpassas 
får man detta på köpet. 

– Den stora vinnaren med den här 
tekniken är miljön. Kan lantbrukaren 
anpassa eller åtminstone registrera 
sina stallgödselgivor kan växtnäringen 
utnyttjas bättre och kompletterande 
konstgödselsgivor bättre anpassas så det 
finns besparingar att göra också, säger 
Bo Stenberg.

Det skulle vara en stor miljövinst om 
man kunde bestämma halterna av fosfor 
bättre eftersom forskningen visade att 
det fanns stora variationer i innehåll 
mellan både gårdar och mellan lass. 
Projektet visade att det inte var så lätt att 
bestämma fosforhalterna i gödseln och 
här behövs mer forskning. 

Texterna på dessa sidor  
är producerade av

påverka bördigheten på det enskilda  
fältet mycket lättare. I dag kan man 
enkelt styra mineralgödseln men det har 
hittills varit mycket svårare med stall-
gödsel. Skulle man kunna få den här 
tekniken tillsammans med automatisk 
styrning av givan till ett vettigt pris så 
skulle det absolut vara intressant. 
3.  Behövs det mer forskning på  

området? 

– Det var tydligen lite sämre samband 
när det gäller ammoniumkväve och det 
var lite synd för det skulle man kanske 
vilja anpassa givan efter. För fosfor 
var det inte heller helt säkra samband 
så det skulle kunna bli bättre. Både 
ammonium kväve och fosfor vill man 
gärna kunna styra gödslingen efter så 
där finns det ju all anledning att forska 
vidare. 

”Intressant att kunna variera givan    direkt vid spridning”

Med NIR-mätteknik av flytgödseln kan givorna                 anpassas och växtnäringen utnyttjas bättre, visar projektet. FOTO ANDERS NILSSON

Rapporterna finns att läsa i sin helhet  
i projektbanken på lantbruksforskning.se
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Odört liknar den vanliga växten 
hundkäx men sprider en obehaglig 
lukt som påminner om kattkiss.  

Odört är en av de giftigaste växterna i Sverige. Förgiftningsfall är ovanliga 
men växten kan orsaka en mycket plågsam död för djur som drabbas. 
TEXT MALIN EBORN FOTO ISTOCK

 | NÄRBILDEN

Dödlig stinkbomb
Bakgrund 
VÄ XTEN ODÖRT  (Conium maculatum) 
finns i södra och mellersta Sverige, 
från Skåne och upp till Gästrikland. Den 
växer exempelvis på åkrar och tomter, 
längs vägkanter, på öppen skogsmark 
och på så kallad skräpmark (ruderat-
mark). Arten är sällsynt och minskar allt 
mer i antal.

Kännetecken
ODÖRT ÄR VANLIGEN en tvåårig ört som 
kan bli över 2 meter hög. Den har en 
obehaglig lukt som brukar liknas vid 
lukten av råtta eller katturin. Odört 
blommar från juni till augusti med små 
vita blommor som sitter samlade i 
flockar. Odört har en ytlig likhet med till 
exempel hundkäx (Anthriscus sylvestris) 
men skiljer sig bland annat genom sin 
rödfläckiga stjälk som är kal och trind 
nertill. 

Giftighet
ODÖRT ÄR EN MYCKET GIFTIG växt och  
giftet finns i hela växten och består av 
alkaloider. Den huvudsakliga alkaloiden 
är coniin. Coniin är ett förlamnings-
gift som verkar på nervsystemet och 
utsöndras via lungor och njurar. Både 
utandningsluft och urin får den råttlika 
lukt som är karaktäristisk för odört. 
Odört är giftigast på våren. Växten 
har en äcklig, bitter smak och ratas 
vanligen av betesdjur. Vid torkning 
minskar alkaloidhalten långsamt men 
hö innehåller fortfarande tillräckligt  
mycket alkaloider för att vara giftigt.

Dödliga mängder
FÖR FÅR ÄR 800 GR AM  färska blad per 
djur en dödlig dos eller motsvarande 
10 gram färska blad per kilogram 
kroppsvikt. Denna dos orsakar död 
inom 2 timmar. För häst ger 2 kilogram 
färska blad per djur en dödlig dos, 
motsvarande 4,6 gram färska blad per 
kilogram kroppsvikt. Detta orsakar död 
inom 40 minuter. För nötkreatur är mot-
svarande siffror 4 kilogram färska blad 
per djur och 0,9–1,9 gram färska blad 
per kilogram kroppsvikt. Dosen orsakar 
död inom 2 timmar. 

Symtom
FÖRGIFTNINGSSYMPTOMEN  är snabb 
andning, ökat salivflöde, svårig heter 
att svälja, diarré, muskel svaghet, 
matthet och nervösa darrningar. 
Ibland är symtomen  
konvulsioner eller uppsvälld 
bakkropp, okänslighet, 
svindel och kastning av 
foster. Gifterna i odört 
orsakar förgiftning 
och död samt 
fosterskador. 
Exempelvis 
ger den 
 
  

deformerade ben hos unga grisar och 
nöt. Nervsystemet påverkas vilket 
resulterar i våldsamma kräkningar, 
förlamning, kramper och död i and-
ningsförlamning. Förgiftningsfall är 
ovanligt i Sverige. Odört är besläktad 
med sprängört där det förekommer 
flera rapporterade förgiftningsfall bland 
lantbruksdjur i Sverige varje år. 

KÄLLOR: Ann Högberg, forskare på 
avdelningen för kemi, miljö och foder-

säkerhet, Sveriges veterinärmedicinska 
anstalt, SVA, samt den Virtuella floran. 
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Romas Majauskas på laddaren för 
sockerbetor, Kleine Unzin 1500.
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R
omas Majauskas gård ligger mitt i 
det lätt böljande landskapet  med 
vidsträckta åkrar, där höstens 
skördearbete med spannmål och 
sockerbetor just avslutats. Större 

delen av hans 640 hektar upptas av vete.
1984 avslutade han sina studier på 

jordbrukshögskolan i Kaunas och blev 
ingenjör. Därefter följde fem års arbete 
på en lokal kolchos och ett par år som 
lärare på en gymnasieskola.

Sedan föll kommunismen, Litauen 
blev åter fritt och möjligheter öppnade 
sig för dem som ville. Romas Majauskas 
ville – och hade planer och drömmar. 
För att förverkliga dem behövdes dock 
kapital som få hade på den tiden. Så han 
började handla med jordbruksmaskiner.

– Jag köpte begagnade maskiner i 
Holland och sålde dem i Litauen och till 
andra länder i Östeuropa. Till Holland 

sålde jag nya traktorer från fabriken i 
Minsk i Vitryssland, berättar han.

Under tiden började han odla lök på 
de cirka 10 hektar han fick när den  
lokala kolchosen hade styckats upp.

– Det var ett drygt och hårt manuellt 
arbete, säger han. 

1994 startade han ett jordbruksföretag 
tillsammans med tre kompanjoner. Efter 
fem år splittrades firman till tre gårdar, 
varav en tillföll Romas Majauskas.

HAN FORTSAT TE AT T stegvis utöka 
arealen. I dag äger han 260 hektar 
och arrenderar ytterligare 380 hektar. 
Åkrarna ligger dock lite obekvämt 
utspridda i 50 stycken, varav det minsta 
bara är på 2,5 hektar.

Han odlar vete som huvudgröda och 
kompletterar med raps, sockerbetor och 
korn. 

– I år fick vi 6,5 
ton vete per hektar, 
mindre än tidigare om åren 
men ändå ganska hyfsat. Men det är 
också rätt bra jordar här. Och priserna 
har ju gått upp så det jämnar ut sig.

Alla fyra grödorna passar utmärkt i 
ett odlingsschema. Efter sockerbetor 
följer oftast vårgrödor: vete, korn och 
raps. Därefter följer höstvete eller raps. 
Som fånggrödor används facelia och 
senap.

Ett exempel på hans odlingsschema: 
när sockerbetor är färdigskördade sprids 
kalk på delar av åkern. Därefter följer 
djup harvning. Under tidig vår gödslar 
han med kväve, kalium och fosfor. 
Sedan kommer jordberedning och sådd, 
oftast av vårvete eller raps. När grödan 
har kommit upp, sprutas det med 
herbicider och senare med fungi cider, 
beroende på vilken sorts ogräs som har 
kommit upp och hur mycket. 

– Vi är mycket flexibla och anpassar 
alla åtgärder efter behoven, vädret, jord-
tillståndet och så vidare. Varje år och 
varje vår är ju annorlunda, understryker 
Romas Majauskas.

Lilla Litauen
en jätte på vete
Trots sin relativt lilla yta är Litauen en världspotentat 
när det gäller export av vete. Lantmannen har besökt 
Romas Majauskas, en lantbrukare i Kaunastrakten.
TEXT & FOTO TADEUSZ RAWA
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Senap är, vid sidan om facelia, den huvudsakliga fånggrödan på Romas  
Majauskas gård.

Romas Majauskas och hans familj bor i ett trähus. Litauer har en förkärlek för  
att bygga och skulptera i trä.

»
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Romas 
Majauskas 
gård
PL ATS: 
Antagynės, 3 mil 
norr om Kaunas, 
Litauen.
ÄGARE: Romas 
Majauskas.
ÅKERY TA:  
640 hektar varav 
260 ägs och  
380 arrenderas.
OMSÄT TNING 
(2017):  
1,9 milj euro 
(ca 25 milj kronor).
KREDIT- OCH 
LE ASINGR ÄNTA: 
3–4,5 procent.

GRÖDOR (2018):
VETE:  340 hektar.
RAPS: 100 hektar.
SOCKERBETOR: 
100 hektar.
KORN:  100 hektar.
AVK ASTNING 
(2018):
VETE :  
6,5 ton/hektar.
RAPS:  
3,2 ton/hektar.
SOCKERBETOR:  
75 ton/hektar.
KORN:  
5,4 ton/hektar.
EU-BIDR AG:  
120 euro 
(ca 1 300 kronor) 
per hektar och år.

»

Spannmålsskörden blev lite 
lägre 2018 men å andra sidan 

har priserna gått upp så Romas 
Majauskas är nöjd i alla fall.

Traktor, Fendt 716, och växtskyddsspruta, Amazone UX 
4200 Super.

Tröska för sockerbetor, Big Six Agrifac. Harv, Bednar XE 10000.

Vilnius

Antagynės

LITAUEN
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Litauen 
Y TA: 65  300 
km2 (Sverige 
450  000 km2).
FOLKMÄNGD: 
2,8 milj. 
(Sverige 10 milj.)
ANDEL JORD -
BRUKSMARK: 
44,8 procent. 
ANDEL SKOG: 
34,6 procent.

VETESKÖRDEN 
2018:   
3,2 milj ton.
EXPORT AV VETE 
2017:   
2,8 milj ton.
VÄRDE AV 
EXPORTER AT 
VETE 2017:  
605 milj USD
PL ACERING SOM 
VETEEXPORTÖR 
I EU: 5
PL ACERING SOM 
VETEEXPORTÖR 
I VÄRLDEN: 12
ANDEL AV VETE-
EXPORTEN I 
VÄRLDEN (2017): 
1,5 procent.
STÖRSTA 
MOT TAGARE AV 
LITAUISK T VETE: 
Saudiarabien, 
Turkiet,  
Spanien,  
Nigeria. 

FÖR SEX ÅR SEDAN  började han tillämpa 
tysk teknik för granulometrisk analys av 
jord. Vart fjärde år analyseras jordprov 
på ett laboratorium för innehållet av 
kväve, kalium, fosfor och magnesium. 
Det skapas exakta datakartor för varje 
åker som möjliggör en precis, behovs-
anpassad gödsling. Doseringen under 
gödsling styrs automatiskt av en dator 
med hjälp av GPS-teknologi.  

– Det är en fantastisk metod som till-
låter stora besparingar, försäkrar Romas. 
Tidigare använde vi till exempel 250–
260 kilo kväve per hektar, i dag bara 200 
med samma eller bättre resultat. 

Romas Majauskas har inga problem 
med att sälja sina produkter, då de håller 
hög kvalitet.

– Vi har bra klimat för vete som har 
hög proteinhalt, upp till 15 procent. 
Det lämpar sig utmärkt för till exempel 
pasta, berättar han och understryker 
med stolthet att Litauen är fjärde, femte 
veteexportör i EU och tolfte i världen.

Spannmål säljer han till en lokal 
handlare som säljer det vidare utom-
lands, oftast till länder utanför EU som 
Saudiarabien, Nigeria och Turkiet.  
Rapsen går till en lokal tillverkare av 
olja, medan sockerbetor säljs till ett 
sockerbruk i trakten, beläget bara 20 
kilometer från gården. 

Skörden av sockerbetor blev bra i år, 
menar Romas Majauskas. Han har nyss 
börjat använda den nya tekniken Convi-
so Smart.

– Den ger lite lägre skördar men 
kräver mindre ogräskontroll, bara två 
besprutningsrundor.

På frågan om skatter, regler och  
byråkrati i Litauen svarar han kort: 

– Det kunde vara bättre.
Företagsskatten ökade från 5 procent 

till 10 procent 2018 och till 15 procent 
2019. Han får 120 euro per hektar i 
EU-bidrag samt ett litet bidrag till  
dieselkostnader från den litauiska  
staten. 

PÅ GÅRDEN ARBETAR sammanlagt åtta 
personer, däribland Romas fru Vida 
Majauskenė, som arbetar som bokhålla-
re, och hans två söner, Mindaugas, 34 år 
och företagsekonom, och Vytenis, 29 år, 

som studerar till jordbruksingenjör. 
Mindaugas har i några år drivit en 

egen gård på 70 hektar medan Vitenis 
just har skaffat sig en egen gård på 38 
hektar. Sönerna har en del egna jord-
bruksmaskiner men annars använder de 
sig gemensamt av pappas maskiner. Och 
generellt arbetar de tillsammans på alla 
tre gårdarna. Båda sönerna kör traktor 
och tunga lastbilar.

– Om några år går jag i pension, då 
får de jobba tillsammans på den här 
gården. Den får inte delas upp, betonar 
Romas Majauskas.

Förutom familjemedlemmarna har 
Romas Majauskas fem personer  
anställda: en agronom, en föreståndare 
för spannmålslagret, två traktorförare  
och ytterligare en hjälpreda.

De tjänar i snitt 5 euro per timme 
efter skatt. Arbetsgivarens kostnad per 
anställd och timme ligger på cirka 8 
euro.

UNDER SENHÖSTEN  eller vintern brukar 
varje anställd ta ut en månads semester. 
På vintern är några av dem sysselsatta i 
en skog på 7 hektar som Romas  
Majauskas äger.

– Det är svårt att hitta bra och ut-
bildat folk nu för tiden, säger Romas 
Majauskas och berättar att många 
lantbrukare i Litauen anställer folk från 
Ukraina och Vitryssland. 

– Efter Litauens EU-inträde 2004 
har en halv miljon litauer, av den totala 
befolkningen på 3,3 miljoner, lämnat 
landet för att jobba i de gamla EU- 
länderna. 

Två traktorer från Vitryssland: MTZ82 och Jumz 6L.

»

Iveco lastbil, släp med lastare, anpassad till transport av 
säd och konstgödsel. Köpt från den litauiska militären.

Detta släp för transport av sockerbetor är byggt av 
det litauiska företaget Laumetris.

»Vi har bra klimat för vete som har hög proteinhalt, upp till 15 procent.x 
Det lämpar sig utmärkt för till exempel pasta.«

Maskin parken
1 TR AK TOR Case Puma 165.
1 TR AK TOR Case Puma 155.
3  TR AK TORER Fendt – 380 HP, 320 

HP, 170 HP.
2  VITRYSK A TR AK TORER MTZ82 och 

Jumz 6L.
1 TR AK TOR Valtra.
2  SKÖRDETRÖSKOR för sockerbetor 

Big Six Agrifac.
1 VÄLT Teris XXL H.
1 SÅMASKIN Väderstad Spirit.
1 HARV Bednar XE 10000.
1 GÖDSELSPRIDARE Rauh Axis.
1  HARV från det litauiska företaget 

Laumetris.
1  L ASTARE för sockerbetor, Laumet

ris.
1 GÖDSELSPRIDARE Axis.
1  VÄ XTSK YDDSSPRUTA Amazone UX 

4200 Super.
3  TUNGA L ASTBIL AR 2 Renault,  

1 Iveco.
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Utvintrat höstvete på Amanda O’Connells gård i kanadensiska Ottawa ska nu 
ersättas med vårvete.

Andrew Bowman använder AgLeader-teknik, GPS och kontrollmoduler för fäl-
tarbete, jordbearbetning, sådd, spridning och skörd.

Digitala tips från våra  kolleger i världen

Onlinebevakning av fältarbete eller lönsamhets
beräkning i realtid hjälper våra bönder i världen. 
Men digitala verktyg som organiserar gården eller 
personalen kan vara minst lika värdefulla. 

»Mycket blötare än normalt«
ANDREW BOWMAN  
odlar majs och soja-
bönor på 525 hektar 
i Illinois. 

1  
Vi har äntligen 

haft möjlighet 
att slutföra spridningen av 
mineralgödsel som nästan 
alltid görs på hösten annars. Vi 
har påbörjat sådden, en trend 
här är att lantbrukare börjar så 
sojabönor allt tidigare och till 
och med innan majsen. 

2  
Kallt och mycket blötare än 

normalt vid den här tiden. Just 
när läget började förbättras 
kom regnet och kylan tillbaka. 

3  
Vi ska slutföra sådden av 

bönor, fortsätta med vår tidi-

ga kemiska bekämpning och 
sedan snabbt gå över till sådd 
av majs. 

4  
Vi använder AgLeader-tek-

nik, GPS och kontrollmoduler 
för fältarbete, jordbearbetning, 
sådd, spridning och skörd. 
Min nya favorit är en mjukvara 
som heter Harvest profit, vilket 
är toppen för att se kostnad/
vinst per areal enhet i realtid. 
Det har inneburit döden för 
många besvärliga kalkylark. Ett 
digitalt verktyg som jag alltid 
rekommenderar till andra före-
tagare är Microsoft OneNote. 
Den är inte speciellt anpassad 
till lantbruk men har verkligen 
organiserat vårt lantbruk och 
mitt personliga liv.

Frågor:
1. Vad har hänt sedan senast?
2. Hur är vädret? 
3. Vilka är dina planer framöver? 
4.  Vilken ny digital teknik har du mest nytta av 

på gården?

»Mer vatten här än i Niagarafallen«
AMANDA  
O’CONNELL  brukar 
809 hektar växt-
odling och driver 
mjölkproduktion 
med 120 kor. 

1  
Vi har otåligt väntat på att 

se om vallen och höstvetet har 
övervintrat. I maj blev det offici-
ellt att lusern vallen och arealen 
höstvete inte klarade sig. Vi har 
beställt nytt utsäde och gör om 
planen för att så ny lusern och 
byta till vårvete.  

2  
Det har varit väldigt blött, 

nederbördsrekord och över-
svämningar. Mer vatten flöt  
i vår flod än i Niagara fallen den 
här veckan i början av maj och 
mer regn ska komma. 

3  
Vi hoppas bland annat 

kunna köra ut mineralgödsel till 
lusernvallen och så vårvete. 

4  
I ladugården ser vi den 

största skillnaden med vårt 
Lely T4C-program som hör till 
mjölkrobotarna. Det ger oss 
obegränsad information som 
gör det möjligt för oss att styra 
korna och produktionen ur alla 
möjliga aspekter. Det ger oss 
också tillgång till informationen 
genom våra telefoner och surf-
plattor. På managementsidan 
använder vi en app som heter 
Wunderlist där våra anställda 
är med och går att nå. Alla kan 
exempelvis lägga till saker,  
skriva påminnelser och kryssa 
jobb när de är gjorda.

 | OMVÄRLD

K ANADA , OttawaUSA, Oneida
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»Skoningslösa temperaturskillnader«
TORBJÖRN  
K ARLSSON , 
chefsagronom och 
odlingsansvarig 
hos Agrokultura. 
Brukar 120 000 
hektar.

1  
Det har varit högtryck i 

vårsådden. Vi har sått färdigt 
alla tidiga grödor redan i april, 
något som inte hänt på flera år.  

2  
Vädret har varit gynnsamt 

för vårsådden men för grödorna 
har temperatursvängningarna 
varit skoningslösa. Vissa regi-
oner har haft nattfrost ned till 
–7 följt av dagstemperaturer på 
upp till 20 grader. För höstvetet 
har det varit mycket ogynnsamt 
och det har även saknats regn. 

3  
Just nu är vi mitt uppe i 

sådden av sojabönor. Den 
ska avlutas innan mitten av 
maj samtidigt som intensivt 
bekämpningsarbete påbörjas. 

4  
Autostyrning av traktorer 

skulle man i princip inte kunna 
vara utan i dag. Vi har nära total 
onlineövervakning av maskiner 
och transportfordon för att se 
position, hastighet, avverkad 
areal och en del tekniska para-
metrar, vilket blivit viktigt för 
att snabbt få överblick över 
fältarbetena. Vi använder också 
satellit- och drönarbilder för att 
följa grödornas utveckling och 
prognostisera skördenivåer 
men vi har precis börjat med 
det.

Ottawa
Le Mans

Gynnsamt väder för vårbruk gör att alla tidiga grödor har såtts färdigt redan i 
april vilket inte hänt på flera år, berättar Torbjörn Karlsson på ryska Agrokultura. 

Svampbekämpning och bevattning av vete står på dagordningen i början av maj 
på gården i franska Le Mans.

Digitala tips från våra  kolleger i världen

»Rapsen ser lovande ut«
THOMAS UZU , 
kyckling- och 
köttdjursupp födare, 
brukar 135 hektar.  

1  
Mätningar 

på vetearealen 
visade att det saknandes kväve 
så vi körde ut en sista giva. 
Jag ligger på en ganska hög 
giva, 200–230 kilo kväve per 
hektar på vete. Kyla gjorde att 
jag avvaktade till slutet av april 
för sådd av majs. Vi har haft en 
lång och kraftig blomning på 
raps så det ser lovande ut. 

2  
Temperaturen har pendlat 

mellan ovanligt varmt och 
ovanligt kallt. Några dagar var 
det över 25 grader men oftast 
har temperaturen legat runt 10 

grader. Vi har fått lite regn som 
räckte för att säkra majsens 
uppkomst men jag önskar mer. 

3  
Vi har sparat lite på svamp-

bekämpning i vete så här långt, 
sista bladen måste skyddas väl 
så det är dags att ge sig ut nu i 
början av maj. Dessutom ska vi 
börja bevattna en gång till och 
det kan sprida sjukdomar.

4  
Vi använder inte så mycket 

digital teknik på gården utom 
autostyrning på traktorer. 
Framför allt för att det är 
bekvämt men målet i år är att 
så en rad bönor på hösten och 
kunna så majs på den raden 
nästa vår. Mellan raderna ska vi 
ha en annan gröda, förmodli-
gen havre.

RYSSL AND, VoronezFR ANKRIKE, Le Mans

 
STARK ASTE 

CYKLONEN PÅ 20 ÅR   
I början av maj drabbades 

Indien av den tropiska cyklo-
nen Fani. Minst 7 personer 
har dött och över 1 miljon 
människor evakuerades 

innan stormen kom. 
KÄLLA: CNN

 
JÄMNADE BYAR 

MED MARKEN  
Sex veckor efter cyklonen 
Idais förödande effekter i 

södra Afrika slog en ny stark 
cyklon till mot Mocambique. 
Minst 38 personer rapporte-

ras döda och 35 000 hus är 
förstörda. 
KÄLLA: UN NEWS 

 
EXTREMA ÖVER-

SVÄMNINGAR I K ANADA   
Tusentals människor fick 

evakueras i östra Kanada när 
regn och smältvatten orsakade 

enorma översvämningar. Värst var 
läget i en förort till Montreal där 
en damm brast som förvärrade 

läget. 
KÄLLA: THE GUARDIAN

Se mer om gårdarna  
på våra sociala medier

Tidningen 
Lantmannen

@tidningen 
Lantmannen
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nytt om namn

Fältvandring på Nybble gård 
10 JUNI: Vintrosa. Spannmålsodlarna i 
Örebro och Örebro Läns Fröodlarförening 
ordnar ”Årets Stora Fältvandring” i Närke 
på Nybble gård.  

Ekoodlarnas Mecka 
18 JUNI: Töreboda. Slätte Ekodag är norra 
Europas största dag för ekoodling och 
detta år är temat ”Fröer – nästa stora 
insatsmedel i svenskt lantbruk”. 

Från Svenska Foder 
till BM Agri
PER-ARNE  
GUSTAVSSON. Blir 
ny marknadschef 
hos den privata 
spannmåls
handlaren  
BM Agri. De senaste åren har han 
varit spannmålschef på Svenska 
Foder. Innan dess var han ansva
rig för råvaruinköp och all  
prissäkring på Lantmännen  
Lantbruk. 

Klimatsmarta  
grisbönder tog priset
MAGNUS JOHANSSON OCH LENA 
LINDAHL. Är vinnare i tävlingen 
Årets klimatbonde. De driver 
Nibble Gårdsgris utanför Väster
ås i Västmanland. Bakom tävling
en står Svenskt Sigill och White 
Guide Green och det är första 
gången priset delas ut. Det syste
matiska arbetet med kväveeffek
tivitet och kretslopp av näring på 
gården var en av motiveringarna 
till att gården tog hem priset.  

Söker nya strategier 
mot bladmögel 
LAURA GRENVILLE- 
BRIGGS DIDYMUS.  
Är ny professor i 
integrerat växt
skydd på Sveriges 
lantbruksuniver
sitet. Hon är specialist på alg
svamparnas biologi och genetik. 
Bland dessa finns ett flertal 
allvarliga växtpatogener och 
hennes nuvarande forskning är 
inriktad mot hållbara strategier 
för bekämpning av potatisblad
mögel och andra sjukdomar som 
orsakas av algsvampar.

det händer i 
JUNI

Tips till: red@lantmannen.nu

Lantmästarstudenterna på sin resa i USA, här på besök på Cornell University i delstaten New York. Bakre raden från 
vänster Niklas Bengtsson, Mathias Johansson, Victor Eriksson, Amanda Wahlström, Björn Beckman, Martin Olsson.  
Främre raden från vänster Henning Ekselius och Anton Björkqvist. 

L
antmästarstudenterna som läser 
Strategisk företagsledning under 
tredje året på utbildningen har 
de senaste åren genomfört en 
resa för att lära sig mer om 

marknadsstrategier i andra länder. Men 
årets studenter ville åka lite längre än 
tidigare studenter, nämligen till USA 
och Kanada. 

– Det är intressanta länder eftersom 
det finns en annan företagskultur och 
ett annat tänk runt marknadsföring där, 

säger Björn Beckman, en av studenterna. 
Att få ihop pengar till resan var en 

utmaning och studenternas arbete 
med att hitta finansiering började flera 
månader i förväg. Normalt sett kanske 
man i sådana här sammanhang enbart 
vänder sig till större, kända företag för 
sponsorpengar. Men en majoritet av 
finansiärerna blev i stället lantbruks
företag i studenternas nätverk. 

– Det kanske inte bara är stora bolag 
som är måna om att satsa på svenskt 
lantbruk utan också de som själva  
bedriver det, säger Björn Beckman. 

SOM MOTPRESTATION  för sponsor
pengarna taggades och tackades de runt 
30 företagen när studenterna gjorde 
uppdateringar om resan på sociala 
medier.  

– Vår strategi var att få många olika 

Studenterna vässade sina marknads kunskaper 
genom att träffa spjut spetsföretag i USA och 
Kanada. Många lantbrukare var med och 
finansierade resan och taggades på sociala 
medier som tack. 
TEXT MALIN EBORN FOTO JAN LARSSON

Smart nytänk tog  dem till USA
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ET VAR PIPPI Långstrump 
som en gång myntade 
uttrycket ”när man är stark 

måste man vara snäll”. Det- 
samma gäller när man är stor.

Under stora delar av året färdas lantbruket 
med sina stora fordon ute på vägarna.  
Sverige har bland de generösaste reglerna 
för fordonsbredder i hela världen och speci-
ellt under vår och höst färdas traktorer med 
dubbelmontage och stora breda maskiner 
längs vägarna. Strukturrationaliseringen 
med utspridda ägor har också gjort att 

traktorer och redskap 
tillbringar allt längre tid 
i trafiken. Arbetet med 
mötesfria vägar gör att 
det blir allt svårare för 
bakomvarande trafik att 
komma förbi fordon som 
rullar långsammare.

NÄR TIDEN ÄR KNAPP  och regnet hotar 
är det lätt att glömma bort den svans 
som snabbt uppstår bakom traktorn eller 
tröskan. Här är kanske lastbilschauffören 
vars körtid inte kommer att räcka till för att 
ta sig hela vägen hem utan tvingas till en 
extra övernattning längs vägen. Eller den 
jäktade familjen på väg till färjan som man 
just håller på att missa.

DET ÄR INTE MÅNGA  sekunder som behöver 
läggas på goodwillkontot för lantbruks-
näringen genom att svänga undan och 
släppa förbi den svans av fordon som ligger 
bakom. Men en investering som utan  
tvivel ger mångfalt tillbaka och som är 
minst lika effektivt som dyra annons-
kampanjer för att stärka lantbruksnäringen.

Så nästa gång du färdas ute på vägarna 
med dina stora fordon så var både Stor och 
Snäll!

ord på 
vägen

» Den som är 
stor måste 
vara snäll«

ANDERS NILSSON

Djupdykning i vatten 
25 JUNI: Borgeby Fältdagar. Pre-eventet är 
vattenhantering. Föreläsningar av interna-
tionella och svenska specialister. Lantbru-
kare berättar om sina erfarenheter.

Vattenlabb på Borgeby
26–27 JUNI. Temat är vatten, fokusgröda är 
potatis. En nyhet är vattenlabbet med en 
regnsimulator, som bland annat visar olika 
jordprofilers kapacitet att infiltrera vatten. 

sponsorer som betalar lite mindre och 
att de får något som associerar direkt till 
det vi gör och i samband med att vi gör 
det, säger Björn Beckman. 

Bland sponsorerna fanns däremot 
också större bolag som till exempel 
banker.

UNDER DEN TOLV dagar långa resan i 
USA och Kanada besökte lantmästar-
studenterna gårdsbaserade företag,  
universitet och banker för att lära sig 
mer om affärsstrategier och företags-
ledning i länderna. Ett av resmålen 
var Hudson Valley Fresh, utanför New 
York, ett bolag som ägs av ett tiotal 
mjölkbönder. Tillsammans lyckas de 
få ut ett merpris för sin mjölk under 
sitt eget varumärke. Enligt marknads-
föringen har mjölken en högre fetthalt 

och ett högre innehåll av protein, 
vitaminer och omega 3 jämfört med 
standardutbudet. 

– Det är viktigt att lantbrukare slutar 
gå i samma spår och producera på  
samma sätt som tidigare. Vi måste 
anpassa oss mer efter vad konsumenten 
vill ha, säger Björn Beckman. 

EN ANNAN REFLEXION från resan var  
att många av företagarna upplevde  
att debatten svängt i USA och att  
konsumenterna i högre grad fokuserade 
på närproducerat än ekologiskt jämfört 
med innan.

En förutsättning för att genomföra 
resan var också det stora engagemanget 
från lärarsidan. 

– Ove Karlsson som driver kursen ska 
ha en stor eloge. Det han gör är långt 

Smart nytänk tog  dem till USA
Sam Simon startade bolaget Hudson Valley Fresh för snart 15 år sedan eftersom mjölkpriset 
var för lågt för att få produktionen att gå runt. Hur han och de andra gårdarna i samarbetet 
får ut en merbetalning för sin mjölk var en del av lärdomarna under lantmästarnas resa. 
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              TEMA
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» Mässgeneralens bästa sista tips 
» Nordeuropas största pivotanläggning
» Spar energi med droppbevattning

– syskonen driver gården vidare efter pappans död

Extra tjockt  sommarnummer!



Skaffa dig en Driftledarexamen 
inom lantbruk – ett smart val!

Bidra till landets livsmedelsstrategi
och grönare och mer hållbar framtid
En 1,5 år lång och gedigen utbildning för dig som redan har 
eller siktar på eget företag eller ett utökat helhetsansvar 
som anställd.

Gemensamt grundblock samt valbara kurser inom två olika 
inriktningar. Du kan välja mellan mjölk/nötkött eller 
fårproduktion, den enda Yh i landet med denna inriktning!

Mycket LIA (lärande i arbete) samt i övrigt studier till stor 
del på distans för hög flexibilitet. Ett antal flerdagsträffar 
ingår där tre naturbruksskolor i norra Sverige samverkar.

Goda och många chanser till behörighet och att bli antagen. 
Tveka inte – vi hjälper dig!

Kontakta oss
Telefon 090-16 11 44, epost: yrkeshogskolan@umea.se



Posttidning B
LRF Media
Box 78, 685 22 Torsby

Hitta ditt närmaste Trejon Center på trejon.se. Vi reserverar oss för ev. felskrivningar.

Nyhet från världskända  
Pichon – Tvåstegsspridare!

Pichon erbjuder fem års garanti på ramen och chassit. Garantin omfattar sprickbildningar 
och bristningar i metallkonstruktionen under en normal användning av maskinen.

Tvåstegsspridare från Pichon
 � Tillgänglig från modell M1250 och uppåt
 � Helgalvade spridare
 � Bultat chassi med 5 års garanti
 � Fjädrad dragbom
 � Kraftiga bottenkedjor
 � Direkt transmission via axlar och växellådor
 � Lågt underhåll med konstruktion utan kedjor
 � Två kraftiga rivarvalsar diameter 800 mm
 � Vändbara rivarspetsar
 � Två stora spridartallrikar diameter 955 mm
 � Kraftiga bultbara spridarvingar 3–6 st
 � Bultade utbytbara svep bakom spridartallrikar
 � Brett sortiment av tillbehör, hjul, vågsystem,  

 elstyrningar m.m.

years

   b ody  fram e / Ta n k  b a r r e l  a n d  chas
si

s

P I
CH

ON WARRANTY

Träffa oss på Borgeby FältDagar!  
Välkommen till Monter: F58 
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