
Vad händer inom den gröna sektorn?
-Rådgivning 

• Line Strand - Växtodlingsrådgivare och seniorkonsult
• Jesper Broberg – Förbundsdirektör



Vad hände inom den gröna sektorn för 100 år sedan? 



Även om det gått 100 år är vissa frågor ännu inte lösta





Konsulter och rådgivare 
- drygt 300 rådgivare över hela landet

• Växtodling
• Vall
• Energi
• Ekonomi
• Redovisning
• Husdjur
• Bygg
• Miljö
• Skog
• Livsmedel/mat
• Landsbygd
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Så här tänker vi!

• Ny teknik och digitalisering är en stor möjlighet för 
svenskt lantbruk och för Hushållningssällskapets 
rådgivning.

• Ökad effektivitet och lönsamhet är målsättningen för 
kunder och för Hushållningssällskapet.

• Hushållningssällskapet är en del av utvecklingen och 
bidrar med kunskap och idéer i olika processor.

• Våra kunder och medarbetare är kärnan och 
utgångspunkt i vår digitaliseringsprocess



Vad händer inom den gröna sektorn? 
- Växtodlingsrådgivning 
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Yara N sensor
N-Sensor measures light reflectance at 
specific wave bands related to the crop’s 
chlorophyll content and biomass. It 
calculates the actual N-uptake of the crop. 
Optimum application rates are derived 
from the N-uptake data and sent to the 
controller of the variable rate spreader or 
sprayer, which will adjust fertilizer rates 
accordingly.
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Crop SAT – ett kartprogram…..
Visar variationen av biomassa i ditt fält. Satellitfoton används för 
beräkningen. 

Med detta index kan en karta för kvävegödsling tas fram och 
kartan kan laddas ner till din gödselspridare 
= 
skapa behovskartor och tilldelningsfiler som kan reglera givan i 
gödselspridaren med hjälp av traktorns GPS

https://cropsat.se/

https://cropsat.se/






How it works

 The sensor emits brief bursts of red and infrared light, and then 
measures the amount of each type of light that is reflected back from the 
plant
 The sensor continues to sample the scanned area as long as the 
trigger remains engaged
 The sensor displays the measured value in terms of an NDVI reading 
(ranging from 0.00 to 0.99) on its LCD display screen
The strength of the detected light is a direct indicator of the health of 
the crop; the higher the reading, the healthier the plant

The Trimble GreenSeeker
handheld crop sensor



N-Tester
• N-Tester operates by measuring the chlorophyll content of 
the leaf, as this is related to the nitrogen status of the 
plant. 

•The measurement point should be in the middle of the 
blade of the youngest, fully developed leaf. 

• Thirty random measurements from across the field, taken 
using the usual ‘W’ pattern, give an average value that is 
used to indicate how much Nitrogen the crop requires. 

• Deriving a fertilizer recommendation is only possible if no 
other nutrient is limiting the crop growth.



Tre digitala projekt för Hushållningssällskapet

• Gårdsplan

• Omvärldsspaning, därefter en digital 
rådgivningsstrategi

• Hack för SWE



”GÅRDSPLAN”
Vår digitala arbetsplats



Omvärldsspaning med rådgivning i fokus
- Mer imitation än innovation

Under första halvåret kommer en ett antal växtodlingsrådgivare från 
Hushållningssällskapet att besöka olika länder för att undersöka hur rådgivningen 
använder olika ”digitala hjälpmedel” etc.

Syftet är att hitta ”digitala lösningar” från andra länder och ”ta med dem hem” för att 
öka effektivitet och lönsamhet inom svensk växtodling.

Arbetet ska utvecklas till en digital rådgivningsstrategi för Hushållningssällskapet.
(Bo Selerud – Erik Stjerndahl – Mikael Kivijärvi)



Hack for Sweden

Hack for Sweden är en tävling där uppgiften för deltagarna är att under 24 
timmar lösa samhällsutmaningar med hjälp av öppna data.

Hack for Sweden är också ett unikt samarbete mellan statliga myndigheter 
och organisationer som vill möjliggöra utveckling av nya tjänster och 
produkter med hjälp av myndigheters öppna data.


