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Varför 1970?
Därför att 1970…

• Många maskiner är uråldriga

• Maskinerna anpassats klart till traktor

• Maskinerna var tillräckligt driftsäkra

• Traktorerna nog starka för nya idéer

• Hårt rationaliseringstryck, 10000 
bönder/år försvann på 1960-talet

1745 Daniel Thunbergs såmaskin 
• tvångsutmatning av utsädet
• 17 billar



Vad har hänt sedan 1970?

• Återfärd mot bioenergidrivet jordbruk

• Maskin- och kemijordbrukets miljöproblem minskar

• Färre arbeten - bättre arbetsmiljö

• Mer datorer, telematik och internet

• Färre är jordbrukets handelspartner



Skörd 1888 
Självgående skördetröska

Arbetsbredd 40 fot

Halmdriven ångmaskin

George Stockton Berry, 
Kalifornien. 



Skörd 1970

Mellanstor gård 30 ha. Kapacitet 4-5 ton/tim:
BM350, Aktiv 800, lastbilsbakände, 4”-skruvar



Skörd 2017
Arbetsbredd 40 fot (12 meter)

Skördar 300-600 hektar

Helautomatiskt självoptimerande   
tröskverk. 

Autostyrd, Molntjänster

Styr systemet tröska-spm-transport







Återfärden till bioenergidrivet lantbruk

• 1973 oljekris

• Kunskap och rådgivning om energi

• Oljeeldning i bostäder byts mot oskattat biobränsel

• Solfångare för kalluftstorkar, biogas och värmepumpar

• 1973-1995 Energieffektivare motorer 

• 1995- 2017 avgasutsläpp går före bränsleförbrukning

• 1980- Fyrhjulsdrift spar diesel och tid

• 1973-Reservbränslen: gengas, RME, HVO. Biogas??



Mota maskin- och kemijordbrukets miljöproblem
• 1970: 10 meters ramp, virvelkammarspridare. 

• 1970: TCA och 4K2M

• 2017: 36 meters ramp, spridartriplett

• 2017: Glyfosat och 4K2M

• 2017: Tilldelningskarta 

• 2017: Autospridarskifte för rätt dos på rätt plats.

• 2017: Svamppreparat viktigare vid ändrat klimat

• 2017: Färre preparattyper  – resistensrisken ökar

• 2017: Betförbud är konkurrensnackdel

• 2017: Bakteriebetning och värmebehandling.





Minska maskin- och kemijordbrukets miljöproblem

• Starkare traktorer - effektivare bearbetning

• 1968- Kombisådd - högre skörd och N-effektivitet

• 1971-1990 Harvsådd – enmansjobb

• 1975- Plöjningsfritt på Mälarleror

• 1980-90 Direktsådd - upp och så ner

• 1990- Universalsådd Väderstad Rapid

• 2010- Strip-Till – mindre ogräs och marktäckning



Minska maskin- och kemijordbrukets miljöproblem
• Stallgödsel: 

• Från kombivagnar till NIR-sensorstyrd slangspridare

• 1965- Dåliga däck packar marken

• 1970- SLU och JTI forskar

• 1970- Radialdäck, 1975- Twindäck, 1995 Tryckreglering

• 2010- Däcktryckreglering från traktortillverkare

• 2015- Dubbelslangsdäck ger snabbt vägtryck



Nordens jordar 
känsligast i Europa
(Acceptabel hjullast i ton per hjul) 



Minska markpackningen

Anpassa trycket 
för hand eller auto

Jämna ut axellasten Band eller 
dubbelmontering



Från magnetimpuls till molntjänst
• 1975- Varvtalsvakter, spillmätare (i DDR 1961)

• 1980- Sprutdatorer, radarhastighetsmätare

• 1985- Elektronisk trepunktslyft

• 1990- Motorstyrningar, mobiltelefon

• 1995 GPS, skördekarta, datorstyrd tröska 

• 1996 Steglösa transmissioner

• 1998 Hydro N-sensor 

• 2000- Spårföljare, autostyrning

• 2015 Fältruttoptimering



Färre arbeten, men bättre arbetsmiljö

• Från BM 600 till Fendt Vario

• Från hässja till pressplastare/exakthack

• Releaser - Duovac - mjölkningsrobot

• Preparat mindre giftiga

• Mindre farliga formuleringar, tabletter

• Hörselskydd, andningskydd, mobil, 
däckvagn

• Fleece, andande och lätta regnställ

• Olje- och spiktåliga skor



Ljusnar jordbruksteknikens framtid?
• Globalisering och prispress - nationella regleringar?

• Suverän företagare - pressad franchisetagare?

• Fältmotorvägar för kontrollerad trafik, CTF?

• Är ny teknik hållbar? 

• Teknikskifte för tunga maskiner?

• Molnsystem. Vem äger, ser och säljer data?

• Färre och starkare samarbetsparter?

• Varför behövs jordbruksteknisk forskning?

• Behöver verkligen framtidens jordbrukare  
tillämpad forskning och försök? 



Är ny teknik hållbar?
• BM 650 från 1972 fungerar utmärkt år 2017

• Fungerar årets Valtra N154 lika bra år 2062?



Ett virtuellt Laga Skifte?

Före                                                                                          Efter

Byn Riedhausen i Tyskland ”skiftades om” med hjälp av skördekartering år 1998



Teknikskifte för maskinerna?
Modulbyggt traktor med 100 kW motor  i 
”segwaydelen” och 200 kW motor i bandvagnen.
(Källa: Dresdens tekniska universitet) 

En svärm små autonoma och 
autostyrda skördetröskor gör 
samma arbete som en stor 
markmarodör. 



Telematik kan ge stora fördelar



Molnsystem. Fantastisk hjälp, men: vem äger data, vem ser data, vem säljer data?



Starkare band till färre samarbets-/motparter?



Att tröska 
och så 

vidare är 
nödvändigt


