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1. Bakgrund
Inte bara inom de areella näringarna – skogsbruk, jordbruk och trädgård – talas om utmaningar och förändringar kopplade till dessa näringar. Nej, också i samhällsdebatten i
stort diskuteras de areella näringarna intensivt. Men inte lika ofta står den intressanta
teknikutvecklingen i fokus för dessa diskussioner. I t.ex. FN-rapporten The future of
food and agriculture – Alternative pathways to 2050 från 2018 finns omfattande diskussioner om de utmaningar relaterade till miljö och livsmedelsförsörjning som vi står
inför. Men förvånansvärt lite skrivs om ny teknik.1 Teknikdrivande företag såsom John
Deere, Kverneland, Blue River, Kubota, Amazone, Väderstad, Klöckerling, Bosch, Gothia Redskap eller Climate Corporation lyser med sin frånvaro i rapporten. Den nämner
inte ens ordet tractor. Det är som om FN och många andra glömmer bort tekniken. En
liknande känsla har flera av oss känt vid vissa konferenser, såsom den Nationella Växtskyddskonferensen 14-15 november 2018. Det talades om miljöproblem och en rad biologiska processer, men förhållandevis lite handlade om teknik. Samma sak synes vara
fallet med debatten kring skogen. Det talas mycket om hållbarhet men inte lika mycket
om den fascinerande teknikutveckling som finns inom skogsbruket.

Lantbruket idag är högteknologiskt, uppkopplat och bygger på en kombination av mekanisk, agrar,
digital och ekonomisk kunskap. Tre av dessa fyra spetsföretag var representerade under KSLA:s
teknikworkshop den 3 december 2018.
Foto: Autonomous Tractor Corporation, Väderstad, Kverneland och Grönovation.

Den 3 december 2018 arrangerade Kommittén för teknik i de gröna näringarna (”Teknikkommittén”) vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) en workshop på
1

FAO. 2018. The future of food and agriculture – Alternative pathways to 2050. Rome: Food and Agriculutre Organization of the United Nations.
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temat framtidens teknik. Inbjudna var experter inom jord- och skogsbruk. Bland dessa
fanns lantbrukare, fackpressjournalister, innovationsrådgivare, lantbruksrådgivare, forskare, maskintillverkare och utvecklare av digital teknik. Språket var engelska då två av
föreläsarna var engelsktalande. Workshopen finansierades med stöd av Stiftelsen Carl
Fredrik von Horns fond. Om bakgrunden till workshopen kan också följande tillägas:
Inom jordbruket är precisionsjordbruk ett hett ämne. Ett sätt att se på precisionsjordbruk
och växtplatsanpassad odling är att med hjälp av modern teknik backa jordbrukets
strukturutveckling ett steg utan att förlora i rationalitet. Vid 1800-talets stora jordreform
Laga Skifte värderades boniteten hos byns alla tegar. Varje teg skiljdes från nästa av
tegdiken. Därefter fick varje jordbrukare sin areal så väl samlad som möjligt. För att underlätta brukandet, kanske i samband med täckdikning, lade jordbrukare på många håll
samman tegar till större sammanhängande skiften med likartade markförhållanden. Mellan skiftena fanns som sagt åkerdiken som ledde bort dräneringsvattnet. När jordbruket
senare traktoriserades behövde man minimera tiden på vändtegen. De gamla jordartsuppdelade skiftena lades då samman till större rationella fält genom att kulvertera åkerdikena. Samtidigt minskade möjligheten att bruka varje jordart för sig. Nu idag öppnar
precisionsjordbruket en möjlighet att med teknikens hjälp inom de rationella maskinbrukningsoptimerade fälten åter odla jorden växtplatsanpassat, på samma sätt som generationen före traktoriseringen gjorde.

Detalj ur täckdikesplan från 1924. Blå linjer
är öppna åkerdiken mellan skiftena, röda är
dräneringsledningar. Källa: Västmanlands
läns hushållningssällskap.
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För effektivare maskindrift täckdikades även de
öppna åkerdikena på 1950-talet. Sedan dess är
hela täckdikesplanen, ca 20 hektar ett fält. Ljust
fiskbensmönster är sugledningar. Bild: Google
Maps.

Sedan tjugo år samlar jord- och skogsbruket – via information från givare på maskiner
och djur, flyg och satelliter – kunskap och erfarenheter om produktionen i stallar, på fält
och i skogen. Det senaste decenniet har informationsflödet ökat snabbt. Kraftfullare
verktyg har gett oss hittills oanade möjligheter till att ur det insamlade materialet dra
smartare slutsatser om hur produktionen kan optimeras för bästa hållbarhet och bästa
driftsekonomi.
Bättre trådlösa kommunikationssystem ger möjlighet att omsätta de nya insikterna i
praktiskt jord- och skogsbruk. Vid horisonten skymtar lösningar på tidigare hot som näringsförluster, jorderosion, markpackning och bristande djurhälsa. Med de nya möjligheterna följer frågor om av vem, till vad och för vems bästa den nya tekniken ska användas. Självverksamma robotar i stall, på fält och i skogen omintetgör äldre tiders farliga eller tråkiga arbeten. Men är tekniken robust och kostnadseffektiv? Kan landsbygdens företag attrahera rätt kompetens? I vilken utsträckning har privata företag eller det
allmänna rätt att med fjärranalys kontrollera de taklösa areella näringarna? Hur ska fjärrinsamlad information ägas och brukas?
KSLA:s teknikkommitté har i uppdrag att belysa de möjligheter och utmaningar äldre
och nyare teknik ger jord-, skogs- och trädgårdsbruket. Som ett första steg i bjöd alltså
teknikkommittén in till en workshop om ämnet. Fokus kom att ligga på jordbruk och
skogsbruk så vad gäller storskalig trädgårdsodling (horticulture) ämnar vi återkomma
framgent i ett annat forum.
Tack till HIR Skåne och Borgeby Fältdagar
Teknikkommittén vill framföra ett tack till HIR Skåne vilka genom HIR:s internationella konferens inför
Borgeby Fältdagar 2018 (Preday Event) förmedlade oss kontakt med Imke Borchardt från lantbrukskammaren i Schleswig-Holstein. Foto: Per Frankelius.

Moderator för dagen var Ove Konradsson, AgroVäst och Hälsingsgården Falköping.
Under förmiddagen förmedlade tre föreläsare sina tankar om teknikens möjligheter och
utmaningar för den praktiska produktionen, nämligen Imke Borchardt, projektledare vid
lantbrukskammaren i Schleswig-Holstein, Klaus-Herbert Rolf, Sales and Govermental
affairs manager, 365FarmNet och Magnus Karlberg, professor, Luleå tekniska universitet.
På eftermiddagen inledde Peter Borring, regionordförande, LRF Östergötland, med ett
anförande som utgjorde en brygga mellan förmiddagens föreläsare och den efterföljande
workshopen. Inspirerade av talarna fick sedan deltagarna möjlighet att bidra med inspel
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om möjligheter och problem som den nya tekniken för med sig. Resultatet av workshopen ska bidra till KSLA:s teknikkommittés vidare arbete inom området.

2. Föredragen
Genom att bjuda in två föreläsare från Tyskland med olika inriktning och bakgrund
jämte en professor med ingenjörsbakgrund med fokus på skogen ville teknikkommittén
stimulera till nya perspektiv och kritiskt förhållningssätt. Vi har här försökt sammanfatta det väsentligaste i föreläsarnas bidrag.

Imke Borchardt
Imke Borchardt arbetar på avdelningen för växtproduktion, växtskydd och miljöfrågor
vid Landwirtschaftskammer i Schleswig-Holstein, Tyskland. Fru Borchardt redogjorde
för studier av växtplatsanpassad odling (”precisionsodling”) inom ramen för de fältförsök som ingått i projektet On-Farm-Research (”Forskning på en verklig gård”). Gården i
fråga är godset Helmstorf i Schleswig Holstein. Godset ligger strax öster om staden
Lütjenburg i det vackra och kuperade landskapet nära Östersjön.

Imke Borchardt (vit kavaj) och övriga teamet. Foto: On-Farm-Research-Project (Imke Borchardt).

Ägaren till Helmstorf är Magnus von Buchwaldt och driftledare är Carsten Kock. Med
hjälp av godsets anställda – Jürgen Fischer, Bernhard Schrader och andra – hanterar de
ca 1000 hektar jordbruksmark. Några fakta om denna gård:
Årlig nederbörd: 752 mm (10 års medelvärde)
Årlig temperatur: 8,3 °C
Höjd över havet: 10 – 75 m
Fältstorlek i genomsnitt: 17 hektar
Jordtyp: huvudsakligen ”lehmiger Sand”, motsvarar ungefär lerig sand eller lerig
grovmo.
Jordkvalitet: 20 till 55 tyska jordpoäng, i medeltal 52 poäng (poängskalan gick ursprungligen till 100 poäng/Redaktörernas kommentar)
Fru Borchardt gav också en elegant översikt över skördeutbytet på Helmstorf:
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Höstraps (Winter Oilseed
Rapeseed)
Höstvete (Winter wheat)
Höstkorn (Winter barley)

Skörd 2008–2017 ,
medelvärde (ton/ha)
4.1

Maximum

Minimum

5,1

1,7

9,4
10,0

10,9
10,8

6,6
8,4

Fru Borchardt listade också några exempel på utmaningar på Helmstorf:
• Hjortar och vildsvin som äter upp grödorna.
• Stenar i jordarna
• Renkavle (Alopecurus myosuroides)
Helmstorf har investerat kraftigt i precisionsodling, närmare bestämt 180 000 Euro.
Därutöver har de haft nettokostnader i samband med att byta maskinparken.

Några av de maskiner som deltagit i försöket på godset Helmstorf i Schleswig Holstein.

Projektet som Borchardt drivit kallas som sagt ”On Farm Research” och har finansierats
av Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Stiftung Schleswig-Holsteinische
Landschaft, Landwirtschaftliche Rentenbank samt supportats av branschorganisationer,
rådgivare m.fl. I projektet har de analyserat direkta kostnader (utsäde, bekämpningsmedel, gödselmedel, hagelförsäkring och ränta) och kostnader för arbetets utförande (arbetskraft, maskiner, räntor och entreprenadtjänster) i förhållande till bruttoinkomst för
21 analyserbara delfält (skiften) på gården. I en kommentar efter seminariet tillade Borchardt följande:
”The eastern hilly landscape in the East of Schleswig-Holstein (next to the Baltic sea) is known as
the most variable landscape in Schleswig-Holstein. The heterogeneity was the reason why, the
project ended up in this landscape. Because if there is any benefit of the new technology, you will
find the benefit and the most benefit where the differences are big. And the idea was, when we
know how big the benefit for the eastern hilly landscape is, we can estimate the benefit for the
other regions within Schleswig-Holstein. Our farmers were willing to implement new technology
on their farms, because they were sure that precision farming will improve economy and ecology
of plant production. The OFR-project Helmstorf was established to find out, how big the benefit of
different precision agriculture technologies is. We are all disillusioned about precision agriculture
but although also about other things. It is not just application technique which limits the effect of
precision farming on farm level. The weather has a big impact as well as the variability of the specific growing conditions, etc.”
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När man 2018 betraktar resultaten från OFR-projektet på Helmstorf är det viktigt att
minnas att projektet löpt under en tioårsperiod, från 2007 till 2017. Kunskapen om växtplatsanpassad odling och dess teknik kan liksom tekniken ha utvecklats sedan projektet
startades. Projektets tekniska igångkörningsproblem kan, men behöver inte, ha förenklats eller eliminerats under projektets löptid.
Andra erfarenheter, inte minst de brister i kunskap, standarder och strukturer för växtplatsanpassad odling som Fru Borchardt lyfte vid workshopen på KSLA är naturligtvis
högst aktuella och relevanta 2018.
En grundläggande strategi var att jämföra tre metoder för fördelning av gödsel- och
kalkgivor, alltså fosfat, kalium, magnesium och kalk:
• Gårdspraxismetoden (”farm practice”)
• Samma giva till hela fältet spridd vid ett (eller två) tillfällen (”one-time application”)
• Variabel giva växtplatsanpassad med N-sensor
Fördjupning: Jordarten ”loam” med mera
Det är värt att notera att jordarna på godset Helmstorf huvudsakligen var ”lehmiger Sand” (eng: loamy
sand). Av Fru Borchardts resultatrapporter, som bildar kompletterande underlag till denna workshopsdokumentation, framgick att lehmiger Sand motsvarar en jord med lerhalt 5–17%. Intressant nog verkar
det inte finnas något entydigt och kortfattat svenskt ord för engelskans loam. En definition från litteraturen förmedlad av Nils Dahlberg, SGU (okt. 2018) är “Sandblandad finkornig jordart av partiklar mindre
än 0,002 mm”. En annan definition, på engelska, var “Soil containing sand, silt and clay in roughly equal
proportions”.
Sand och clay i den engelska definitionen känns bekanta. Men vad är då silt? Silt är för det första starkt
vattenhållande. Silt har kornstorlekar mellan sand och lera och är ett nyare ord för det som tidigare kallades mjäla och finmo. Mjäla i sin tur är ett ord för en jordart vars kornstorlek ligger mellan mo och lera
(0,002-0,02 mm). Jordarten mo dyker alltså upp i förklaringen av mjäla. Så vad är mo? Mo är ett äldre
ord för jord med partikelstorlek på mellan 0,2 och 0,02 mm i diameter (mellan sand och mjäla). Mo indelas i finmo (0,02-0,06 mm) och grovmo (0,06-0,2 mm).
Finmo är en kohesionsjord, dvs. kornen hålls ihop av kemiska bindningar. Denna jord har kapilärkrafter
och suger vatten. Grovmo räknas som sand i den nyare skalan från SGU. Grovmo är en friktionsjord dvs.
de små kornen hålls samman genom friktion mellan dem. Inga kapilärkrafter dvs. jorden suger INTE vatten och har DÅLIG hållfasthet.
Som synes har begreppen ändrats under åren. Kort historik. Kemisten och jordbruksforskaren Albert Atterberg skapade en korngruppsskala 1903 – som sedan justerades 1905 och 1912. Denna skala översattes
senare till termer mer lika internationell standard. Mjäla ingår tillsammans med finmo i den nyare beteckningen silt enl. SGI (Statens Geotekniska Institut). Här är en översikt (baserad på information från
Nils Dahlberg:
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Ovan försökte vi reda ut engelskans loam. När det gäller ”loamy sand”, som var vanligast på godset
Helmstorf mycket varierande jordar, handlar det om mer sand än loam och väldigt lite lera. Enligt Jan O.
Eriksson, SLU, återspeglar den internationella korngruppskalan bättre korngruppernas egenskaper. Men
eftersom Atterbergskalan är fast förankrad i jordbrukssverige föreslår han en översättning av ”lehmiger
Sand” till ”lerig sand och lerig grovmo”. Skälet är att det internationella begreppet sand inkluderar de
svenska kornstorleksfraktionerna sand och grovmo.
Man kan nog säga att ”loamy sand” nästan är att betrakta som sandjord. Man ska ha i minnet att Helmstorf har 1000 hektar och flera jordtyper, så på godset finns många andra jordarter än just bara loamy
sand.

Ett diagram som visar hur USDA definierar jordar. Grafik: Agtech 2030.
Avslutningsvis finns anledning att påminna om en annan jordindelning som varit vanligt i Sverige:
Lerig jord:
Lättlera:
Mellanlera:
Styv lera:
Mycket styv lera:

5–15 % lera
15–25% lera
25–40% lera
40–60% lera
60% eller mer

Denna jordindelning tar som synes bara hänsyn till lerhalten i jorden. Notera dels att den vanligaste jorden på godset Helmstorf motsvarar ”lerig jord” enligt skalan ovan men också återigen att godset också
kännetecknades av att ha flera olika jordtyper.

Med ”gårdspraxismetod” avsåg Fru Borchardt en skicklig jordbrukare som anpassade
gödselmedel och gödselgivor manuellt till i olika delar av fälten. Med ”fast giva till hela
fältet” avsågs den traditionella metoden i modernt lantbruket vilket då blir motsatsen till
precisionsodling. I försöken valde man ut 6 av godsets skiften (gärden). Varje skifte delades i tre delar, en del för varje metod enligt ovan. Under försöken samlades stora
mängder data av olika slag in.
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Man fann till exempel att jordartskartläggning i kombination med variabel utsädesmängd gav positiva resultat. Vid jordartskarteringen tog man ett prov per hektar på varje
fält. Resultatet av jordartsanalyserna presenterades på två sätt:
1. Markkarta där jordarten bedömts med fingrarna,
2 Markkartor där jordarten bestämts med våtanalys.
Resultatet av våtanalyserna var i sin tur av olika slag och tog hänsyn togs till något av
följande:
A) enbart lerhalten,
B) till halten lera och mjäla
C) till halten lera och silt (mjäla plus finmo).
Det sistnämnda gav mest användbar information. Jordprovtagningen kostade 35 €/prov.
Utöver jordartsanalys inkluderade markkarteringen också markens växtnäringsinnehåll,
av fosfor, magnesium, pH, humus och kalium. Kaliumhalterna varierade under åren i
jordarna. Sammantaget använde godset 4 typer av jordkarteringsmetoder. Se figuren.

Fyra olika sätt att definiera jordarna på godset Helsmdorf. Källa: Projektteam On Farm Research, Imke Borchardt.

Beräkning av kostnader var som framgått centralt i projektet. Exempelvis konstaterades
att växtplatsanpassad grundgödsling av fosfor, kalium och kalk på Helmstorf utslaget på
30 år skulle kosta cirka 10 Euro mer per hektar jämfört med att ge hela fältet samma
mängd växtnäring i en fast giva (icke precisionsodling). Med en sexårig växtföljd sjönk
kostnaden till 6 €/ha.
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Men de fann också att vissa välkända tekniker endera inte fungerade tekniskt så bra som
man hoppats, medan andra inte betalade sina kostnader:
•
•

•

•

Försöken med växtplatsanpassad kultivering gavs upp på grund av ett komplicerat och icke samarbetsvilligt hydraulsystem på kultivatorn.
Försöken med gödsling av fosfor, kalium med mera försvårades och resultaten
försämrades av att fallspridarens (Rauch AGT) utmatningssystem, trots drivmotorbyte, reagerade på tok för långsamt.
Centrifugalspridare med 24 meters arbetsbredd har en betydligt större kastvidd
för att uppnå god spridningsjämnhet. Men spridarnas förmåga att variera givan
inom arbetsbredden eller mellan vänster och höger sida av kördraget var otillräcklig. Spridarna klarade därför inte av att matcha upplösningen hos tilldelningskartan.
Tilldelningskartorna var till att börja med inte synkroniserade med körspåren.
Det försämrade ytterligare spridarnas möjlighet att sprida avsedd giva på rätt
plats

Växtplatsanpassad kvävegödsling
Man provade alltså växtplatsanpassad kvävegödsling dels med Yara-N-Sensor, dels
med Fritzmeyers Isariasensor körd i kombination med en skördepotentialkarta. Intressant nog visade sig att sensorspridning resulterade i lägre marginaler än ”gårdspraxismetoden”. Med sensorgödsling blev marginalen 748 €/ha jämfört med 795 €/ha för
gårdspraxismetoden. ”Yara wasn’t better than farm practice.” Metoden ”fast giva för
hela fältet spridd vid ett eller två tillfällen”, alltså ingen precisionsstrategi alls, gav dock
sämre bruttomarginal, 738 euro/ha, än växtplatsanpassad gödsling.
Det ekonomiska resultatet per hektar beräknades som Medelskördeintäkt – Rörliga kostnader – Rörliga arbets- och maskinkostnader – Arbets- och maskinsamkostnader.
Kostnader för byggnader, arrende eller markränta samt övriga gemensamma kostnader
ingår inte. Rörliga kostnader är kostnader för utsäde, växtskyddsmedel, gödning, hagelskadeförsäkring samt räntor. Se skiss från Kuratorium für Technik und Bauwesen in der
Landwirtschaft e.V. (KTBL). I Sverige är det vanliga att man räknar bara på det som i
figuren nedan anges som täckningsbidrag. Men i Tyskland finns som synes fler vanliga
metoder inom lantbruket.
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Olika sätt att beräkna lönsamhet enligt Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL).

Liten ordlista till figuren ovan:
• Leistung = Bruttointäkt
• Direktkostenfreie Leistung = Bruttointäkt – direkta (rörliga) kostnader
• Deckungsbeitrag = Täckningsbidrag (Bruttointäkt – direkta [rörliga] kostnader och
rörliga arbetskostnader
• Direkt- und arbetitserledigungskostenfrie Leistung = Bruttointäkt – rörliga kostnader
– samtliga kostnader för arbetets utföranden (exklusive byggnadskostnader, markränta och arrende, gemensamma kostnader och företagarvinst)
Se figuren nedan för beräkningar från godset Helmstorf.
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Marginalberäkningar för de tre metoder som användes på Helmstorf. Baserad på underlag från
Imke Borchardt.

N-sensorn testades åren 2008–2012. I kalkylen belastades den med 10 Euro per hektar
för att täcka sensorsystemets anskaffnings- och hanteringskostnader. Så här sammanfattade Borchardt N-sensorns resultat:
• Växtplatsanpassad kvävegödsling med Yara N-sensor (Online) uppvisade under förhållandena på godset Helmstorf inga ekonomiska fördelar jämfört med gårdspraxismetoden.
• Sensorsystemet hade heller ingen fördel med avseende på den genomsnittliga kvävebalansen.2
Dessa slutsatser synes alltså inte stämma helt med den beräkning som ges via Greppa
Näringens hemsida gällande N-sensorn. (se http://www.greppa.nu/vara-tjanster/raknasjalv/kvavesensorberakning.html). En simulerad körning i den visas här i figuren.

2
Fru Borchardt talade också om att sensorn inte tog hänsyn till ”N-transit”. Vi förmodar att det betyder
att det fanns kväve kvar i marken från tidigare givor, men att växterna inte ännu tagit upp det, och att sensorn då inte kunde ta hänsyn till detta kväve och därför rekommenderade för stor andragiva av kväve. Det
är dock så att alla mätmetoder mäter en vis sak och det åligger analytikern eller användaren av mätningsresultat att beakta relevanta delar och alltid relatera mätresultat till vad som mäts och vad som inte mäts.
Man bör med andra ord inte "klandra" en N-sensor avsedd för analys av grödan för att samma sensor inte
mäter kvävet i jorden under grödan.
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Greppa Näringens kalkylator, här baserad på antagandet 7 ton per hektar höstvete och ett vetepris
på 1,35 (flerårsmedelvärde bortsett från extrema år enl. en uppskattning från Ulrik Lovang).

En förklaring kan vara att N-sensorkalkylen endast avser investeringen i en N-sensor
som styr givan från en spridare buren av den traktor som även bär N-sensorn.
Kostnader som uppstår vid andra tillämpningar av växtplatsanpassad odling, exempelvis
framställande av tilldelningskartor, merarbete, licenser samt diverse hårdvara och komplettering av maskiner vilka är förknippade med övergång till precisionsodling ingår
inte i Greppa Näringens kalkyl ovan.
I slutrapporten från OFR-projektet på Helmtorf understryker man också att:
•

Samtliga fält i försöket sås med en växtplatsanpassad utsädegiva. Därmed sker
redan från etableringsfasen en utjämning av beståndstätheten på alla delar av fältet. Därför minskar behovet av att reglera kvävetillförseln.

Enligt rapporten har den framgångsrikt tillämpade växtplatsanpassningen av utsädesmängderna på Helmstorf alltså lämnat en mindre del av förbättringspotential kvar åt
kvävesensorstyrningen att arbeta med. Det begränsar dess möjligheter att finansiera en
lönsam användning.
En intressant fråga för framtiden är om den som på typiska svenska, och förhållandevis
jämna, lerjordar startar sin precisionsodlingsresa med att variera utsädesmängderna
också kommer att uppleva att regleringspotentialen för sensorstyrd kvävegiva minskar i
samma grad som på Helmstorf.
Isariametoden är ett alternativ till N-sensorn. Den metoden är utvecklad vid universitetet
i München. Metoden tar hänsyn till två parametrar: Dels sensorns bedömning av grödan
vid en given tidpunkt, dels tidigare års skördeutfall. Imke Borchardt redovisade följande
slutsatser för Isariametoden:
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• Det saknas standard för hur skördepotentialkartor ska beräknas. (det gäller såväl datakällor som beräkningsmetoder).
• Vad som definieras som höga eller låga skördar eller hur ett områdes avkastningsstabilitet definieras anges inte i sifferform, trots att dessa faktorer är viktiga för systemets framgång.
• Kombinationen av skördepotential och skördestabilitet är nödvändig för en viss prognos av grödans kvävebehov.
• Då sensorn ensam avgjorde storleken på andra kvävegivan till höstvete (absolut kalibrering) rekommenderade den en hög genomsnittsgiva av kväve jämfört med gårdspraxis på Helmstorf. I Sverige använder de flesta idag så kallade relativ kalibrering,
då sätter brukaren själv nivåerna.
• Kvävegradering saknas i parceller med oljeväxter eller korn.
• Under de testade förutsättningarna har ingen fördel kunnat ses med avseende på Nbalans och ekonomi jämfört med gårdspraxis hittills

ISARIA med Fritzmeier Sensor. Foto: On-Farm-Research-Project (Imke Borchardt).

En viktig felkälla var fördröjningen i maskinerna. Tiden från det att signal för ändring
av givan ges tills dess den ändrade givan når marken eller växterna var upp till flera sekunder eller 10–20 meter i körriktningen. Inte heller fördelningen i sidled fungerade tillfredställande och det fanns fortfarande risk för överlappning eller mistor.
Tilldelningskartorna behöver anpassas till maskinernas arbetsbredder tills dess det blir
möjligt att variera givan individuellt tvärs körriktningen, alltså för varje sektion av arbetsbredden.
Enligt Imke Borchardt är problemen störst med konstgödselspridare av centrifugaltyp.
De har inte alltid möjlighet att alls variera givan inom arbetsbredden.
Utmatningssystemet på rampspridare för konstgödsel (Rauch AGT pneumatisk 36 meters arbetsbredd) kan ge relativt stora fördröjningar. Radsåmaskiner och kombisåmaskiner har ofta en kortare reaktionssträcka, cirka en meter. Vid sådd (Väderstad Rapid
A600S) varierades utsädesmängen mellan 125 och 224 kg/ha. Med växtplatsanpassad
utsädesgiva ökade utsädeskostnaden, men beståndstätheten blev jämnare.
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Test av variabel utsädesmängd med Väderstadsmaskin. Foto: On-Farm-Research-Project (Imke
Borchardt).

Underlaget till variabel utsädesgiva var konduktivitetsmätning av marken med en
EM38-utrustning. Den antas ge en bild av jordarten, speciellt lerhalten. Det visade sig
dock att EM38 främst mäter vattenmängd och det är inte alltid relaterat till lerhalt utan
också till humushalt. Vissa delar av åkrarna blev klassade som hög lerhalt med EM38
medan de enligt tagna jordprover snarare var områden med hög humushalt. Därför korrigerade man tilldelningskartorna inför sådden. Jordartsprover tas betydligt glesare än
man kan mäta med EM38, därför ville man gärna komplettera jordartsanalyserna med
EM38-data. Se bilden:

Tilldelningskartan för utsäde baserades på konduktivitetskartor men korrigerades med hjälp av
jordartsinformation från markkarteringen. I den blå ringen fanns ett område med hög humushalt.
Källa: On-Farm-Research-Projekt (Imke Borchardt).

I en kommentar till detta efter seminariet sa Fru Borchardt:
”The EM38 is just able to differentiate the amount of water. But water is not always related to a
certain soil type or to certain growing conditions. As shown in the image below the site [c)] within
the blue circle is not a site with a high clay content like the one far left, it is a site with a high humus content, so that there are different growing conditions between the two mentioned sites. To
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established a good sowing map the farmer has the evaluate the EM38 data and as you can see in d)
the sowing rate was adjusted.”

En vanlig felkälla i precisionsjordbrukets metoder var att körriktningen inte var densamma som det rutnät som ligger till grund för beräkningen av gödslingsgivor. Det vore
en fördel om lantbruket kunde använda mindre celler för givorna i tilldelningskartorna,
trots att det kräver fler data och mer datakraft. Till dess, och tills dess variabel giva tvärs
maskinens arbetsbredd är allmänt tillgänglig, bör tilldelningskartornas rutnät synkroniseras med maskinernas körriktning och den effektiva arbetsbredd inom vilken maskinen
kan variera givan.
Ovan har vi främst diskuterat växtplatsanpassad grundgödsling och kvävegödsling. I
projektet ville man också prova växtplatsanpassad jordbearbetning. Men tyvärr var tekniken, kultivatorns hydraulsystem, inte samarbetsvilligt nog för att praktisk precisionsbearbetning skulle vara möjlig, de försöken fick projektgruppen ge upp.
Imke Borchardt avslutande med att konstatera att det finns så många olika system och
källor som användas som grund för analyser av åtgärder och inte minst som grund för
skördepotentialkartor. Exempel på sådana källor var
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konduktivitetskartor (EM38-maps),
Jordartskartor (Soil type maps),
Markkartor som visar jordens halt av näringsämnen (Soil nutrient content maps),
Flygbilder (Aerial images),
Markbonitetkartor (Reichbodenschätzung, Soil taxation 1930th, all over Germany),
Terrängkartor med höjdkurvor samt laserskanningskartor (Terrain, DTM),
Skördekartor (Yield maps),
Biomassekartor (Biomass maps) och
Satellitbilder (Satelliten images).

Men det är inte lätt att tolka och samköra alla dessa källor. Så hennes slutsats var: ”We
need a standard for yield potential maps.”, alltså ”Vi behöver en standard för skördepotentialkartor”. Annars kommer två konsultföretag, trots samma grunddata, att leverera
olika skördepotentialkartor.
Sammanfattningsvis kan man säga att precisionsmetoderna och dess teknik fungerar någorlunda bra men inte perfekt. Dock motsvarar inte alltid de nyttor tekniken ger kostnaderna för att använda den. Ett stort behov finns att utveckla och förbättra tekniken. Det
gäller även de beräkningsformler tekniken förutsätter, något som Fru Borchardt pekade
på. En del av dessa formler och algoritmer var för användaren dessutom dolda av teknikens tillverkare.
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Föredragen varvades med diskussioner. Mats Emilsson, AgroVäst, diskuterar simulering m.m.

Klaus-Herbert Rolf
Klaus-Herbert Rolf växte upp på en tysk bondgård och började sin karriär som lantbrukslärling. Hans huvudsakliga fokus idag är IT. Intresset för detta uppstod redan när
han arbetade som jordbruksingenjör, en inriktning han valde under sina universitetsstudier i Soest vid Fachhochschule Südwestfalen. Direkt efter studierna började han 1986
arbeta på företaget Klöpper & Wiege som tillverkade elektronik för lantbruk. Företaget
övertogs 1998 av Claas KGaA och bytte namn till Claas Agrocom, sedan 2008 kallat
Claas Agrosystems KGaA mbH & Co. KG.
Vid detta bolag arbetade även Karl-Heinz Krudewig. Under en resa i södra Tyskland
började Rolf och Krudewig diskutera hur smartphones och surfplattor höll på att förändra världen. Detta är ett av deras scenarier:
”En jordbrukare mottar en signal från en app på sin smartphone: Ett skadedjur kan utgöra en risk
för en av grödorna på lantbrukarens fält. Signalen har skickats av en programvara som analyserar
data vid sådd, väderdata, förväntad skörd samt nuvarande förekomst av skadedjur.”3

När Rolf och Krudewig redogjorde för sina idéer för digitalisering av jordbruket på
Claas omkring 2010 nappade företaget. År 2013 grundade sålunda Claas dotterbolaget
365FarmNet, baserat i Berlin. Krudewig blev ansvarig för produktutveckling i bolaget
medan Maximilian von Löbbecke utsågs till VD.

3

Källan för detta stycke är Claas årsredovisning 2016.
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Företaget 365FarmNet GmbH var en nyhet på Agritechnica 2013. Foto: P.F.

År 2014 blev Klaus-Herbert Rolf chef för marknadsföring och försäljning vid 365FarmNet. I mitten av 2016 såg han ett behov av ”governmental affairs management” vid
365FarmNet. Med detta avsågs något som möjligen kan översättas med analys av politik och myndigheter samt lobbying. I oktober 2018 fick han ytterligare en viktig position som Network Manager för Claas Group. Denna befattning speglar det faktum att företaget Claas samarbetar med en rad externa aktörer för att utveckla lantbruksområdet.
Som medlem av marknadsföringsgruppen vid Agricultural Industry Electronics Foundations, AEF, blev Rolf också involverad i utvecklingen av ISOBUS. AEF är en gruppering av företag som avsatt resurser och kunnande för att stödja användningen av
elektronik inom jordbruket. Utöver detta är han medlem i de rådgivande församlingarna
för DLGs-Fältdagar och utställningen DLG EuroTier.

Klaus-Herbert Rolf under plenumdiskussionen.

Klaus-Herbert Rolf inledde sitt föredrag med att diskutera Steve Jobs och Apple. Jobs,
menade han, var en ”game changer”. Sådana, menade han, har inspirerat utvecklingen
365FarmNet. Men han förde också generella diskussioner om digitalteknik och de nya
generationer som växer fram. Rolf visade en video på ett barn som fick en tidning i handen och upprepade gånger försökte klicka på bilderna, naturligtvis utan att något hände.
En av Rolfs bilder illustrerade en stor traktor som var för bred för att kunna köra över en
smal bro. Budskapet var att tekniken inte längre kan bli tyngre och bredare. Istället
måste man utveckla lantbruket med andra parametrar, särskilt digitaltekniken.
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Rolf talade också om sociala utmaningar. Konsumenterna vill veta mer och mer om varifrån maten kommer och hur den är producerad. Rolfs nyckelord för detta var genomsynlighet, ”transparency”. Det är nära kopplat till begreppet spårbarhet.
Det var 2013 som man lanserade 365FarmNet efter noggranna brukarundersökningar.
Vad lantbrukare ville ha, var enligt deras studier följande:
•
•
•
•

Automatisk dokumentation
Datainmatning och infosystemen ska vara baserade på mobila enheter
Man ska kunna samköra olika system
Visualisering och utvärdering är viktigt

De landade också i slutsatsen att man behöver en ”inbox”. Det är en liten låda som kan
monteras på vilken maskin som helst och som fångar data digitalt. Dosan, som i deras
fall är gul till färgen, måste kunna omvandla analoga data till digitala. Dosan måste
kunna monteras även på maskiner som inte har ISOBUS. Den måste därför kunna tala
om för systemet att ”jag är en gammal slåttermaskin” eller ”jag är en Porchetraktor från
1960”.
Deras plan blev sålunda följande:
• Se till att alla maskiner får en dosa med unik identifikation
• Ordna telematiken så att den fungerar bra
• Ordna automatisk dokumentation, inte minst sådan dokumentation som behövs för
att undvika problem med myndigheter
Dosan lanserades sedan i november 2016 under mässan EuroTier och full marknadsföring drogs igång våren 2017.4
För upp till en tredjedel av lantbrukarna var huvudorsaken att investera i 365FarmNet
att få dokumentation. Skördeprocessen var också något många tillfrågade lantbrukare
pekade på. Där finns stora informationshanteringsbehov.
Nyckeln var att utgå från Smartphones och deras appar. Klaus-Herbert Rolf underströk
att det fanns behov av att kontrollera maskinstatus kontinuerligt. Systemen måste också
kunna lagra data och skicka data vid rätt tillfälle. All överföring mellan systemen måste
gå smidigt. Ingen information får gå förlorad, och användarna måste känna sig trygga
med datahanteringen.
Klaus-Herbert Rolf talade sig varm för olika former av satellitdata. EU förser jordbruket
med gratis satellitdata var sjätte dag, data som kan göras om till tilldelningskartor. Drönare är ett alternativ men med dessa kan man enligt Rolf inte köra med lika ofta. Satellitdata kan vara ett sätt att bringa lantbrukaren till nästa steg, som mycket väl kan vara
just drönare. Ett uttryck han använde var ”Bring more intelligence into each squaremeter” (”Ladda varje kvadratmeter med mer kunskap”).
En intressant detalj var att de hade analyserat körriktningar över fälten. Många lantbrukare kör på ett sätt som gjorts kanske i generationer bakåt i tiden. Man kör helt enkelt åt
4

Personlig dokumentation med Klaus-Herbert Rolf 17 januari 2019.
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ett visst håll för att föräldrarna gjorde det. Men det körsättet är inte alltid det bästa. Med
365FarmNet kan man få besked om det med dagens maskiner finns mer optimala körmönster.
Klaus-Herbert Rolf talade också om driftledning i djurbesättningar (herd management).
Företaget utvecklar just nu en boskapsmodul, ”Modul Cattle”. Den ska bland annat importera data från mjölktester. Djurägare vill ha ständig tillgång till alla djurdata. Han
nämnde att en kvinna under 2017 började använda 365FarmNet som bas för sitt driftledningssystem för mjölkkobesättningar (”herd management system”). 365Farmnet partner
är i det sammanhanget i första hand GEA. GEA, tidigare Westfalia, är en konkurrent till
DeLaval och Lely.
Rolfs vision av framtidens dataintegration har vi sammanfattat i figuren nedan. Somliga
av åhörarna undrade över att kategorierna i denna modell tycktes överlappa varandra.
”Lager” avser troligen ett lagerbokföringssystem för jordbrukets förnödenheter samt av
konserverad spannmål eller ensilage. Utsäde kan vara egenproducerat, det ingår då en
tid i lagerbokföringen. Även inköpt utsäde dyker en kortare tid upp i lagerbokföringen,
såvida det inte levereras direkt till fältkanten. Utsäde kan vidare vara utsäde i lager men
också kvalitet och mängd av utsäde som ett arbete förbrukar. Man kan notera att några
kategorier visar datakällor (jfr satellitdata) medan andra visar användningsområden av
data (jfr ”Organisk gödsling”).

Data som teamet kring 365 FarmNet har i sin visionsbild, redaktörernas översättning.

Det finns flera system som försöker åstadkomma liknande saker som 365FarmNet. Exempel är CNH, John Deere och DataVäxt. Victor Johanssons blå lilla dosa ”Logmaster”, eller den mer utvecklade varianten ”Controlmaster”, är mycket lik Rolfs koncept.
När Rolf fick frågan om hur deras system förhåller sig till de andras, svarade han att tillverkarna ser saken från ett maskinperspektiv medan hans företag ser det hela från lantbrukarens perspektiv. Sannolikt skulle konkurrenterna inte låta detta vara oemotsagt.
365FarmNet satsar på att inkludera alla typer av maskinplattformar under sitt paraply.
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Klaus-Herbert Rolf visade en ny variant av ”Liebigs tunna” som jordbrukare nog känner till med
helt annat innehåll än på den här bilden.

Att allt mer data skapas och efterfrågas inom lantbruket var en röd tråd i föredraget.
”Big data” var inget problem i sig menade han. Det finns teknik för det. Problemet var
snarare att koppla samman teknik med nytta i lantbruket.
Fördjupning: Minimilagen och metaforen med tunnan
Klaus-Herbert Rolf presenterade en slags polemik mot den gamla välkända modellen med tunnans stavar,
”Liebigs tunna”. Det är en av de allra mest spridda modellerna i agronomiska utbildningar runt om i världen. Men sällan anges källan till den. Den tas nästan lite för given. Men låt oss kasta lite agrarhistoriskt
ljus över denna intressanta och viktiga modell.
Metaforen med tunnan vars stavar är olika höga, och där den lägsta staven avgör hur mycket vatten man
kan fylla i tunnan, har utvecklats i flera steg historiskt. Många har förknippat modellen med det i hög grad
självlärde geniet Justus von Liebig. Det gjorde t.ex. Klaus-Herbert Rolf i ett föredrag i Washington och
det görs i flera moderna läroböcker. Liebig talade om ”minimilagen” och avsåg då att växternas tillväxt
avgörs av den faktor som är begränsande. Finns, exempelvis, inte tillräckligt med kalium spelar det ingen
roll om det finns massor av fosfor och kväve, enligt denna lag.
Vem var då Liebig? Justus von Liebig föddes 1803 i Darmstadt. Han blev tidigt kemiintresserad tack vare
att hans pappa hade en färghandel. Därför läste han all kemilitteratur som fanns att tillgå på Darmstadts
huvudbibliotek. Han gick också igenom experiment av alla de slag. Under en tid arbetade han hos en apotekare i Heppenheim men inom ett år bestämde han sig att börja studera, först vid universitetet i Bonn och
senare i Erlangen. 1822 reste von Liebig till Paris och 1839 började han intressera sig särskilt för organisk
kemi, inte minst kopplat till lantbruk. Insikter och slutsatser publicerades sedan i boken Die organische
Chemie in ihrer anwendung auf Agricultur und Physiologie (Organisk kemi i dess tillämpning på jordbruk och fysiologi) 1840.5
På sidan 9 i sin bok hänvisar han till ”Sprengel”. Det avser botanikern Carl Sprengel (född 1787 i Schillerslage, Tyskland eller det som idag är Hannoverområdet). Sprengel studerade lantbruk hos Albrecht
Thaer i Celle och senare Heinrich Einhof i Möglin. Han reste också runt för att utforska jordbruksidéer i
Asien, Amerika och Mesopotamien. Från 1821 studerade han naturvetenskap i Göttingen, där han så småningom blev professor. Under 1830-talet ökade hans intresse för ekonomi och han flyttade till Resko i det
som idag är Polen för att där bli ordförande i det ekonomiska sällskapet Pomorskie Towarzystwo Ekonomiczne. Han etablerade också Regenwalde Akademie der Landwirtschaft i Resko. 1930 kom hans bok
Die Lehre vom Dünger oder Beschreibung aller bei der Landwirthschaft gebräuchlicher vegetablilischer,
animalischer und mineralischer Düngermaterialien, nebst Erklärung ihrer Wirkungsart (Leipzig, 1839).
Sprengel sägs vara den förste att ha formulerat ”lagen om minimum” som säger att tillväxten hos en växt

5

Justus von Liebig (1840). Die organische Chemie in ihrer anwendung auf Agricultur und Physiologie,
Braunschweig: Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn.
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inte avgörs av de totala tillgängliga tillväxtfaktorerna (såsom näringsämnen, värme och vatten), utan av
den knappaste tillgängliga tillväxtfaktorn. Det gjordes troligen i nämnda bok (dock inte bekräftat).
Det finns emellertid uppgifter om att inte Sprengel ensam kom på den lagen. Snarare sägs han ha varit
inspirerad av en av studenterna vid Regenwalde Akademie der Landwirtschaft, nämligen Felicjan Sypniewski.6 Sypniewski föddes 1822 och var en flitig naturalist, botaniker, entomolog, malakolog, algolog
och filosof. Hans många noggranna anteckningar och observationer av växtriket sägs ha legat till grund
för den av Sprengel formulerade lagen.
Sammanfattningsvis: Justus von Liebig anses som sagt vara upphovsman till den berömda agronomiska
tunnan och lagen om minimum. Men som framgått var han inte först med idén, utan han populariserade
snarare idéer från Carl Sprengel som i sin tur byggde på forskning från Felicjan Sypniewski. Inte heller
var det Justus von Liebig som ritade själva modellen med tunnan. Nej, det var snarare en person vid namn
”Dr. Dobenecks” men om denne är föga känt. Inte ens hans förnamn har kunnat identifieras. Det vi vet är
att modellen med tunnan finns i boken Soils and soil fertility, av Andrew R. Whitson och Harlow Leslie
Walster, från 1912 (på sidan 72) och det är på sidan 73 som källan anges till ”Dr. Dobenecks”, dock utan
vidare hänvisning.7

Dr. Dobenecks tunna förmedlad i Whitsons och Walsters bok Soils and soil fertility 1912.

Magnus Karlberg
Magnus Karlberg är professor tillika Head of Div. of Product- and Production Development samt Director of MSc Program in Mechanical Engineering vid Luleå tekniska universitet. Han närmar sig skogsbrukets frågor från det ingenjörsmässiga hållet. Särskilt
arbetar han med datorbaserad produktutveckling, Computer Aided Design, CAD. Karlberg inledde med en exposé över storskaliga trender:
•
•
•
•
•

Växande befolkning
Ökad konsumtion som naturlig följd av ovanstående
Ökat resursuttag som följd av ovanstående
Fortsatt urbanisering och framväxt av ”mega towns” (60 procent bor i städer)
Klimatförändringen

Skogen, menade Karlberg, borde:
• Vara en viktig resurs i den framtida hållbara cirkulära biobaserade ekonomin
6

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sprengel
Andrew R. Whitson och Harlow Leslie Walster (1912). Soils and soil fertility (St. Paul, Minn.: Webb
publishing co).

7
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• ”Cirkulär” och ”bio” per definition (förnybar resurs)
• Användas för nästan allting
• Ha en effekt på alla dimensioner av hållbarhet (ekonomisk, miljömässig, sociala).
Skogsindustrin, menade Karlberg, är en hörnsten i Sveriges ekonomi. Den sysselsätter
cirka 200 000 personer. Exporterade skogsprodukter bringar in totalt 130 miljarder kronor per år. Industrin investerar cirka 16 miljarder kronor per år. Den svenska skogsbruksmaskinerproduktionen genererar 3 miljarder kronor varje år.
Han övergick sedan till att definiera några utmaningar för skogsbruket:
• Produktivitetsbegränsning (produktiviteten har nått sitt tak inom flera områden, inte
minst pga att den mänskliga faktorn har begränsningar t.ex. när det gäller förare i
skogsmaskiner)
• Minskad påverkan på miljön
• Arbetsmiljöerna – som fortfarande präglas av vibrationer, ensamhet, monotonitet
mm.
• Ökade volymer och diversifiering av volymerna
• Lönsamhet inom värdekedjor
Vilka vägar fram finns då, frågade sig Karlberg. Begreppet han använde var ”enablers”.
Generellt handlar det om ökad smarthet i olika system, vilket ofta handlar om att öka
autonomin. Vidare måste man öka andelen förnyelsebara resurser i värdekedjorna.
Elektrifiering av maskiner trodde han på mycket liksom uppkopplade system.

Professor Magnus Karlberg i talarstolen.

Karlberg exemplifierade med Volvo ”Vera” som är en elektrisk och självgående lastbil.
Han underströk att den är:
• Autonom
• Elektrifierad
• Uppkopplad.
En annan maskin var Volvos dumper HX01 som presenterades 2016 och är en robot för
hantering av bergmaterial i grustag. Den maskinen finns nu i uppdaterad version. 8 maskiner testas inom ramen för initiativet ”Electric Site” som drivs med finansiering av
Volvo Construction Equipment, Skanska och Energimyndigheten. De testar där en ny
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metod för att flytta material som präglas av utsläpp av koldioxid nära noll, maskiner
som arbetar dygnet runt samt minimal mänsklig interaktion.

Den autonoma dumpern HX01. Foto: Volvo Construction Equipment.

Men skogen har enligt Karlberg sina egna utmaningar. Exempel på dessa är:
• Off-road-förhållanden
• Svåra operationer
• Sensorer för analyser av träd (inuti och utanpå)
Med off-road menade han att det finns få referenspunkter att använda för att orientera
sig. I skogen finns också hinder i form av stubbar, träd, stenar, slash etc. Skogsbruket
präglas också av långa avstånd och att man agerar ”in the middle of nowhere”. Det innebär kommunikationsproblem men också att det är långa avstånd för att snabbt få fram
reservdelar.
Vilka forskningsområden anser då Karlberg är intressanta? De han pekade på var:
•
•
•
•
•
•

Objekt- och egendomsidentifiering typ, storlek, position, distribution etc.
Informationsdelning (inom och mellan operationer och aktörer)
Navigering (både utanför och i fordon)
Minskning av markskador
Nya energibesparande metoder
Nya maskiner, verktyg och metoder

Att sprida gödning med större precision i skogen är ett behov han pekade på. Likaså är
markberedning ett område som borde kunna optimeras mer än idag.
Han pekade också på några framsteg i forskningen. Däribland nämndes Dr Håkan Lideskog som arbetar med metoder för att en sensor ska kunna känna igen olika hinder
såsom vad som utgör en sten kontra en stubbe. Prof. Ola Lindroos (SLU), Dr Eddie
Wadbro (Umeå universitet) och Dr Håkan Lideskog (Luleå tekniska universitet) har
också skapat system för ruttplanering liksom operativ ruttkorrigering i fält i förhållande
till exempelvis surhål. Han betonade att ruttplanering kan göras med olika utgångspunkter, t.ex. optimering av ekonomi eller miljöfrågor såsom prevention av markskador.
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Robotteknik är också under utveckling, exempelvis autonoma system för sk. högläggning (mounding). Kranhantering har stor potential eftersom förarens kapacitet att t.ex.
klara två eller flera kranar samtidigt är begränsande faktor. Här finns forskning från
bland andra Dr. Pedro La Hera (SLU). Vid Karlbergs universitet pågår också utveckling
av en autonom arbetsplattform kallad SIRIUS-TFP 2017 (LTU).

SIRIUS-TFP 2017. Illustrationer och foto: Luleå Tekniska universitet.

Ett projekt är AUTO² – Steg mot terrängautomatisering. Det handlar om att få fram en
autonom skotare. Förutom teknik av olika slag är också lagar och regler en viktig del av
projektets analyser. Lika viktigt är säkerhetsaspekter.
Karlberg beskrev en vision om självlärande ”drönare” och han avsåg då inte flygande
drönare utan maskiner som arbetar i grupp inom skog eller lantbruk. De skulle kunna
jämföras med de system för autonom spannmålsskörd som skisserats av bland andra
professor Thomas Herlitzius vid Dresdens tekniska universitet. Centrala komponenter i
ett sådant system måste vara:
•
•
•
•
•
•

En operatör som tar emot information och fattar beslut till systemet
Ett datorbaserat planeringsverktyg
Databaser och molntjänster
Körfiler i form av rutter
Flotta av ”drönare”
En databas

Karlberg avslutade med att teknik är viktig men affärsmodeller lika viktiga. Särskilt intressanta var ”performance based business models”. De kännetecknas av:
• Företag där en eller flera funktioner tillhandahålls enligt överenskommelse om prestationsnivå och återkommande avgift
• Genomförandet av funktionerna är leverantörens ansvar
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• Ägarskap och ansvar för att möjliggöra delsystem (maskinvara, programvara, service
support system och hantering av drift) förblir leverantörens under hela livscykeln
• Delsystemen är dedikerade för att tillhandahålla funktioner.
Ett historiskt exempel var Rolls Royces flygmotordivison som ändrade sin affärsmodell
från att sälja flygmotorer till att ta betalt per flygtimme men behålla själva motorn i
egen ägo. Om vi minns rätt kallades det konceptet för TotalCare-service och det lanserades på 1990-talet. Det är intressant att notera att många motorer på flygbolagens flygplan därmed inte tillhör flygbolagen utan är kvar i motortillverkarens ägo.
Ett mer aktuellt exempel på sådan affärsmodell är Philips som tillhandahåller ”Pay Per
Lux” åt Schiphol (Amsterdam Airport). I sammanhanget nämnde han också Volvos
koncept för självkörande fordon (360 C). Han kopplade samman dessa affärsmodeller
med hållbarhet. Funktionsförsäljning torde inte kräva lika stor produktion av fysiska
produkter och därför finns miljövinster att hämta, menade Karlberg.
Karlbergs avslutande slutsatser var flera. Automatisering användas för att möta flera
viktiga utmaningar inom skogsbruket. Det finns goda möjligheter att följa teknikutvecklingen i närstående industrier. Vissa initiativ pågår i Sverige. Övergångar till prestationsbaserade affärsmodeller kan främja hållbarhet.

Peter Borring
Peter Borring är regionordförande i LRF Östergötland. Han är också lantbrukare på
Södra Karleby Frälsegård i Östergötland och odlar där på 200 hektar varav 80 med höstvete. Han inledde med att ge Väderstad beröm för dess robusthet och hållbarhet, men
påpekade att han tillhör dem som köper maskinerna begagnat av kostnadsskäl.

Peter Borring i samspråk med Ove Konradsson.

Borring beskrev hur det är att verka som lantbrukare på en medelstor gård medan förändringens vindar inom teknik och andra områden viner i branschen och samhället.
Borring berättade att han hade bytt till ny gödningsspridare – Från Vicon till Amazone –
för att kunna köra Cropsat och GPS, inklusive autostyrning. Men Borring var kritisk.
Enligt den ansedde teknikrådgivaren Christer Johansson skulle det kunna ge en besparing på ca 2–3% gödning. Med ca 60 hektar höstsäd skulle det ge en payoff på 10 år
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enligt Johanssons beräkningsverktyg. Detta, menade Borring, är något som möjligen talar emot att göra investeringen.
”Var det ett berättigat köp? Knappast om jag ska räkna med tio års avskrivningstid. Men jag är 42
år nu och förhoppningsvis kan jag jobba minst 25 år till. Så GPS:en kommer förhoppningsvis att ta
mig halvvägs till pensionen.”8

Borring fortsatte:
”När jag nu köpte GPS till traktorn i våras trodde vi alla det skulle funka men det visade sig att
gränssnittet mellan Amazone och denna new Holland-skärm enbart gällde Amazones såmaskiner,
inte gödningsspridare. Det är en Isobusskärm, så när jag nu byter gödningsspridare till en ny med
GPS styrning så är ju tanken att jag kan spara in på kontrollboxen till spridaren och ha en skärm
mindre i traktorn. Spridarens monitor kostar ca 10000, men kostnaden för att låsa upp min skärm
för ISObus och kablaget är nästan lika mycket som Vicons originalskärm, dvs 10000 kronor. Således är det svårt att se poängen med av Isobusfunktionen i detta fall. För varje funktion jag vill
nyttja är det en upplåsningskostnad på 5000–20 000 kronor beroende på tillverkare och funktion.
Det gör sammantaget att man måste ha en del areal att slå ut det på. Med tanke på att GPS-styrning
kan ge en minskad gödningskostnad på runt 2-3% så är det knappast värt. Dock kan man som lantbrukare ha ett stort intresse för teknik och maskiner och det i sig kan motivera att man investerar i
ny teknik.”

En slutsats av ovanstående var enligt Borring att ISObus nog är bra, inte minst att det
blir färre skärmar i hytten. Men, sa han: ”Jag tycker att precisionsodlingen börjar bli
stora pojkars lekstuga där tusenlapparna rinner iväg. Och ändå ger man sig på det.”
Borring reflekterade också, i en kommentar vid sidan om sitt föredrag, över Imke Borchardt resultat: ”Den tyska forskarens studie stämmer med ett försök som gjordes på
Klostergården [Hushållningssällskapet Östergötland] under tidigt 2000-tal. Per-Anders
Algerbo, då JTI, gödslade en försöksparcell med behovskarta utifrån fjolårets skördekarta och kalksalpetermätare, medan en annan försöksparcell gödslades som vanligt dvs.
med samma giva rakt över. En tredje försöksparcell gödslades med norsk gps, alltså
med manuellt varierad giva enligt Niklas Malms egen erfarenhet. I detta försök slog
Niklas led gps-tekniken.”
Borring menade att det är brist på objektiva teknikrådgivare idag. Här finns ett stort utvecklingsbehov. Det är inte heller lätt för rådgivarna att hänga med i alla förändringar
inom teknik, regelverk och annat.
”De tuffaste problemen är att vi är beroende av leverantörerna och vilka de samarbetar med. Om
jag har en viss färg på traktorn säger de all du måste ha den och den grejen. Vi har inte tillräckligt
med rådgivare som är fristående och som för en berättigad kostnad kan ge oss rådet vilket verktyg
som passar till vilken traktor.”9

En reflektion till skogen gjorde Borring också. Inom skogsbruket görs nästan alla sysslor av inhyrda entreprenörer. Visserligen finns en hel del tjänster också inom lantbruket
men i det stora hela gör lantbrukare mycket mer själva än vad skogsägare gör. Vilken
modell som är rätt kvarstår dock som en intressant framtida fråga att bita i.
Även om det kommer mycket ny teknik, tar man aldrig glömma grunderna,
8

Citat från Wahlberg, Carolina (2018). Samtal om framtidens teknik, Jordbruksaktuellt, nr 24, 19 december, s. 25.
9
Ibid.
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menade Borring. Vilket bland annat fick medhåll från Crister Stark på Väderstad:
”Även den bästa hammaren behöver ha en bra snickare”. Stark sa också:
”Nej, man ska inte glömma vem man gör elektroniken för. Det är för lantbrukaren. Det finns stort
intresse för variabla givor men frågan är om det alltid är det viktigaste.

I en kommentar efter workshopen tillade Borring följande tänkvärda ord:
”Jag hoppas lantbruket inte får politiker att tro att den här tekniken är mer tillämpbar och har bredare spridning och lägre kostnader än den just nu har. Det vore olyckligt, skärpta krav på precisionsodlingsteknik kan leda till kostnadsökningar och utslagning av välfungerande företag.”10

Efter Borrings föredrag var det dags att dela upp deltagarna i grupper för att inleda
workshoparbetet i fem olika team som fördelades i olika rum i KSLAs magnifika byggnad.

3. Workshop
Vi arrangerade 5 grupper och 4–6 personer i varje grupp. Förutom föredragen hade vi
tagit fram planscher till alla grupper där vi dels visade arbetscykeln för ett typiskt jordbruk, en typisk djurgård eller ett typiskt skogsbruk, dels listade olika teknikområden relaterade till var och en av dessa tre typfall.

Planscherna i A2-format syftade till att påminna om hur många olika behov och teknikområden
som präglar de areella näringarna.

Anteckningarna från gruppsamtalen hade varierande karaktär. Vi har här valt att inte beskriva anteckningarna grupp för grupp utan snarare fråga för fråga.

10

Emgardsson, P. Ifrågasätter precisionsodling: ’Dyrt krångel’. Land Lantbruk, 18 januari 2019.

– 29 –

Tema 1: Digitalisering vs. annan teknik
Frågeställning 1.1: Den tekniska arenan såsom IT, sensorteknik och elektriska komponenter får idag stor uppmärksamhet. Vad är er syn på behov av teknisk utveckling inom
andra teknikområden såsom mekanik, materiallära och energieffektivitet?
Ola Lindroos från SLU i Umeå är ansvarig för en del av Skogforsks projekt Auto2 som
ska titta på vad som är framtidens maskiner inom skog. Projektet som startar i februari.
Han menar att man behöver gå tillbaka till mekaniken om man ska ta fram autonoma
maskiner.
”Det är helt meningslöst att göra dem exakt så som de ser ut i dagsläget. De måste
designas om för att kunna ta fördel av de möjligheter som finns. De kan funka på andra
sätt och man kan tänka nytt.”11
Ett område som återkom bland deltagarnas diskussioner var nya material av olika slag.
Här är några punkter:
•
•
•
•

Stålutveckling, särskilt höghållfasta stål och slitstål
Plastutveckling och kompositer
Däckutvecklingen (hållfasthet och samtidigt lågt marktryck mm)
Lättare maskiner med god dragkraft.

Ett annat återkommande tema var vad vi kan benämna mjuk teknik. Exempel på punkter.
• Utbildningskoncept i ljuset av allt mer komplex teknik
• Pedagogik: Exempelvis skärmen på Valtratraktorer som inte behöver någon instruktionsbok. Devis: ”Make it simple”. John Deere talar internt om att tekniken ska vara
”Apple like”.
• Support inkl. personlig support. Servicefolket viktigt.
• Strukturen som bromsar tillämpningen av modern teknik. Det blir för dyrt eller för
komplicerat för mindre företag att tillämpa ny ekonomiskt effektiv eller miljöeffektiv
teknik (jfr Borring).
• Nya lösningar eller standarder som är öppna och obundna från marknadsaktörer. Exempel är Isobus och kanske Agrirouter. Men Agrirouter rundar problemet, det kan bli
dyrt. Agrirouters funktion borde därför ligga i standarder. I skogsbruket där antalet
aktörer är färre har man ombordlösningar för standardiserade sätt att rapportera data.
Men tillverkarna har sina egna sätt att tala med/återföra data till kunderna/maskinanvändarna.
Området mekanik var också ett återkommande tema i diskussionerna. Några punkter:
• IT/digitalteknik är tänkt för optimering och uppföljning men mekanik mm måste utvecklas och vara på topp för att man ska kunna skapa nytta med digitaltekniken.
• Se till att datahanteringen inte sätter stopp för maskiner som egentligen klarar att variera givorna av utsäde, gödning eller växtskydd.

11

Citat från Wahlberg, Carolina (2018). Samtal om framtidens teknik, Jordbruksaktuellt, nr 24, 19 december, s. 25.

– 30 –

• Det är dags att ändra arbetssätt och då också anpassa mekanik (och fysik, jfr Termoseed). Alltså: Inte bara t.ex. ändra giva utan också ändra mekaniken efter behoven.
• Saabs nya hydrualkolv HILA.
Övriga punkter som framkom var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aerodynamiken i t.ex. pneumatiska såmaskiner
Energieffektivitet
Kombinationsproblem: Traktor A vs. Traktor B.
Biologiska framsteg.
Biobaserade energikällor för maskiner
Prognoser för skördeutfall. Väderdata räcker inte, det behövs mer kunskap om många
fler faktorer, till exempel hur stor näringstillgången på hösten samt efter vintern är
och hur den i sin tur påverkar utfallet.
Viktigt att kunna exportera data. Koppling mellan olika system: MyJD till 365FarmNet eller till Agrirouter alternativt Canbus till mottagarsystem.
Bättre och energieffektivare styrning av redskap med el.
Inte använda befintliga system, utan tänka behovsdriven utveckling från grunden.
Krävs tämligen mycket underbyggnad för byta system pga all datainsamling.

En av de fem workshopgrupperna – en blandning av skogs- och lantbrukskompetens.

– 31 –

Tema 2: Krafter och möjligheter för utveckling
Frågeställning 2.1: Den tekniska utvecklingen går snabbt, men de areella näringarna
är inte alltid i framkant då det gäller att tillämpa ny teknik. Vilka orsaker ser ni för
detta, och hur skulle spridningen av ny teknik inom de areella näringarna kunna påskyndas?
Ett återkommande tema i diskussionerna var vädrets makter, som tydligt inverkar på
lantbruk och skogsbruk men inte lika tydligt på många andra branscher. Exempel på
punkter var:
• En orsak är att lantbruk och skog påverkas mycket av vädrets makter och dessa makter är inte alltid förutsägbara. Det gör inte alla andra branscher och det gör att det naturligen blir skillnader i vilken teknik som anammas.
• Lantbruket har korta säsonger och smala tidsluckor. Det kan inverka på vilken teknik man tar till sig (och investerar i) och vilken man inte tar till sig.
Ett annat tema var komplexiteten i branschen:
• Lantbruket består av flera olika tekniska system som hela tiden ska samspela. Man
har t.ex. en traktor av ett visst fabrikat som ska samspela med flera olika redskap av
olika fabrikat. Det är inte något som kännetecknar alla branscher lika tydligt.
• Lantbruket fungerar genom ett samspel av teknik, ekonomi och biologi under inverkan av vädret.
Ekonomiska/affärsmässiga aspekter fördes också fram. Exempel på punkter:
• En orsak kan vara att lönsamheten i branschen inte alltid är stor. Lantbruk är i regel
småföretag.
• Kostnader
• Billig digitalisering av äldre maskiner.
Ytterligare en aspekt som lyftes fram i av flera personer var kunskap i olika former:
• Rådgivare och lärare på naturbruksgymnasier (inkl. maskinerna på skolorna)
• Kompetens och kunnande inom digital teknik.
Vidare pekade några på att skälet till att ny teknik inte anammas helt enkelt är för att
tekniken helt enkelt inte är bra:
• Användarvänlighet
• Bredda användningen kräver att det ska vara enkelt med överföring av info mellan
system.
• Inomgårdstekniken släpar efter fältmaskinerna när det gäller tillverkaroberoende eller tillverkarövergripande lösningar.
• Utvecklare av teknik måste få en bättre bild av ur lantbrukarnas vardag ser ut.
Övriga punkter som framkom var:
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• Några ansåg att workshopfrågans antagande kunde ifrågasättas. Lantbruket ligger
inte efter. Exempelvis var lantbrukare snabba på att anamma iPhones.
• Simulatorer (SIM-gården i Västra Götaland). Både för traktorer och skördemaskiner.
• Vi behöver data men på sätt som är tekniskt och ekonomiskt säkra. Ägarskapet till
data måste klargöras.
• Industriföretagen vill ha data från jordbruket, men risken finns att dessa data påverkar aktiemarknaden och prisbilden på jordbrukets produkter.
• Ge lantbrukare en positiv bild av IT (Grupp 5)
• Samordna olika databaser etc.
Frågeställning 2.2: Inom skogsbruket har sedan länge ett informellt (ibland formellt),
utvecklingssamarbete existerat, som bestått av; 1) ”Maskintillverkare/Innovatörer”, 2)
”Forskare” och 3) ”Brukare” (skogsföretag/entreprenörer). Finns motsvarande utvecklingsnätverk inom andra areella näringar? Hur fungerar dom?
Denna fråga var en som deltagarna inte tycks ha hunnit lägga lika mycket tid på som de
andra frågorna. En kommentar var att ” Informellt finns nätverk och till vis del med maskintillverkare”. Några pekade på att innovationssystemet inom skogen genererat intressanta tekniker: ”Inte i skogen men på sågverk finns röntgen av stockar för att öka det
ekonomiska utbytet.”
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Tema 3: Återblick och framåtblick i kristallkulan
Frågeställning 3.1: Vilket är de senaste 10 årens viktigaste tekniska och/eller digitala
innovation som hittills givit den största förbättringen i det praktiska lantbruket/skogsbruket i Europa? (management, odling, djur, arbetsmiljö, miljö). Vad har den inneburit?
Att med ny teknik kunna ge variabel giva är det som är mest intressant tyckte Lars Askling på Gothia Redskap. Mats Tykesson höll med om att det är grunden. Variabla givor
inom skogsbruket är också intressant, menade Ola Lindroos på SLU, och kommenterade:
”Vi börjar få jättemycket information om hur markstrukturen ser ut. Drönare kan ge massa ny information som vi inte har tänkt på att vi behöver. Men vad ska vi göra med den? Träden blir inte
bättre avverkade på grund av det. Man måste göra någonting med den där informationen. När man
kan justera givor, det är då man kan få användning av det”.12

Ett genomgående tema i diskussionerna var digitalteknik i olika former:
•
•
•
•
•
•

iPhone
Artificiell intelligens t.ex. i relation till djurhållning
Peltor (elektroniska/smarta kommunikationssystem inbyggda i hörselskydd)
Bildanalys
Värmekamerornas genomslag i djurvälfärden
IoT i stallar

Ett annat tema var kombinationen av digitalteknik och mekanik, dvs. mekatronik:
•
•
•
•

Autostyrning
Isobus
Sektionskontroll
Effekter av autostyrning, sektionskontroll och ISOBUS mm har blivit bättre precision, ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och mindre monotont arbete för förarna i
maskinerna.

Ett tredje tema var sensorer av olika slag.
• Röntgen i inmätningen i sågverk.
• Laserscannrar för markdata och digitala terrängmodeller.
Övriga teman var:
•
•
•
•
•
•

Vädertjänsten www.klart.se
Na vädertjänsten från IBM som också fångar upp bl.a. vädersensorer på flygplan.
Climate.com
Höghastighetssåmaskiner (fast planters)
Carrier (kompakt tallriksredskap från Väderstad)
Jordbearbetning i mycket höga hastigheter

12

Citat från Wahlberg, Carolina (2018). Samtal om framtidens teknik, Jordbruksaktuellt, nr 24, 19 december, s. 25.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Värme och kyla i förarhytter
Led-belysning
Smarta servicekoncept (med tekniksupport)
”Alla delar som John Deere demonstrerat på Vågerstad” (Åhmans Traktorcentrrums
gård)
Statistikstandard
Kablagesnabbkopplingar mellan lastbilar och släp.
Automatisk tillkoppling av kraftöverföringsaxlar saknas fortfarande
Steg IV-motorer
Datainsamling från maskiner som lett till produktförbättringar från industrin
Datainsamling från maskiner som användas av lantbrukare i nätverk för benchmarking och produktionsutveckling i jordbruksdriften
Mer och bättre underlag, t.ex. mastit, klövar etc.
Ett bra paketerat erbjudande: Managementsystem som knyter ihop allt.
Mindre administration för kunden.
Hur säkerställer vi kunskap?
”Depth-to-water maps”, som beskriver ”förväntat avstånd från markyta till grundvattennivå”.

Frågeställning 3.2: Vilken blir de närmaste 5 årens viktigaste tekniska och/eller digitala innovation som kommer att omvälva det praktiskt lantbruket/skogsbruk i Europa?
(management, odling, djur, arbetsmiljö, miljö) Vilka effekter/konsekvenser kommer den
att ge?
Flera av deltagarna pekade på systemintegration som viktigt framtidsområde:
• Få ihop data från olika källor till överblickbara helheter.
Biologi i vid mening var också ett återkommande tema:
•
•
•
•
•

Utveckling av nya sorter
Biologisk bekämpning av grödor som alternativ till kemisk.
Vete som fixerar kväve.
Fortsatt integration av tekniska system
DNA-teknik för ”boostad” fotosyntes.

Kombinationen av biologi och teknik gick också som en röd tråd:
• Analys av växtangrepp med prognosverktyg (rostangrepp på vete kommer ofta i
vissa väderstreck)
• Efterhanteringen av spannmål, dvs. efter skörd är eftersatt. Mycket finns att göra
inom silo-, tork- och transporthantering av spannmål
Men det fanns också en rad andra områden som lyftes fram:
• Koordinera och optimera logistiken kring lantbruket
• Prognosmodeller som gör att man optimerar leveransen av utsäde till såmaskiner i
drift (prick på iPhone som visar positioner, tider mm och hjälper utsädeslogistiken).
Det går åt mycket tid för påfyllnad och väntan och den tiden har man inte under
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

hektisk sådd. Kanske går så mycket som 30 procent av tiden åt till påfyllnad och väntetider kopplat till detta?
Tillföra utsäde i såmaskiner med stora drönare, kanske så att man inte ens behöver
stanna såmaskinen.
Automatisera alla maskiner så att de själva beaktar alla former av hinder på fälten
såsom solitärträd, åkerholmar, brunnar, kraftledningsstolpar, vajerstag etc.
Klimatsensorer lokalt på gårdarna.
Metoder för att påverka vädret (jfr Kinas luftvärnskanoner med silversalter)
Ultragrund bearbetning, kanske i kombination med plöjning vid behov.
Alternativ till glyfosat.
Lågt flygande satelliter.
Bättre och mer verklighetstrogna simulatorer för olika sällan utförda arbetsuppgifter
(jfr Oryx simulering).
Ny mer kostnadseffektiv avsaltning av havsvatten (grafit/grafen?)

Per Frankelius på Linköpings universitet gjorde ett av inspelen i plenumsalen: ”Om vi
går tillbaka 50 år i tiden så var en del av de tekniker vi ser i dag helt otänkbara hos folk
vid den tidpunkten. Till exempel iPhones appar. Kanske kommer vi i framtiden kunna
hantera vädret, inte bara kolla på det.”13

Glada miner på KSLA:s trappa.

13

Citat från Wahlberg, Carolina (2018). Samtal om framtidens teknik, Jordbruksaktuellt, nr 24, 19 december, s. 25.
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Tema 4: Tekniska utvecklingsbehov inom praktiskt lantbruk eller
skogsbruk
Frågeställning 4.1: Lista 3-5 specifika områden/uppgifter inom lantbruk och skog där
stora behov och eller potential finns för teknik/digitala lösningar? Ge gärna konkreta
exempel (management, odling, djur, arbetsmiljö, miljö)
Utmaningen med arbetskraft och utbildning kom upp till diskussion. Kenneth Alness,
Lantmännen Thermo Seed kommenterade: ”l hela Europa försvinner lantbrukstekniken
från universitetsutbildningen. Det tror jag är en fara. Det är kompetensen om hur vi kan
tillämpa tekniken i lantbruket eller skogsbruket som försvinner”.14
På tal om utbildning lyftes projektet med simulatorer på naturbruksskolor i Västra Götalandsregionen som ett väldigt bra sätt för alla elever att lära sig ny teknik på ett bra och
effektivt sätt.
Annars var tema djur frekvent återkommande:
• Vägning av djur (jfr Smartagrisystems)
• Loggning (automatiskt) av djurförflyttning
Beslutsstöd i olika former var också med i flera personers inspel:
• Augmented reality för fält. Sensorer i fält som ger info med temperaturer, fungicidrisker, DON-risker mm.
• Användarvänlighet/enkla/automatiserade beslutsstöd
• Riskminimering.
Frågor direkt eller indirekt relaterade till arbetskraft återkom i diskussionen:
• Kvalificerad arbetskraft
• Manuella arbeten i skogen t.ex. ungskogsröjning.
• Arbetskraften är det brist på: Kräver att man måste kunna styra system på distans.
Viktigt också att göra arbetet intressant och attraktivt. Och säkert!
• Utbildning: Fokus på att fina lämpliga och alternativa arbetsmetoder. Viktigt också
med simulatorer för att lära sig olika sysslor och då inte bara för att hantera maskinen
i sig. Pedagogiken måste utvecklas: Vi bör tänka i termer av ”gamification”.
Men det fanns även andra områden bland diskussionerna kring denna fråga:
•
•
•
•

Mindre administration för kunden.
Nya produkter och affärsmodeller.
Miljöaspekter leder till nya behov av metoder (operations)
Maskinell plantering och maskinell sådd av skogsfrö (”mechanical planting”)

14

Citat från Wahlberg, Carolina (2018). Samtal om framtidens teknik, Jordbruksaktuellt, nr 24, 19 december, s. 25.
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Mats Tykesson, Kverneland.

4. Kompletterande underlag
I detta avsnitt ska vi komplettera dokumentationen med ett par nedslag i teknikutvecklingen som kan vara av särskilt intresse.
Rolls Royce flygmotorer vs. John Deere
Under den stora mässan Singapore Airshow 6–11 februari 2018 lanserade Rolls Royces
flygmotordivision ett teknikkoncept som de kallade Intelligent Engine. Ansvarig för
detta är sannolikt Dominic Horwood, chef för ”Customer and Services”. Konceptet innebär att flygmotorerna ska kunna ha förmåga att kommunicera med andra motorer och
känna av både sig själva och sin kontext, exempelvis vädret, i realtid. Vidare ska motorerna kunna agera olika beroende på vilka parametrar dess operatör vill optimera, exempelvis bränsleförbrukning. Motorerna ska också ha en inbyggd inlärningsförmåga
(”machine learning”) som gör att de nyttjar tidigare erfarenheter i sitt framtida beteende.
Exempelvis ska de skicka signaler till ansvariga personer när det är dags för en viss typ
av service. Sensorer och ”big data” gör detta möjligt. I deras vision finns också idén att
fast monterade robotarmar ska kunna utföra mindre reparationer på plats. En följd av det
hela förväntas bli ännu mer robust och säker teknik. Konceptet var sprunget ur en satsning som Rolls Royce hade sjösatt i december 2017 kallad Rolls Royce R2 Data Labs
under ledning av Caroline Gorski. Det är en plattform för samarbeten kring innovation
med såväl kunder som strategiska partners och leverantörer.15
Men lantbruket ligger inte efter inom detta område, snarare tvärt om. I oktober 2017
lanserade John Deere sitt produkt- och tjänsteprogram för 2018. På sidan 46 kunde man
där läsa:
”Expert Alerts, our newest unique system advancement, is based on software algorithms that can
predict certain upcoming issues before they have a negative impact or cause collateral damage.
With diagnostic and repair information being generated automatically, dealer service technicians
can react more quickly and downtime can be reduced significantly.”

15

Källa: https://www.rolls-royce.com/media.aspx samt
https://www.youtube.com/watch?v=9CcbYQ5QA70
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Expert Alerts är ett system där lantbrukaren får varningar om brister som kan leda till
driftstörningar. Det är alltså ett prognosverktyg. Nyckeln är stora mängder information
om många fordon som samlas i John Deeres datorer i kombination med särskilda algoritmer för att förutsäga problem innan de hinner uppstå med stora ekonomiska skador
som följd. Projektet är troligen drivet under ledning av chefen för eftermarknad, Jeremy
Goebel. Konceptet fick priset Elmia innovation Award 2018.
Robotar inom lantbruket
Johan Hedestad på Gothia Redskap efterlyste, i slutet av workshopen, mer diskussioner
om robotar i lantbruket. Vi har sammanställt ett par nedslag i robotutvecklingen:
Länge hade man talat om robotar inom lantbruk och många försök och experiment har
gjorts. Men att gå från experiment till fullskalig, robust och fungerande koncept har inte
varit lika lätt. Ett trendbrott skedde under 2016. Den 8 augusti 2016 lanserade företagen
Autonomous Solutions, Inc. (ASI) och CNH Industrial ett koncept för autonoma traktorer. ASI är CNH Industrials teknikleverantör med uppdrag att utveckla en autonom fordonsteknik. Konceptet kallades Case IH Magnum och New Holland T8 (beroende på
vilket traktormärke det appliceras på inom CNH-koncernen).
Konceptet presenterades på gården Progress Show i Boone, Iowa. Konceptet var inte utvecklat som ett helt nytt fordon (ny robot) utan baserat på en existerande produktionstraktor i full skala. Bland det intressanta med konceptet var att det autonoma ekipaget
hade en hög förmåga att detektera hinder av olika slag, vilket är centralt från ett säkerhetsperspektiv. Nyckeln var ett detekteringssystem bestående av tre delsystem: infraröda kameror, radar och dessutom laser. Det sistnämnda är känt från försvarsbranschen
och kallas Lidar. Det utvecklades under 1960-talet och applicerades inledningsvis på
meterologi (mäta avståndet till moln) och rymdfart. Tekniken användes för att scanna
månytan under Apollo 15.

Case IH Magnum. Källa: CNH Industrial N.V.

Låt oss övergå till ett annat exempel: Det har förts diskussioner inom lantbruket kring
huruvida trenden inom jordbruksmaskiner fortsätter mot allt större och kraftfullare maskiner, eller om det blir en renässans för mindre maskiner. En idé som framförts är att
använda ett stort antal (”svärmar”) av små maskiner. Fendt (som ingår i AGCOkoncernen) lanserade 2017 sitt MARS-system som enligt uppgift är den första marknadsförda tillämpningen av robotiserad svärmteknologi inom jordbruksteknik. Systemet
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består av ett antal små, autostyrda och elektriska enheter som används för planering av
majs. De autonoma enheterna är fyllda med utsäde och fyllningen görs av en operatör,
som också övervakar verksamheten transportera robotsvärmen till aktuellt fält. De nya
maskinerna kan arbeta med låga ljudnivåer och dessutom utan ljus även på natten. De
kan alltså med fördel användas på åkrar som ligger nära bebyggelse och då användas
där dygnet runt. Robotarna väger bara 40 kilo styck och åsamkar därför minimal markpackning. De kommunicerar både med varandra sinsemellan och med operatören, via
Cloudteknik. MARS-systemet lanserades på Agritechnica 2017 under nytt namn: Xaver.
DataVäxt och ControlMaster
Det har framgått att 365FarmNet inte är den enda aktören med visionen att fånga och
koppla samman data inom lantbruket. I Sverige har Victor Johansson haft en liknande
vision. Hans första produkt kallades ”Gårdskoll”, en liten blå box som hade förmågan
bl.a. att detektera bränsleförbrukningen hos traktorer och redskap. Den lanserades på Elmia i oktober 2013. Victor började sedermera att arbeta för Dataväxt och produktnamnet där blev till en början Logmaster. Fyra centrala informationer kunde loggas med
denna ”lantbrukets svarta låda” (fast den var blå):
•
•
•
•

Position
Bränsleförbrukning
Maskinstatus
Drifttimmar

Under 2018 utvecklades konceptet och den lilla boxen kunde ta emot information från
flera källor och med flera olika format. Den utvecklade produkten kallades Controlmaster. Alla data kan taggas med SHAPE eller ISOXML och därmed knytas till GPSkoordinater. Såväl analoga som digitala data kan tankas in i Controlmastern. Det finns
många värden av ett sådan projekt. Exempelvis berättade Victor i december 2018 att
man i Holland under 2019 inför en ny lag som innebär att alla som sprutar grödor måste
logga hur mycket tryck det finns på sprutmunstyckena. Här kan Cropmaster fungera
som en lösning.

Victor Johansson, DataVäxt. Foto: Per Frankelius.

– 40 –

Fallet Blue River: Exempel på innovationsprocess: Skogsbruk blev grund till stor
innovation inom lantbruk
Under 2011 träffades Jorge Heraud (tidigare Stanford-student och senare chef för precisionsodling vid Trimble) och Lee Redden (en doktorand i robotik vid Stanford) under
en kurs med Steve Blank. Kursen handlade om det som Blank benämner ”Minimal Viable Product”, ungefär ”Minimal men livskraftig produkt”. Blanks koncept går ut på att
en utvecklare av teknik lämnar sitt kontor och istället beger sig till potentiella användare
för att där ta reda på vilka som är deras största problem och hur de lägger sin tid på
olika saker. Genom insikterna kan man sedan definiera rätt produktspecifikation och
den ska då inte vara maximerad vad gäller funktioner utan snarare minimerad men på ett
sätt att det rätta behovet verkligen tillgodoses för kunden. Egentligen handlar konceptet
om klassiskt marknadsföringstänkande enligt ”the marketing concept” (jfr idén om
”core product”), men skillnaden kanske är att man inte frågar kunderna om vilken produkt de vill ha, utan snarare frågar dem om ”their pains and their gains”.
Heradud och Redden började tala om en gemensam vision att göra jordbruket mer hållbart med hjälp av datorbaserad bildanalys (”computer vision”) och robotik. Redan
samma år byggde och testade de delar av sin idé i praktiken – och adderade då maskinlärande (”machine learning”). Prototypen liknande mer en barnvagn än en lantbruksmaskin. Men det viktiga var att de kontaktade potentiella kunder och de valde ut lantbrukare som hade stora kostnader kring manuell rensning av salladsodlingar. Genom stöd
från vänner och familj, och ett finansiellt bidrag från National Science Foundation, föddes så företaget Blue River Technology i Sunnyvale i San Francisco Bay Area (Silicon
Valley).
Den första smarta maskinen var fokuserad på rensning i salladsodlingar, en traditionellt
tidsintensiv och dyr aktivitet. Maskinen kunde rensa bort sallad som grott från salladsfrön som inte fanns där de borde vara. Men maskinen kunde i detta läge inte se skillnad
på vad som var sallad och vad som var andra växter. Denna funktion kom i nästa generation maskin som var kompletterad med ”deep learning”. Ännu så länge var det dock
frågan bara om prototyper.
Under åren fram till 2016 vidareutvecklade företaget ett koncept som förenklat kan sammanfattas så här: En växtskyddspruta kombineras med sensorer och selektiva munstycken så att maskinen kan se och analysera varje enskild planta för att i realtid reglera
sprutningen. Nyckeln är inte bara sensorer utan följande teknologier:
•
•
•
•
•
•
•

Computer vision
Machine learning
Deep learning
Development and learning infrastructure
Optimering
On-board processing
Spatio-temporal database and analysis

Med ”On-board processing” avses att maskinen ute på fältet har tillräcklig datorkraft för
att själv göra avancerade analyser i realtid. Med ”Spatio-temporal database and analysis” avses att maskinen i princip tar bilder av varje liten planta över fältet och lagrar in
data också i databaser.
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En kommersiell produkt för bomull var planerad att lanseras 2017, men såvitt vi förstår
blev det aldrig någon lansering.
I september 2017 offentliggjordes att Blue River Technology förvärvades av Deere &
Company till ett pris av 305 miljoner dollar (Financial Times, 11 september 2017).
Jorge Heraud, gav följande kommentar i pressreleasen från John Deere 6 september:
”We are using computer vision, robotics, and machine learning to help smart machines
detect, identify, and make management decisions about every single plant in the field.”
John May (President, Agricultural Solutions, and Chief Information Officer vid Deere
& Co) kommenterade så här: ”As a leader in precision agriculture, John Deere recognizes the importance of technology to our customers. Machine learning is an important
capability for Deere's future.”, men May avslöjade också att företaget har ambitioner att
vidga teknikens tillämpningsområden: ”As an innovation leader, Blue River Technology has successfully applied machine learning to agricultural spraying equipment and
Deere is confident that similar technology can be used in the future on a wider range of
products”.
Under 2019 planeras lansering av konceptet också för andra radodlingsgrödor såsom sojabönor, jordnötter och majs. På längre sikt planeras konceptet också för annat än bara
radodlingsgrödor.
Det bör sägas att Blue River inte var först med idén om ”see and spray”. För omkring
20 år sedan kom företaget Patchen ut med en produkt, WeedSeeker, på marknaden där
man använde IR-kameror för att identifiera klorofyll, dvs växande växter. WeedSeeker
kunde utifrån informationen aktivera ett sprutmunstycke. Produkten var ursprungligen
marknadsförd för att döda växter längs järnvägen, och den hade ingen funktion för att
skilja en viss växt från en annan växt. Poängen var dock att man bara sprutade där det
fanns en växt och det enda som växte var just ogräs.
Som verkställande direktör i San Jose-baserade Indala Corp spenderade James L. Beck
(”Jim”) huvuddelen av sina dagar med magnetisk radiofrekvensidentifiering. På fritiden
odlade Beck julgranar i bergen kring Santa Cruz. När han gick runt på sin 7 hektar stora
ranch, och sprayade mot ogräs manuellt på varje punkt på marken där ogräs fanns,
tänkte han att det borde finnas ett bättre sätt. Han fick idén omkring 1990. 1991 grundade han bolaget Patchen California Inc. men det dröjde till 1992 innan han slutade han
sitt välbetalda chefsjobb och fortsatte att utveckla Patchen i Los Gatos.16 Affärsidén var
enkel: Bygga en prototyp och sedan sälja den till ett större bolag. Han kontaktade vindriveodlare i Napa Valley och utvecklade sin prototyp. I februari 1993 lanserade han sin
första produkt, Weedseeker att montera på ett mindre fordon. 1994 inledde han ett
forskningssamarbete med John Deere som ledde till att John Deere köpte bolaget 1996
(enl. Chicago Tribune).
John Deere fann emellertid att produkten behövde mer specialbehandling både tekniskt
och marknadsföringsmässigt i förhållande till företagets standardproduktlinje. Men den
dåliga försäljningen upplevdes inte motivera John Deere till extra investeringar.
Weedseeker (oklart om hela bolaget Patchen var med) såldes därför till Rainbow

16

Larry Barret (1996). The Business Journal, vol. 14, nr 16, s. 1.
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Agricultural Services, som ägdes av Mayfield. Rainbow Agricultural Services var återförsäljare av Weedseeker med fokus på trädgårdsnäringsmarknaden.17
Rainbow Agricultural Services i sin tur inledde ett samarbete med Oklahoma State University (troligen Bill Raun, professor at the OSU Department of Plant and Soil Sciences) för att bilda ett joint venture-företag. Det företaget döptes till NTech Industries
och grundads 2001 i Ukiah, CA. Därefter vidareutvecklades tekniken för att utifrån
olika nyanser av grönt härleda gödningsmedelsbrister. Ntech kom att bygga på dels patent utvecklat av Patchen, dels patent utvecklat av NSW Department of Agriculture och
Oklahoma State University
NTech kom hursomhelst att ha två produkter: GreenSeeker (kväveapplikationssystem
där hälsan hos en växt i realtid analyseras och styr optimal mängd kväve) samt
WeedSeeker (automatiskt sprutsystem som känner av närvaron av levande växter, vilket
möjliggör målinriktad och kontrollerad herbicidapplikation).
2009 var det dags för ännu en företagsaffär. Trimble köpte NTech. Som framgått ovan
kom en av grundarna till Blue River, Jorge Heraud, från just Trimble, och enligt LinkedIn arbetade Heraud även på NTech Industries 2009.
Men upprinnelsen till det hela synes vara James L. Beck och hans julgransodlingar. En
nisch inom skogsbruk blev därmed inspirationen till något som idag revolutionerar lantbruket.

17

C. Baille (2013). Evaluating commercially available precision weed spraying technology for detecting
weeds in sugarcane farming systems. Sugar Research Australia Ltd. https://elibrary.sugarresearch.com.au/bitstream/handle/11079/14045/Extract%20from%20NCA011%20Final%20Report.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Bilaga 2: Om KSLA:s teknikkommitté
Kommittén för teknik i de gröna näringarna (”Teknikkommittén”) inrättades av KSLA i
början av 2017. Det första mötet ägde rum 9 februari detta år. Den 6 mars 2018 arrangerades en nystart för kommitténs arbete, i Bjuv. Möten och sammankomster har sedan
skett löpande t.ex. 13 juni, 22 augusti, 16 oktober, 22 oktober och 22 november 2018.
Målet för kommittén är att skapa en utvecklings- och innovationsagenda för de areella
näringarna. Ett delmål är att skriva underlag däribland en kommande artikel i KSLAs
tidning (KSLAT).
Låt oss börja med att lista några av de tekniker som Kommittén för teknik i de gröna näringarna (”Teknikkommittén”) diskuterat eller noterat under de olika möten som genomförts sedan starten 9 februari 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5G-nätets utveckling
Agrirouter
Barriärmaterial (plast- och foliesubstitut) ur skogsprodukter
Cameleon från Gothia Redskap
Controlled Traffic Farming (CTF), fasta körspårsmetoden
CRISPR
Cropsat
Delair i Labège, Frankrike (drönare och analysverktyg som köpt upp Trimbles
drönardivision
Elektroniska näsor
Frilandsrobotar (storskalig trädgårdsodling=
Grisvågen (Per Eke-Göransson)
ISARIA (2012 Fritzmeier Umwelttechnik)
iXtrack, ny spruta från Kverneland med möjlighet till avstängning av enskilda munstycken
Korslimmat trä (CLT)
Kranspetsstryrning på skördare i skogsbruket
Kvantumdatorer för lagring av stora datamängder (jfr IBM:s lansering 2019)
Kverneland 3336MT, slåtterkross med Formel-1-fjädring
Logmaster (Victor Johasson, idag inom DataVäxt)
Malvan, markpackningsprojekt inom skogen
Markdata
MyJD
N-sensorn
Nanocellulosa
Robotar, t.ex. Agrointelli
SeedEye, fröräkning i realtid från Väderstad
Skördemätning
Slätte Gård
SmartPlanes
Soylscan (konduktivitetsmätning från Soyl)
Spillmätare
Spårbarhet/blockkedjor
Tempo, höghastighetsplanter från Väderstad
Thermoseed
Trä som görs till lika hårt som stål
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.lantbruk.se (lysande portal för precisionsodling)
XRF-scanners
Kombisådd
Mjölkrobotar
Centralsmörjning
Dimlaser
Kombipressar
Hardox-stål
Tvättrobot, Lely
Rötslamcertifiering, Biototal mm
Sektonsavstängning
iPlow (digital plog, Kverneland)
Siloking, eldriven foderblandare från Kverneland

När vi reflekterat kring tekniken har vi ofta återkommit till fem olika teman eller perspektiv som vi tror är viktiga att beakta, nämligen:
•
•
•
•
•

Tid
Privatliv
Robusthet
Kopplingen biologi-teknik
Äganderätt

När det gäller tid finns två aspekter. Den första är att lantbrukare och skogsbrukare har
ont om tid och hela tiden söker efter lösningar som kan ge dem mer tid. Många innovationer har också den fördelen. Men tid är också något som krävs för att informera sig om
nya innovationer och inte minst lära sig nya tekniker.
För att ge lite inblick i våra tankar ges här ett utdrag ur Carin Martiins protokoll från ett
av våra möten (13 juni 2018):
”Tidsbrist är en återhållande faktor inom teknikutvecklingen inom jordbruket. Därför bör vi starkt
fokusera lösningar som sparar tid för brukaren/producenten. Kopplingen mellan den nya digitala
tekniken med biologi och mekanik bör belysas. Fokus på bioteknik är större i t ex USA än i Sverige/Europa – är detta sunt? Saknas effektivt stöd för implementering av den nya tekniken? Det är
skillnad mellan odling och animalieproduktion, inom den senare är kopplingen mellan den nya
tekniken och produktionen just nu lite starkare. Per Frankelius spelade in nyckelordet ”robusthet”
– ofta är tekniken inte avpassade till den krävande miljön ute på gårdar och fält. Ensamarbete etc.
är också ett problem, leder till social utsatthet. Vi kommer att bli allt mer beroende av specialistkompetens och datastöd från olika företag som kan ”hjälpa oss att bruka våra enheter”. Riskerar
jordbrukaren att hamna i dataföretagen ficka? Risken för ”datamissbruk” är en redan existerande
realitet. Integritetsskydd. Per Emgardsson påpekade att frågan om äganderätten till data är en central frågeställning för den framtida utvecklingen. Per Frankelius gjorde ett inspel rörande vilka system som skall kopplas samman enligt kommitténs uppgift att ”koppla samman för framgångsrik
lönsam bioekonomi”. Standardisering är en viktig förutsättning för att kunna koppla samman system.”

Det finns olika sätt att gruppera alla de tekniker som vuxit fram under senare år. Fyra
vanliga nyckelord är:
• Digitalteknik
• Robotik
• Sensorer
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• Artificiell intelligens
Men vi har också noterat stora utvecklingsframsteg (och behov av dito) inom andra områden, inte minst biologi och mekanik men också arbetsmiljö och teknikbaserade affärsmodeller.
Kommitténs medlemmar, hösten 2018.
Kenneth Alness
Hans Alvemar
Rolf Björheden
Per Emgardsson
Per Frankelius
Ove Konradsson
Carin Martiin
Tomas Nordfjell
Bengt Persson
Line Strand
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SOYL Sverige
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Agtech 2030, Linköpings universitet
AgroVäst, Hälsingsgården Falköping
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Foodhills och Välingetorp
HS Konsult AB

För att komma i kontakt med kommittén, vänligen använd följande adress:
Eva Ronquist
Akademiagronom, sekreterare för Allmänna avdelningen
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
Tel 08-5454 7706 , 070-160 3305
eva.ronquist@ksla.se
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Bilaga 3: Aktivitetscykler
Jordbruk, djurhållning och skogsbruk har både likheter och skillnader i sina typiska aktivitetscykler. Dessa bilder var en del av de planscher som användes under workshopen.18

18

Källor: Jordbruksmodellen och djurhållningsmodellen: Agtech 2030. Skogsbruksmodellen: Peter Jernberg, Carl Appelqvist, Mats Fredrikson och Clas Fries, Skogsstyrelsen (pers. kom. 27 nov. 2018).
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Bilaga 4: Teknikområden inom jordbruk
Agritechnicas kategorier
Traktorer / inomgårdsmaskiner frontlastare
Foderskörd
Jordbearbetning
Skörd
Gödsling
Foderhackning
Teknik för kommunal skötsel / landskapsskydd
Skogsmaskiner
Fodermixers
Särskilda grödor / växtodling
Energigrödaplantering / förnyelsebara material
Växtskydd
Däck och hjul
Rotfruktskörd – Sockerbetor / potatis
Utsäde
Elektronik / precisionsjordbruk / programvaror
Såteknik
Lagring och konservering av skördeprodukter
Komponenter / reservdelar
Transportfordon / logistik
Bevattning / sprinkler bevattning
Verkstadsmaterial och verktyg
Begagnade maskiner, handel
Tillägg av kategorier
Ultragrund bearbetning
Ekologisk gödsling
Radrensning med kamera eller RTK
Väderstationer
Drönare / sensorer
Precisionssåmaskiner (”Planters”)
Mer konkreta exempel på teknik inom ramen för torkning och lagring
Torkstyrning
Sensorsortering av spannmål
ULO-kyllager (Ultra Low Oxygen)
Mögelsensorer
Mer konkreta exempel på teknik inom ramen för fältmaskiner
Flytgödselanalys on-the-go
Slangsystem för flytgödselspridning
Variabel utsädesmängd
Munstyckeavstängning
ISOBUS
Däcktrycksreglering, automatisk
Maskiner som meddelar slitage
Autostyrning
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Fasta körspår
Mekaniska sensorer (spröt)
Hyttmonterade N-sensorer
Autonoma fordon (robotar)
Simulatorer
Källor
Källa, kategorierna: Agritechnica 2013, 2015 och 2017.
Källa, notislappens kategorier: Agtech 2030.
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Bilaga 5: Teknikområden inom djurhållning
Eurotiers kategorier
Avelsdjur, avelsprogram, handel, reproduktionsteknik
Foder och andra jordbruksinsatser
Foderförvaring, matning vid matproduktion
Djurhus och byggnadsbyggnad
Hantverk och utfodringsteknik
Kontrollerad miljö och miljöteknik
Djurhantering och utfodringsteknik
Klimatkontroll och miljöteknik
Mjölknings- och kylteknik
Dynghantering, fastgödsel och slamteknik
Transportfordon och tjänster
Förädling och marknadsföring
Utrustning och tillbehör
Förvaltning och konsultverksamhet
Alger och mikrokroppar
Biogas - produktion och användning
Fasta biobränslen - produktion och användning
Flytande biobränslen - produktion och användning
Förnybar energi
Lokal kraftteknik
Ventilation, frånlufts och
System för återvinning och avfallshantering
Säkerhetssystem
Mätning, instrumentering mm
Energiförsörjningsföretag
Handel med energimaterial
Tjänster
Bioenergi och decentraliserad energiförsörjning
Mer konkreta exempel på teknik inom djurhållning
Virtuella/elektroniska stängsel
Datautfodring med halsbandidentifiering
Djur-på-bete-övervakning
Robotmjölkning
Datafångst vid mjölkning
Autovägning
Automatisk hullbedömning
Mobila slakterier
Kamerabaserad
sjukdomsdetektering
Källor
Källa, mjölkproduktionsmodellen: P. Frankelius: Digital innovations in livestock farming: A model proposal, Data Driven Dairy Decision For Farmers (4D4F), Warwickshire, UK, 2017.
Källa, kategorierna: Eurotier + Eurotiers smartphone-app.
Källa, notislappens kategorier: Agtech 2030.
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Bilaga 6: Teknikområden inom skogsbruk
Elmia Woods kategorier: Planering och förvaltning
Ekonomiteknik (system för styrning mm).
Hantering av data
Geografisk planering
Skogliga tjänster
Handel med skog och virke
Föryngring
Markberedning
Föryngring med frö
Föryngring med plantor
Plantskydd
Bevattning
Skogsskötsel
Röjning
Gallring
Skotning
Produktionshöjning
Kvalitetshöjning
Skyddsutrustning för skog
Småskalig utrustning
Natur, vilt och sociala värden
Naturvård
Jakt och fiske
Rekreation
Kultur- och fornminnesvård
Elmia Woods kategorier: Föryngringsavverkning
Helstamsmetoden
Kortvirkesmetoden
Tillbehör skogsmaskiner
Begagnade skogsmaskiner
Bioenergi
Skörd av biomassa
Sönderdelning
Hantering och bearbetning
Handel med biobränslen
Energiomvandling
Logistik och virkeshantering
Skogsbilvägar - byggnation
Skogsbilvägar - underhåll
Transport av maskiner
Transport av virkesråvara
Hantering av vedråvara
Övrig transport och logistik
Träbearbetning
Sågverk
Sågverksutrustning
Träförädling
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Kringutrustning och tillbehör
Arbetsmiljö och arbetshjälpmedel
Kommunikation
Maskintillbehör
Förbruksningsvaror
Verkstadsutrustning
Övriga produkter och tjänster
Mer konkreta exempel på teknik inom skogsbruket
Kranspetsstyrning
Datorbaserade kalkylmodeller baserade på Faustmanns formel
Specialskördare för bländningsbruk
Simulatorer för skogsmaskiner
Beståndskartering med minidrönare
Skotare med helhydraulisk dämpning
Head-up-display i skogsmaskiner
Datorbaserad transportoptimering
Markberedning med laserbaserade terrängmodeller
Källor
Källa, kategorierna: Elmia Wood.
Källa, notisbladets exempel: Rolf Björheden och Magnus Thor: Skonsam och produktiv
skogsteknik – Rapport från ett treårigt program 2014-2016, Stockholm: Skogforsk,
2017.
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