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Förord

Mycket vatten har runnit under broarna sedan KSLA:s kommitté för teknik i de gröna näringarna inrät-
tades för drygt fyra och ett halvt år sedan, i början av 2017. Vi redogör lite närmare för detta vatten under 
broarna i avsnittet Teknikkommitténs verksamhet. Kommittén har verkat i en tid då förändringens vindar 
vinit inom både skogsbruk och jordbruk. Inte minst har teknikens och politikens utveckling varit dramatisk. 
Vi har försökt göra en analys av förändringar som just nu pågår. Som stöd för detta har vi försökt relatera 
nutiden till historien.

Bland de workshops och möten som har arrangerats av kommittén under dessa år fokuserar vi i denna 
slutdokumentation på de två senaste. Den första workshopen av dessa två var internationell med gäster från 
Tyskland och den andra nationell men kryddad med en gäst från vårt ärade grannland Norge. Många är de 
reflektioner, insikter och förslag som har flödat under dessa aktiviteter. 

Jag vill tacka alla er som varit med i KSLA:s kommitté för teknik i de gröna näringarna under olika pe-
rioder från 2017 fram till idag. Stort tack vill jag också rikta till alla er som var med på workshops och som 
bidrog med inspel på annat sätt. Tack också till Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond som har finansierat 
Teknikkommitténs verksamhet.

Vår övergripande slutsats är lika enkel som klar: Sverige behöver ta ett krafttag för kompetensutveckling 
inom skogs- och jordbrukets teknik. Som litet land i en stor global värld är samarbete viktigt och troligen 
enda vägen för oss att lyckas hålla ställningarna gentemot länder som Frankrike, USA eller Storbritannien. 
Vår förhoppning är att denna dokumentation ska stimulera oss alla till sådant samarbete. 

Per Frankelius
Processledare i Agtech 2030 vid Linköpings universitet och ordförande i KSLA:s kommitté för teknik i de 
gröna näringarna
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Händelser i omvärlden kan stimulera till teknikutveckling

Teknikutvecklingen inom jord- och skogsbruk påverkas av en rad faktorer. Då och då uppdagas en ”faktor 
X” som helt ändrar förutsättningarna och medför stora konsekvenser. Hösten 2021 möttes lantbruket av 
information om att BASF drar ned produktionen av ammonium som utgör en del i tillverkningen av kväve-
gödsel. Snart kom information om att Yara drog ned produktionen av gödsel. Bakgrunden var ökade priser 
på naturgas. Kontentan blev att lantbrukare fick meddelande om att det var osäkert om de skulle få fram 
mineralgödsel till vårbruket kommande år. 

En parallell var oljekrisen 1973 som tog fart genom ett OPEC-möte i oktober samma år. En lärdom från 
sådana här händelser speglas i det engelska uttrycket ”We have to train ourselves to expect the unexpected”. 

Ofta skakar händelser som dessa om branscher på ett negativt sätt men vi ser också hur de kan stimulera 
teknikutveckling och innovation. Efter oljekrisen 1973 gjordes stora satsningar på allt från solfångare för 
torkning av skogsflis till motorer som gick på rapsolja i lantbruket. Dagens gödselkris kanske gör att nya 
metoder att producera växtnäring växer fram.

Men en sak är säker: Den gröna näringen behöver ständigt hålla koll på förändringar och vara fortsatt 
flexibel för att möta nya X-faktorer. 

Per Emgardsson, Per Frankelius och Carin Martiin

Prolog

Troligen lägre skördar.

Ökade priser på naturgas.

Produktionsminskning av gödsel.

Foto: Shutterstock.
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Det finns ett omvandlingstryck på den gröna sek-
torn. Inte minst påverkas den av vilka vindar som 
blåser i Bryssel. Vi har noterat en maktförskjutning 
mot Bryssel och en ökande grad av detaljreglering. 
Det blev tydligt i juli 2021 då ett stort antal lagför-
slag plus skogsstrategin presenterades – något som 
påverkar svenskt jord- och skogsbruk både direkt 
och indirekt och inte minst får konsekvenser på 
teknik i olika avseenden.

Inom EU ser många skogen framför allt som en 
kolsänka. Många verkar ha svårt att se klimatnyttan 
som den brukade skogen i Sverige och Norden gör 
genom att skogens produkter ersätter alternativ som 
cement, stål, kol, olja och gas.1 Liksom när det gäller 
jordbruket tenderar många också att se EU som en 
enhet. Man tar inte tillräckligt stor hänsyn till skif-
tande förutsättningar i olika länder. För jordbruket 
föreslås exempelvis att 25 procent av åkermarken ska 
odlas ekologiskt 2030. På motsvarande sätt tycker 
man att alla länder ska skydda minst 30 procent av 
sin skogsareal från brukande. 

I skrivande stund vet vi inte vilka politiska ramar 
som kommer att finnas för storleken på uttagen ur 
våra skogar respektive sättet uttagen får ske på. Men 
vi vet att politiska ramar får konsekvenser för tek-
nikbehov och teknikutveckling. Om det exempelvis 
skulle bli förbjudet med föryngringsytor innebär det 
nya utmaningar. Varianter på kontinuitetsskogsbruk 
skulle behöva tillämpas vilket skulle ge ökad bety-

Reflektioner och förslag kring tekniken 
och de gröna näringarna

Per Emgardsson, Per Frankelius & Carin Martiin

Teknikkommitténs arbete har pågått i nästan fem år, varit mångfacetterat och innefattat dialoger med 
en lång rad personer under workshops. Det är inte lätt att sammanfatta detta. Dessutom har kommitténs 
sammansättning varierat över tid. I detta avsnitt följer tre kommittémedlemmars försök till tolkningar av 
– och reflektioner utifrån – kommitténs arbete.

delse för ny teknik, bland annat i form av kompakta 
skogsmaskiner.

Sverige uppfattas som otydligt i diskussionerna 
i Bryssel. En tolkning är att våra regeringsföreträ-
dare inte har enats om tydliga positioner i fråga om 
vad Sverige står för i olika frågor. Det har blivit up-
penbart i den polariserade debatt vi kunnat följa på 
senare år. Det är önskvärt att politikerna utarbetar 
tydliga positioner för den fortsatta dialogprocessen 
kring lagförslag och strategier som påverkar svenskt 
jord- och skogsbruk. Det är också viktigt att svenska 
och andra nordiska experter inom de gröna näring-
arna får en tydlig roll vid utformningen av förslagen 
från Bryssel. Hittills har det varit alldeles för mycket 
slagsida åt det skogsfattiga Centraleuropa. 

Omvandlingstrycket handlar inte bara om po-
litiska vindar. Andra faktorer som trycker på den 
gröna sektorn är förändrade matvanor i Asien och på 
andra håll, befolkningstillväxt, djurrelaterade pan-
demier och klimatförändringars inverkan på jord- 
och skogsbrukets produktion. 

I följande 10 punkter – 6 reflektioner och 4 för-
slag – försöker vi sammanfatta det omfattande mate-
rial som utgör resultat av teknikkommitténs arbete. 

Reflektion 1: Massiv teknikutveckling sedan år 
1995. Teknikutvecklingen inom jord- och skogs-
bruk har varit särskilt intensiv under de senaste 25 
åren. Detta kvartssekels nya teknik handlar inte 

1. Bilden bekräftas av Henrik Sjölund, vd i Holmen och ordförande för Skogsindustrierna (personlig dialog, juli 2021).
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bara om digitalteknik. Den innefattar som exem-
pel moduluppbyggda hybridband på skogsmaskiner, 
underjordisk bevattning, fossilfritt framställda in-
satsvaror och höghållfasta stålkonstruktioner.

Djurhållningen har fått biokemiska sensorer och 
stallar där naturlig ventilation kunnat ersätta kom-
plicerade inrednings- och klimatiseringssystem – 
tack vare förbättrade kunskaper och influenser från 
andra kontinenter. Vidare har vi fått hanterings- och 
mjölkningssystem som bygger på och förstärker dju-
rens naturliga beteenden.

Växtodlingen har fått DNA-teknik för analys av 
patogener i jordar, amerikanska silotorkar med om-
rörning och ny markskonande däckteknologi. Vi ser 
också nya material som fasar ut de fossilt tillverkade 

plaster som används för ensilering eller marktäck-
ning.

Men digitaltekniken är förstås en central kraft. 
Den påverkar på flera sätt, inte minst genom att den 
förfinar mekaniken. Exempel på digitalteknik är 
uppkopplade system, sensorer, maskinlärande (ar-
tificiell intelligens), molntjänster och mekatronik. 
Det sistnämnda inkluderar drivlinor i maskiner där 
snabb datorteknik ger fördelar som kopplingsfria 
transmissioner med högre verkningsgrad eller kon-
tinuerligt variabel utväxling. Ofta samspelar tek-
niska områden. En gödselrobot i ett kostall behöver 
både digital teknik och lämpliga gummilösningar 
för hantering av gödsel. 

Exempel på ny teknik inom skogsbranschen. Trädanalys direkt i mobilen genom AI (Katam), insatser för omvandling av banden till skogsmas-
kin från greppande till bärande (Fomatec Hybrid) och vandrande skogsmaskin (Mantis). Foton: Katam, Fomatec, Mantis.

Exempel på ny teknik inom jordbruket: Gödselrobot, här i kostallet på Vreta utbildningscentrum (DeLaval), däcktrycksreglering (Trelleborg) 
och digital karta för variabel sådd (Soyl/Väderstad). Foton: Per Frankelius.
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Reflektion 2: Jordbruk och skogsbruk har likheter 
och skillnader. Jordbruket ser annorlunda ut när det 
gäller ägande och brukande, och innefattar förstås 
moment och processer på åkrar och inom djursköt-
seln som skiljer sig från skogsbruket.

Skogsbruket har historiskt, i och med kapital-
starka ägarstrukturer, haft förmåga att ta till sig nya 
tekniska landvinningar snabbt, även under perioden 
efter 1995.

I jordbruket har balansen mellan kapitalägare 
och teknikleverantörer utvecklats annorlunda. Den-
na skillnad har gjort att lantbrukare i rollen som 
användare av teknik inte haft samma möjlighet att 
påverka de företag som utvecklar teknik. 

Reflektion 3: Strukturomvandling i jordbruket 
skapar A- och B-lag. Strukturomvandlingen i jord-
bruket fortsätter. Antalet ”renodlade” jordbruks-
företag minskar och de få företag som blir kvar 
växer genom sidoarrenden eller köp av mark, och 
då djurbesättningar utökas. Dessa stora jordbruks-
företag har chans att hänga med i teknikens race 
men de mindre och ekonomiskt svagare riskerar att 
halka efter. Det gäller framför allt digitaltekniken. 
Funktionsdugliga digitala lösningar har möjlighet 
att snabbt nå flertalet av de 21 procent av jordbruks-
företagen som brukar mer än 50 hektar åker, eller tre 
fjärdedelar av Sveriges åkerareal.

Den stora utmaningen ligger i att digitalisera 
företagen med mer begränsade resurser, oftast de 
arealmässigt minsta. Teknikspridningen till jord-

bruksföretagen kan ske genom egna investeringar 
eller genom inköp av legokörningstjänster med 
modern fysisk eller digital teknik. Om vi vill värna 
mångfald vad gäller företagstyper finns behov av att 
bistå de mindre företagen med förmåga att praktiskt 
tillämpa den nya tekniken, eller att hitta andra vä- 
gar framåt. Ett företag med liten areal som genom-
för någon form av specialiserad verksamhet kan få 
behov av ny teknik, men då av annat slag än teknik 
avsedd för mer storskalig växtodling eller djurhåll-
ning. Några exempel är teknik för förädling av varor, 
för detektion av dräktighet hos får eller för mark-
nadskommunikation med kunder. 

Reflektion 4: Sverige har tappat kompetens i jord-
bruksteknik. Flera organisationer för produktion 
och överföring av i näringen tillämpbara teknik-
kunskaper kollapsade efter jordbrukets avreglering 
1990. Den kvalificerade teknikrådgivningen från 
lantbruksstyrelsen och de statliga lantbruksnämn-
dernas teknikrådgivare blev ett minne blott. SLU 
lade ner teknikagronomutbildningen 2002 och den 
praktiska teknikkunskapen har sedan dess inte varit 
fokuserad av lärosätet, även om det finns fina un-
dantag. Visst intresse för jordbruksteknik återfinns 
på andra lärosäten men i förhållande till behovet 
har Sverige tappat sin tidigare styrka. Personer med 
akademisk jordbruksteknisk kompetens åldras och 
antalet personer minskar varje år.

Nedmonteringen av den svenska kompetens-
försörjningen inom jordbruksteknik har skett sam- 

tidigt som en flodvåg av ny tek-
nik strömmat in i lantbruksbran-
schen. Bristen på spetskompetens 
försämrar rådgivningens kvalitet, 
och gör det praktiskt svårare att 
genom internationellt samarbete 
kompensera för den svenska bris-
ten på akademisk jordbrukstek-
nisk kompetens.

Reflektion 5: Kunskapsbehovet 
är stort hos yrkesverksamma. 
Delvis som följd av vad som sagts 
ovan råder brist på kunskap om 
tillämpad teknik och inte minst 
den nya framväxande tekniken. 
Bristen finns hos yrkesverksam-
ma men också i rådgivarled, hos 
utbildare och hos myndigheter. 

Tekniken påverkar strukturomvandling inom lantbruket (A) och strukturomvandlingen 
påverkar också tekniken (B) – såväl dess nyttjande och spridning som dess utveckling. 
Foton: Per Frankelius.
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Den missanpassning som har 
uppkommit inom främst jord-
bruket mellan behov av tek-
nikkunskap å ena sidan och 
utbud av kunskap å den andra 
är allvarlig.

Reflektion 6: Andra länder 
springer ifrån Sverige. Flera 
andra länder storsatsar på 
både utveckling och sprid-
ning av ny teknik inom jord-
bruket.

Det gäller bland annat 
Frankrike som under 2010- 
talet etablerat två nya pro-
fessurer i jordbruksteknik, 
en i Beauvais och en i Montpellier. Frankrike har 
även forskningsinstitutet INRAE, lantbruks-
kamrarna och maskinsamverkansorganisationen 
CUMA. Tyskland har också lantbrukskamrar, men 
även lantbrukssällskapet DLG och Kuratorium 
för teknik och byggande i lantbruket (KTBL). 
Danmark har sitt SEGES och i Norge satsar Norsk 
Landbruksrådgiving (NLR) på att öka kunskapen 
om precis odlingsteknik. Vad gäller lantbrukarkon-
trollerade molndatatjänster så finns sådana redan i 
Nederländerna och i Norge. 

Förslag 1: Sverige bör satsa på internationellt sam-
arbete och ett nationellt jordbrukstekniskt forum. 
Sverige behöver ta ett krafttag för att förbättra kom-
petensutvecklingen inom jordbrukets teknik. Som 
litet land i en stor global värld är samarbete en lämp-
lig väg för oss att bibehålla och stärka kompetensen. 
För att möjliggöra samarbete krävs att Sverige be-
sitter kompetenta samarbetspartners med förmåga 
att ge något i utbyte till vad vi önskar få från andra 
länder.

Betydande delar av den kunskap som är förknip-
pad med ny teknik är avancerad, så en nyckel till 
framgång är att vi stärker akademiska utbildningar 
inriktade mot tvärvetenskaplig kompetens kring 

fysisk och digital jordbruksteknik.2 För skogsbru-
ket har Skogforsk och andra en sådan roll, men vad 
gäller jordbruket kunde ett nationellt ” jordbrukstek-
niskt forum” övervägas. 

Förslag 2: Oberoende teknikrådgivning behövs. 
Det finns ett behov av kommersiellt oberoende 
aktörer till vilka jordbrukets yrkesverksamma kan 
vända sig för att få objektiva råd i teknikfrågor. Den 
funktionen finns inom skogsbruket. Idag är såväl 
jordbrukare som rådgivare i hög grad i händerna på 
aktörer som direkt eller indirekt företräder tillver-
kare av de tekniska alternativ som står till buds.

Därför behöver Sveriges jordbrukare en funk-
tion som fångar in och strukturerar nationella och 
internationella erfarenheter av tillämpad fysisk och 
digital jordbruksteknik. Sådana funktioner ser vi 
finns i andra länder. Denna funktion bör inkludera 
förmågan att snabbt utvärdera om och för vilka 
jordbruksföretag en viss ny teknik kan bli lönsam. 
Behovet av ett forum ökar när kunskapsskapandet 
finns utspritt över många organisationer på olika 
platser. Redan finns initiativ tagna för ett samlande 
nav för digitalteknik (Agrihub Sweden) men det är 
ännu bara ett förslag. Vi bör verka för att ett nav för 
såväl digital som fysisk teknik blir verklighet.3 

Borde Sverige skapa ett omvärldsobservatorium för lantbruksteknik? Foto: Depositphotos 
och Per Frankelius.

2. Vi skiljer mellan fysisk och digital teknik. Med fysisk teknik avses här allt som inte primärt är digital (virtuell), t.ex. mekanisk teknik, 
byggnadsteknik, materialteknik, DNA-teknik och kemisk teknik.
3. Samarbetspartners i Agrihub Sweden är RISE (med en koordinerande roll), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Agtech 2030 i 
Östergötland (som samordnas av Linköpings universitet), SmartAgri i Västra Götaland (som samordnas av Agroväst), Nod Skåne (som 
samordnas av Krinova) samt Testbädd för digitaliserat jordbruk i Uppsala (som samordnas av RISE).
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Förslag 3: Ny dataplattform. Data blir allt viktigare 
inom både jord- och skogsbruk. Men jordbruket lig-
ger efter när det gäller tillverkaroberoende struktu-
rer för att hantera och dela data. Värt att nämna är 
att skogens dataplattform, Skoglig Grunddata, får 
12 miljoner per år av staten. Regeringen har 2021 
avsatt 50 miljoner kronor för att utveckla en data-
plattform för jordbruk. Intressant nog är jordbruket 
(ännu) inte representerat i Geodatarådet.5

Av olika skäl har hanteringssystemen för jord-
brukets data, till skillnad från skogens system, sedan 
år 2000 skapats av och vuxit fram inom den interna-
tionella jordbruksmaskinindustrin.

Vi noterar initiativet Agronod som innebär ett 
försök att åstadkomma en generell datadelnings-
plattform.6 Plattformen ska tas i drift första halv-
året 2022.

Vår uppfattning är att framtidens datahantering 
i lantbruket bör vara internationellt kompatibel och 
byggas på sofistikerade objektmodeller, dvs. stan-
darder. Svenska jordbrukare bör söka samarbete 
med jordbrukarorganisationer i andra länder med 

mål att dels påverka maskinindustrins system, dels 
skapa egna gränsöverskridande och jordbrukarkon-
trollerade hanteringssystem för jordbrukets data.

Skogens neutrala datadelningssystem StanForD 
2010 skulle kunna stå modell för ett hanteringssys-
tem för det europeiska jordbrukets data. Frågan om 
ägande till data bör hanteras noga i denna utveck-
ling.7

Förslag 4: Ny beredskapsplan. Med egen jord- och 
skogsbruksteknisk kompetens kan vi lättare samar-
beta med andra länder om kunskap utan att göra nä-
ringarna helt beroende av utländskt kunnande. Lika 
viktigt är att verksamheter i jord och skog inte slås 
ut av tänkbara eller otänkbara störningar. Riskerna 
ökar när stora tekniska system kontrolleras av eller är 
beroende av ett fåtal aktörer. Se exempelvis vad som 
hände i USA våren 2021 då stora köttproducenters 
datorsystem kollapsade p.g.a. cyberattacker. En bred 
beredskapsplan bör utvecklas, som inte bara värnar 
produktionsberedskap utan även ekonomisk, social 
och miljömässig hållbarhet.

5. Andreas Oxenstierna, T-kartor Geospatial (personlig dialog, juli 2021).
6. Bakom Agronod står Hushållningssällskapet, Lantmännen, LRF och Växa Sverige.
7. Det är en fråga som sannolikt inte kan hanteras nationellt. Det finns redan en handfull riktlinjer för EU-marknaden tagna av maskin- 
industrin och Copa-Cogeca (Comité des organisations professionnelles agricoles, eller på engelska Committee of Professional Agri-
cultural Organisations). Riktlinjerna är tagna av EU-marknadens parter. Om de kan justeras genom nationell lagstiftning är oklart. 

Teknikutvecklingen handlar inte bara 
om digitalteknik. Jakten på fossilfria 
motorer är ett exempel på viktigt tek-
nikområde i rörelse. Biometantraktorn 
New Holland T6 Methane Power pre- 
miärvisades i Vimmerby 23 september 
2021 och kördes med biogas baserad 
 på kogödsel, producerad på Hagels-
rums Gård. Foto: Tom Birgersson, 
Hagelsrums Gård AB.
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Akademien menade att det var viktigt att kommit-
tén kunde peka på de problem och de behov av kun-
nande som fanns inom de gröna näringarna och som 
skulle kunna lösas bland annat med ny teknik. Man 
önskade också att kommitténs arbete skulle ”främja 
införandet av ny teknik i praktiska sammanhang”. 
Ett sätt att genomföra detta var att skapa ”ökad 
kommunikation mellan intressenter och aktörer på 
området”. Slutligen väntade sig akademien att kom-
mittén skulle ge ”konkreta förslag och åtgärder för 
att stödja introduktion av ny teknik” i näringarna. 

Därmed fick kommittén inom teknikområ-
det tämligen fria tyglar att forma sin verksamhet. 
Kommittén tolkade det som att den borde börja med 
att stämma av läget när det gällde såväl tillämpad 
som ny teknik i jordbruk, skogsbruk och trädgårds-
näring. Här kunde man förvänta sig relativt stora 
skillnader mellan den teknik som olika företag till-
lämpar. Flera faktorer som företagsstorlek, driftin-
riktning, men också konkurrens om brukarens ar-
betstid, antogs kunna påverka teknikvalet. 

Därefter borde man skapa sig överblick över 
behovet av och tillgången till teknikrelaterad råd-
givning och försöksverksamhet. Grundat på dessa 
insikter skulle kommittén identifiera de viktigaste 
utmaningarna inom teknisk utveckling av jordbruk, 
skogsbruk och trädgårdsnäring i Sverige. 

På det sättet skulle KSLA:s teknikkommitté 
skapa ett forum för samtal mellan forskning, råd-
givning och praktik och samtidigt kunna ge bidrag 
till nya forsknings- och utvecklingsinitiativ inom 
området. 

Per Frankelius & Per Emgardsson

Teknikkommitténs verksamhet

Arbetet inom KSLA:s kommitté för teknik i de gröna näringarna började 2017. Uppdraget från KSLA var att 
”verka för att belysa utmaningar och möjligheter vid introduktion av ny teknik inom jord- och skogsbruk”. 

Sammankomst om tiden efter 1970
Kommitténs första steg blev att ordna en akademi-
sammankomst på KSLA den 9 februari 2017. Titeln 
var ”Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, 
skog och trädgård – varför blev det så olika?”.1 Där 
gav professor Janken Myrdal, SLU, forskningschef 
Magnus Thor, Skogforsk, teknikagronom Per Em-
gardsson, Land Lantbruk, och lantbrukare Bengt 
Persson, Välingetorps Gård, olika perspektiv på den 
tekniska utvecklingen inom de olika gröna näring-
arna. 

Workshop om framtidens teknik i jord 
och skog
Under ny ordförande återsamlades kommittén i mars 
2018 för att dra upp riktlinjerna för nästa workshop 
den 3 december 2018. Under rubriken ”När tram-
par precisionstekniken ur barnskorna?” bjöd man 
för förmiddagens program in tre föreläsare: Imke 
Borchardt från Lantbrukskammaren i Schleswig-
Holstein, Klaus-Herbert Rolf från driftledningspro-
gramföretaget 365 Farmnet, samt professor Magnus 
Karlberg från Luleå tekniska universitet.2 Tanken 
var att dessa tre med sin syn på ny teknik i jord och 
skog skulle inspirera de personligt inbjudna delta-
garnas fortsatta diskussioner under eftermiddagen. 

1. Länk till dokumentation från akademisammankomsten: https://www.ksla.se/aktivitet/akademisammankomst-perspektiv-pa-teknikut-
veckling-for-jordbruk-skog-och-tradgard-varfor-blev-det-sa-olika/
2. Workshopen är dokumenterad på KSLA:s webbplats: https://www.ksla.se/aktivitet/framtidens-teknik-i-jord-och-skog/
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Workshop om rådgivning och kompetens-
utveckling
Teknikkommitténs tredje arrangemang, worksho-
pen ”Hur förbättrar vi rådgivning och kompetens-
utveckling för företagare inom den gröna sektorn?” 
ordnades den 5 september 2019 i KSLA:s lokaler.
Liksom vid den föregående workshopen var delta-
garna personligt inbjudna. Dagen inleddes med att 
praktiker och rådgivare gav sin syn på styrkor och 
brister i dagens svenska kompetensbyggnadssys-
tem. En norsk rådgivare berättade hur man försöker 
stärka Norsk Landbruksrådgivings precisionsod-
lingskompetens. Workshopen presenteras senare i 
den här skriften.3 

Teknikkommitténs medlemmar
I KSLA:s teknikkommitté var följande personer verksamma under år 2019 (där organisationstillhörighet 
avser 2019):

Per Frankelius (ordf.), processledare för Agtech 2030, docent vid Linköpings universitet
Carin Martiin (vice ordf.), kommunikationsansvarig, Sveriges lantbruksuniversitet 
Rolf Björheden (sekreterare), professor vid Skogforsk 
Magnus Börjeson, lantbrukare, AgroÖst/Högåsa gård
Per Emgardsson, Land Lantbruk/lantbrukare
Ove Konradsson, Agroväst Livsmedel AB 
Tomas Nordfjell, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet
Eva Olsson, lantbrukare, Bergs Säteri

Tidigare har i kommittén även ingått vd Kenneth Alness, Lantmännen BioAgri AB/TermoSeed Global 
AB (ordförande 2017), lantbrukare Bengt Persson, Välingetorps Gård (ordförande 2018), Line Strand, HS 
Konsult AB, samt agronom Hans Alvemar, SOYL Sverige AB. Kommitténs kontakt- och stödperson på 
KSLA har varit Eva Ronquist. Kommittén hade inte fungerat utan hennes outtröttliga hjälp. 

Fortsättningen
Inför 2020 var planen att ordna ännu en workshop. 
Den skulle behandla tillgången på högre utbildning 
av tekniska rådgivare i lantbrukets näringar, samt lä-
get för skogsbruks- och jordbruksteknisk forskning 
och försöksverksamhet i Sverige. Tyvärr stäcktes 
dessa planer av pandemin. 

3. Workshopen finns även dokumenterad på KSLA:s webbplats. https://www.ksla.se/aktivitet/ny-teknik-inom-jord-och-skog/
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Många i och inte minst utanför jordbruksnäringen 
diskuterar de möjligheter man har att med digitala 
hjälpmedel förbättra dagens mekaniska jordbruks-
teknik. Man räknar också med att på så sätt samla 
in stora datamängder för vidare bearbetning. Det 
skulle lägga grunden för nya affärsmöjligheter inom 
lantbruket, dvs. både jordbruk och skogsbruk.

Deltagarna i workshoparna, som vi återkommer 
till, diskuterade de digitala hjälpmedel jordbruket 
och skogsbruket haft tillgång till de senaste 15–20 
åren. Men deltagarnas diskussion handlade – främst 
när det gäller just jordbruk – mer om hur de digitala 
hjälpmedlen hos alltför många företag och alltför 
ofta blivit stjälpmedel och tidstjuvar. Det är en vik-

Per Emgardsson

Bakgrund och några förklaringar

Här följer några ordförklaringar och sammanhang som kan underlätta den fortsatta läsningen. När vi talar 
om jordbruk tänker vi på växtodling och animalieproduktion. Lantbruk är ett vidare begrepp som omfattar 
både jordbruk och skogsbruk. 

tig praktisk insikt som inte bör döljas av fascination 
inför alla möjligheter ny teknik öppnar.  

En bland flera förklaringar till problemen är att 
jordbrukets maskiner hittills ofta hanterat jordbru-
kets data i tillverkarbundna stuprör från maskin till 
tillverkarens molntjänst. Men europeiska jordbruks-
företag har ofta fabrikatsblandade maskinparker. De 
hängrännor för datatransport mellan olika maskin-
fabrikaten som jordbrukarna efterfrågar har enligt 
deras åsikt hittills varit sällsynta, svåranvända eller 
helt saknats. Denna bild synes inte spegla läget inom 
skogsteknikens område. Det finns därför en hel del 
för jordbruket att lära av skogsbruket när det gäller 
teknik och teknikstandardisering.

AgBot Robot. Foto: AgXeed.
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Det är möjligt eftersom det i skogsbruket sedan 
flera decennier finns en standard för kommunika-
tion till, från och mellan datorer i skogsmaskiner. 
Arbetet med en kommunikationsstandard i skogen 
började redan på 1980-talet. StanForD 2010 bygger 
därför på en äldre standard från slutet av 1980-talet. 
Nuvarande version av standarden, StanForD 2010, 
är global och används idag av 80 procent av de svens-
ka skördarna och 30 procent av skotarna. Övriga 
skotare använder den äldre standarden StanForD.

Skogforsk 
Forskningsinstitutet Skogforsk har ansvarat för 
utvecklingen av StanForD 2010 tillsammans med 
finska Metsäteho och de stora 
globala tillverkarna av skogsmas- 
kiner. Alla större tillverkare 
av skogsmaskiner för avverk-
ning enligt kortvirkesmetoden 
deltar i standarden. Arbetet 
med StanForD 2010 finansieras 
gemensamt av maskintillver-
karna och skogsbruket. Idag är 
14 organisationer medlemmar 
i standarden: Biometria, CGI, 
Coiltte, Dasa Control Systems, 
ForestPHD, John Deere Forest-
ry, Komatsu Forest, Log Max, 
LogSet, Ponsse, Rottne Industri, 
SkogData, Technion OY och 
TigerCat. Namnet StanForD är 
en förkortning av Standard for 
Forestry Data and Communi-
cation.

Skogens maskiner talar samma språk

Per Emgardsson

För dem som mest är verksamma i jordbruket blir det enklare att förstå det fortsatta sammanhanget 
om man känner till att skogsbrukets maskiner, skördaren och skotaren, informationsmässigt är betydligt 
tätare hoplänkade än jordbrukets maskiner. Maskinerna kommunicerar med varandra tvärs över fabri-
katsgränserna samt med uppdragsgivaren, virkesmätningsföreningen Biometria och avnämarindustrin. 

Kortvirkesmetoden betyder att skördaren ute i 
beståndet apterar (kapar till ekonomiskt bästa längd) 
trädstammen till det sortiment och den längd vir-
kesköparen önskar eller som ger skogsägaren bäst 
ekonomi. Lämpliga data om plats, sortiment, kvan-
titet med mera förs över till skotaren. Skotaren häm-
tar stockarna och kör dem till bilväg. Där hämtas 
de av lastbilar som kör sortimenten till rätt industri. 
Fördelen med metoden är kortare transporter, varje 
sortiment går direkt från avlägget till rätt industri. 

Skördarens dator registrerar varje kap med plats, sortiment och en rad andra uppgifter.
Foto: Per Emgardsson.
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Öppen informationsöverföring mellan 
maskinfabrikaten 
I skördaren får varje stock och varje träd en egen 
identitet med kvalitet och position. Därför vet kö-
paren vid varje tillfälle vilka stockar som ligger kvar 
i skogen och från vilka träd de kommer. 

StanForD 2010 använder formatet XML som har 
öppet gränssnitt och är vanligt förekommande. Tack 

vare standarden kan information om det avverkade 
virket överföras mellan maskiner av olika fabrikat, 
från en John Deere-skördare till en Ponsseskotare. 
Data kan överföras trådlöst till och från maskinerna.

Med StanForD 2010 kan delar av instruktio-
nerna för ett avverkningsuppdrag förändras under 
pågående arbete. Prislistor och ekonomisk optime-
ring av apteringen kan därför uppdateras dagligen.

Så flyttar StanForD 2010 infor-
mation mellan skogsmaskiner-
na. Olika meddelanden inom 
StanForD 2010 som används för 
att styra skördare och skotare.
Illustration: Skogforsk.

Forwarding object 
instruction (foi)
• Objektets identiteter
• Avläggens positioner

Forwarding delivery 
instruction (fdi)
• Instruktioner om hur varje pro-

dukt ska hanteras vid skotning 
(separat eller flera produkter 
tillsammans)

• Referenser till definitionerna för 
produkter och trädslagsgrupper

Object geographical instruction (ogi)
• Kartlager (ortofoto, shp-filer)
• Instruktioner om vilka kartlager som får 

modifieras i maskinen
• Presentation av kartlager (färger, symbo-

ler, etc.)

Product instruction (pin)
• Produkternas identiteter
• Längder
• Diameter
• Kvaliteter
• Prislista
• Restriktioner
• Fördelningsmatriser

Species group instruction (spi)
• Definition av trädslagsgrupper, 

DBH
• Identiteter
• Barkfunktion
• Friskkvistaptering

Object instruction (oin)
• Objektets identiteter
• Skogsägare m.m.
• Aktiverade produkter

Skördaren fäller och apterar virket. Skotaren söker med data från skördaren upp rätt virkessortiment och kör det till ett avlägg vid bilväg. 
Lastbilen kör varje sortiment till rätt industri. Foton: Per Emgardsson. 
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HPR-gallring
StanForD 2010 arbetar med en rad olika meddelan-
den som påverkar maskinens styrning, produktions-
rapportering och så vidare.1 För att hålla isär dessa 
använder man ett system av filnamnstillägg. En av 
filtyperna som används för produktionsrapporte-
ring är .hpr (harvested production 
= skördarproduktion). Dessa filer 
innehåller information om varje en- 
skild stock som gör att den kan spå-
ras tillbaka till stammen den kom 
från. Den här filtypen börjar även 
användas av gallringsskördare för att 
hjälpa föraren att kontrollera arbe-
tet, till exempel gallringsuttaget och 
mycket mer.

Skillnader mellan skogs- 
brukets och jordbrukets 
datahantering
Några faktorer som kan ha bidragit 
till att skogsbruket lyckats skapa en 
standard för datahantering i mas-
kinerna är att Sverige och Finland 
har stora virkesköpande industrier. 
Industrierna har samtidigt varit sto-
ra skogsägare. 

Därmed har skogsindustrierna 
också varit stora inköpare av teknik-

ledande skogsmaskiner. Skogsindustrin har kunnat 
ställa krav på maskintillverkarna att anpassa mas-
kinens system till köparnas behov. Samtidigt har 
skogsindustrins behov av intern och extern kontroll 
och på senare tid spårbarhet vägt tungt. 

Faktorer som dessa underlättade troligen dialo-
gen med maskinindustrin. I den processen har det 
partsägda forskningsinstitutet Skogforsk kunnat 
verka både som pådrivare, katalysator och neutral 
utvecklare.

En annan faktor är att då den första versionen av 
StanForD såg dagens ljus för trettio år sedan existe-
rade varken internet, molnanalyser eller datadrivet 
företagande i medvetandet, vare sig hos skogsindu-
strin eller maskintillverkarna. 

Jordbrukets datautmaningar
Jordbruket saknar en standard liknande skogens 
StanForD 2010. Kopplingen mellan redskap och 
traktor är standardiserad, ISOBUS. För den vidare 
datahanteringen erbjuder de stora maskintillver-

1. Här finns en kortfattad beskrivning av StanForD 2010: https://www.skog forsk.se/cd_20190114161847/contentassets/f6ab99f3707a-
4670baeb987798c6e0b6/broschyr-stanford-2010-svensk.pdf

Skogsmaskiner för kortvirke över hela världen använder StanForD 
2010. Illustration: Skogforsk.

Via fristående dataroutrar kan jordbruksföretagare gå runt maskinföretagens moln-
tjänster. Illustration: Firmabild Agrirouter.
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karna företagsunika molntjänster. Dataöverföring 
mellan dessa är ännu starkt begränsad. 

Med USB eller fristående dataroutrar kan jord-
bruksföretagare gå runt maskinföretagens moln-
tjänster. Man vinner då kontroll över sina egna data, 
men förlorar företagens maskintekniska service samt 
de analystjänster och benchmarking som de erbju-
der. 

Den industriella infrastruktur som fanns kring 
utvecklingen av StanForD för trettio år sedan har 
heller inte existerat i jordbruket. I jordbruket är det 
de stora maskinindustrierna som i hög grad har styrt 
teknikutvecklingen, givetvis i dialog med jordbru-
kare, maskinentreprenörer och avnämarindustrin. 

Maskintillverkarna byggde jordbrukets datahan-
tering främst för att tillfredsställa sitt behov av att 
flytta information inom och mellan de egna mas-
kinerna. Med USB och internet tillkom senare ett 
ekonomiskt intresse av att erbjuda jordbrukare och 
serviceorganisation fler tjänster liksom en möjlig-
het att till externa företag erbjuda tjänster i form 
av statistiskt bearbetade jordbruksdata insamlade av 
maskinerna. 

Skillnad mellan avverkning i timmer- 
skogen och på vallen
En annan skillnad mellan jord och skog är att sko-
gens produkter efter apteringen, dvs. kapningen till 
ekonomiskt bästa längd, är ensartade. De föränd-
ras varken biologiskt eller hanteringsmässigt och de 
klarar en viss lagringstid.

Jordbrukets produkter är på ett helt annat sätt 
biologiskt aktiva under hela sträckan från vall på rot 
till mule. Dessutom finns flera olika hanteringsked-
jor för grödan, och de ger foder till olika kostnad och 
med olika egenskaper. 

Redan inför slåtter, alltså avverkning, av en vall 
ställs jordbrukaren inför valet mellan slåttermaskin 
och slåtterkross. Krossad grönmassa torkar snab-
bare, men kommer det en regnskur förlorar krossad 
grönmassa mer näring med regnvattnet. 

Valsituationerna fortsätter steg för steg mellan 
höberedning och ensilage, mellan lagringsmetoder 
för ensilage och så vidare. Dessutom finns en lång 
rad maskintillverkare med egna särdrag och olika 
benägenhet att vara lyhörda för den disparata skaran 
kunders skilda behov.  

Att skapa ett dataöverföringssystem likt Stan-
ForD 2010 för jordbruket vore säkert möjligt, men 
möter idag sannolikt större utmaningar än i skogs-
bruket år 1990.

Efter slåttern kan vallgrönmassan hanteras på en mängd olika sätt, med ett antal olika maskintyper tillverkade av många olika tillverkare. 
Foto: Per Emgardsson.

Virke förändras inte nämnvärt från aptering till industri.
Foto: Per Emgardsson.
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Vill man belysa var de gröna näringarna står tek-
niskt, vilken teknik som väntas komma och om för-
sörjningen med jordbruksteknisk och skogsbruks-
teknisk kompetens motsvarar behoven – ja, då kan 
det vara klokt att skaffa sig ett perspektiv på dagens 
läge. 

Därför börjar vi med en snabb återblick på tek-
nikutvecklingen i skog och jord sedan ungefär 1970. 
Sverige och Finland har många små skogsägare, 
men också stora skogsmarks- och skogsindustri-
ägare. De stora skogsägarna har drivit på en snabb 
arbetsrationalisering av skogsbruket.

Skogens teknikutveckling
Skogsägarna och skogsindustrin sökte nya, effekti-
vare skogsbruksmetoder och för dem lämpliga mas-
kiner. Delar av utvecklingen av nya skördemetoder 
och drivningssystem samt av mjukvaror till dessa 
har skett vid branschforskningsinstitutet Skogforsk, 
delägt av staten och skogsnäringen. Institutets upp-
gift är att ta fram ny kunskap till näringen och 

Jordbruks- och skogsbruksteknik sedan 1970

Per Emgardsson

Teknikutvecklingen har det senaste halvseklet gått snabbt i både jord- och skogsbruk. Men utvecklingen 
har tagit olika vägar. En orsak kan vara skillnader i företagsstruktur mellan jord och skog. 

skogsbruksteknik har hela tiden varit en integrerad 
och viktig del av verksamheten. Av Skogforsks om-
sättning står staten för cirka 20 procent, skogsnä-
ringen för lika mycket, fördelat på en fast del samt 
en rörlig avgift per avverkad kubikmeter timmer, 
massaved och skogsbränsle. Återstående del, om-
kring 60 procent, kommer från uppdragsforskning. 
Starka aktörer på skogsbrukssidan och industrisidan 
har bidragit till att Sverige och Finland idag har en 
världsledande position i utvecklingen och produk-
tionen av maskiner för skogsavverkning enligt kort-
virkesmetoden. 

Skogsskörd där självverksamma skogsägare el-
ler anställda arbetare går med motorsåg dominerade 
skogsskörden i slutet av 1960-talet, men har idag 
marginell betydelse. Skogsskörden överlåts i stor ut-
sträckning till fristående skogsmaskinentreprenörer. 
De är uppdragstagare till skogsindustrin och kunder 
till skogsmaskinindustrin. 

Entreprenörerna använder idag skördare som 
fäller, kvistar och apterar, alltså kapar, virket på 
ekonomiskt bästa sätt. Vad som är ekonomiskt bäst 

Skördaren fäller träden och kapar, apterar, dem på ekonomiskt 
bästa sätt. Foto: Reinhold Möller [CC BY-SA 4.0].

Skotaren transporterar virket sortimentvis ut till lastbilsväg.
Foto: Tim Rademacher [CC BY-SA 4.0].
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får skördaren veta vid pris- och virkesbehovsupp-
dateringar, löpande eller inför varje ny avverkning. 

Det apterade virket körs till lastbilsväg av en sko-
tare. På en karta vid förarplatsen ser skotarföraren 
var skördaren lagt virket. 

Under 1980-talet önskade skogsindustrin kunna 
följa virkets väg från växtplats till industri. Det har 
stegvis lett fram till dagens produktionsdatasystem 
StanForD 2010. Systemet gör det möjligt att spåra 
en stock tillbaka till den plats den fällts på. 

StanForD 2010 ger effektiv och rationell hante-
ring av data mellan maskiner och olika parter. Men 
liksom i jordbruket väcker hanteringen av skogliga 
data frågor om äganderätt och integritet. Vem ska ha 

tillgång till data? Ska exempelvis industrin se skogs-
entreprenörens företagsinterna data? Det skulle i så 
fall kunna påverka balansen i parternas förhand-
lingar. Och vilken information ska skogsägaren ha 
om tidsåtgång och effektivitet i avverkningen? Skogs- 
ägaren köper ju ofta avverkningen till fast pris från 
virkesköparen.

I skogsbruket förefaller många anse att skogs-
brukstekniken idag tekniskt fungerar relativt väl. 
Samtidigt sker en kontinuerlig utveckling av arbets-
metoder och teknik för att ytterligare effektivisera 
skogsbrukets arbeten, till exempel med genomtänkt 
metodträning för maskinförarna. Den hjälper fö-
rarna att finslipa sitt sätt att använda maskinerna. 
Trots det visar studier att den genomsnittlige mas-
kinföraren har långt kvar till det praktiska kapaci-
tetstaket. En väg framåt kan vara att låta mjukvaror 
och automatik avlasta maskinförarna administrativa 
uppgifter. 

Efter skogsskörd ska marken beredas för plante-
ring eller sådd. Sedan ska en ny skogsgeneration eta-
bleras. Plantering är mycket arbetsintensivt. Därför 
pågår forsknings- och utvecklingsprojekt med målet 
att mekanisera planteringsarbetet. 

Jordbrukets strukturomvandling
Utvecklingen i jordbruket skiljer sig på flera sätt 
från skogsbruket. Jordbrukets ekonomi har sedan 

Vid vägkant hämtar lastbilar virket för transport till rätt industri.  Foto: Per Emgardsson.

I StanForD 2010 överförs skördardata till skotaren som stöd för 
skotarförarens arbete. Foto: Per Emgardsson.
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1930-talet varit politiskt reglerad, 
först av svenska staten och senare, 
efter 1995, av EU. Fram till 1990 ba-
lanserades takten i strukturrationali-
seringen mot mål för jordbrukarnas 
inkomst, samhällets försörjnings- 
säkerhet och konsumenternas mat-
pris. Statens krav på produktionsra-
tionalisering var under lång tid tre 
eller fyra procents kostnadssänkning 
per år.

Efter 1995 försvann den av sta-
ten drivna rationaliseringen. Trots 
det har även det senaste kvartsseklet 
medfört en mycket snabb struktur-
omvandling. 

År 2016 fanns cirka 63 000 jord-
bruksföretag i Sverige. Av dem bru-
kade hälften mindre än 20 hektar 
åker, det var 11 procent av landets 
åkerareal. För dessa företag är även 
idag begagnad mekanisk teknik från 
1970- och 1980-talen ofta ekonomiskt och funktio-
nellt tillräcklig. Eftersom företagen i stor utsträck-
ning är fritidsjordbruk och de brukar en tiondedel 
av åkerarealen är deras betydelse för livsmedelspro-
duktionen sannolikt långt mindre än deras betydelse 
som underlag för det lokala näringslivet. Dessa fö-
retag har ofta många ben: växtodling, djurskötsel, 
skogsbruk och entreprenad samt tjänsteproduktion. 
De bidrar till försörjningen av en eller flera familjer 
som ger underlag för livsmedelshandlare, järnhand-
lare och andra lokala företag. Inte sällan pumpar fa-
miljemedlemmarna med sina tjänsteinkomster från 
arbeten i större grannkommuner skattepengar till 
glesbygdskommunen. 

I viss mån köper dessa företag maskinstations-
tjänster, men inte sällan kan maskinstationer önska 
uppdrag med större sammanhängande arealer. 

Av företagen brukade 15 procent 20–50 hektar 
åker, eller 13 procent av åkerarealen. Här finns san-
nolikt många blandbruk med jord, skog, djur, entre-
prenad och/eller arbete vid sidan av jordbruksföre-
taget. Sådant arbete skapar en tidspress som kan ge 
tekniskt intresserade alibi för investeringar i tids-
sparande teknik eller för att köpa maskinstations-
tjänster. Exempel på sådan teknik är spårföljar-GPS 
som sparar ställ- och kontrolltid.

Något fler företag, 18 procent, brukade 50–200 
hektar, eller 42 procent av landets åker. Företagen är 

hel- eller deltidsföretag och vissa strävar efter mer 
areal för att utvecklas till heltidsföretag. Företagen 
kan investera i lönsam ny teknik, inte minst om tek-
niken bildar underlag för legouppdrag. 

Återstående 3 procent av jordbruksföretagen bru- 
kar mer än 200 hektar, eller nästan en tredjedel av 
Sveriges åker. Många av dessa företag har anställd 
personal och de kan ofta räkna hem ny teknik. Bra 
eller ny teknik är också ett gott argument vid per-
sonalrekrytering. Arbetssparande metoder sprids 
snabbt till dessa företag. 

Jordbrukets teknikutveckling
År 2021 har jordbruket alltså fortfarande förhållan-
devis många och små företag. Teknikutvecklarna 
har däremot blivit internationella och allt större och 
färre. Den styrkebalans i teknikutvecklingen som 
kan spåras mellan det nordiska skogsbrukets parter 
saknas i betydligt större utsträckning inom nordiskt 
jordbruk. 

Flera tvära kast i den nationella svenska jord-
brukspolitiken strax före och under det senaste halv-
seklet har möjligen bidragit till att svalka svenska 
investerares intresse för jordbruksteknikindustri. 
Av den svenska jordbruksteknikindustrin år 1970 
återstår idag en handfull tillverkare. De försörjer i 
huvudsak en internationell marknad. 

1970-talets rekordstora maskininvesteringar håller fortfarande liv i de mindre jordbruks-
företagen. Foto: Per Emgardsson.
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Mer effekt till bättre metoder
Fram till 1970 mekaniserades jordbruket snabbt, 
och maskinerna blev jämförelsevis ändamålsenliga. 
Maskiner i stora serier och med relativt enkel me-
kanik bidrog under 1970- och 1980-talen till ökad 
driftsäkerhet. Traktorernas motoreffekter ökade, 
men med bättre lågprofildäck och band kunde mo-
torns effekt överföras till nyttig dragkraft. 

I mitten av 1970-talet bidrog goda skördar samt 
investeringsbidrag och skatteavdrag för maskinin-
vesteringar till en väldig investeringsboom. De mas-
kininvesteringarna håller fortfarande i gång många 
mindre jordbruksföretag. 

Norden är en liten marknad för jordbrukstek-
nik. Men dess jordar är ofta packningskänsligare 
än de kontinentala. På nordiska leror bör hjullasten 
vara mindre än 3–4 ton för att undvika permanenta 
packningsskador i alven. Redan under tidigt 1970-
tal blev dubbelmontering av traktorhjul vanligt. 
Mot slutet av decenniet hade svensk däckindustri 
(Trelleborg) tagit fram breda däck, Twin, som kun-
de köras med markvänligt låga lufttryck, ofta långt 
under 0,8 bar. 

Ett exempel på viktiga mekaniska och metod-
mässiga genombrott under 1970- och 1980-talen är 
kombisåmaskinen, följd av universalkombisåmas-
kinen. Kombisådd där konstgödsel myllas i fuktig 
jord gav vårgrödor snabbare och jämnare utveckling, 
större ogräskonkurrens och bättre motståndskraft 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2020
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Jordbrukets stora maskininvesteringar från mitten av 1970-talet håller fortfarande i gång många mindre företag. Efter avregleringskrisen har 
investeringsvolymerna varierat mindre. Jordbruksverket.

Stora serier med enkel mekanik gjorde maskiner från 1970 robusta 
nog att hålla mindre jordbruk i full drift 2020. Foto: Per Emgardsson.
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mot försommartorka. Skördestegringarna var enligt 
SLU makalösa för att ha åstadkommits med endast 
en enda teknisk förändring, 10–15 procent. 

Den jordbearbetande universalkombisåmaski-
nen gjorde plogfri odling enklare. Men den var 
också ett sätt att hantera de sänkta produktpri-
serna som uppstod vid avregleringen av jordbruket. 
Bearbetningskostnaderna minskade men inte skör-
denivån. Bättre och med tiden billigare syntetiska 
växtskyddspreparat, bland annat lågdosmedel och 
glyfosat, bidrog vid samma tid till lägre odlings-
kostnader. 

Ett annat exempel är slåtterkrossen och rund-
balspressen. Tillsammans lät de under 1980- och 
1990-talen nötkötts- och mjölkproducenter ersätta 
den riskfyllda höbärgningen med vädersäkrare en-
silering. Och metoden att lagra ensilaget i inplastade 
rundbalar förvandlade stora kapitalkrävande inves-

teringar i torn- eller plansilor till rörliga kostnader 
för plast och plastning. 

Man kan därför säga att både kombisådd och 
balensilering minskade jordbrukets ekonomiska 
risktagande. Kombisåmaskinen gav högre skörd och 
mindre väderrisker, universalsåmaskinen lägre eta-
bleringskostnader medan slåtterkrossen och rund-
balspressen bidrog till lägre foderförluster och ett 
lägre kapitalbehov. 

Elektronernas intåg
Lantbrukets digitalisering började redan i början av 
1960-talet då husdjursaveln tog hjälp av stordatorn 
Emil i Hållsta för att hålla ordning på avels- och 
kodata. 

Under 1970-talet kom elektronik som styrde do-
sen från växtskyddssprutor, liksom spillindikatorer 
på tröskor som gav föraren en uppfattning om hur 
mycket kärna som förlorades över såll och skakare. 
Traktorerna fick radarbaserade hastighetsmätare 
som gav underlag för kapacitetsberäkningar men 
framför allt gjorde det möjligt att undvika mark- 
och bränsleförstörande slirning. 

Uppbundna stall för mjölkkor var då vanligast. 
De förbättrades med riktiga mjölkrum och mas-
kinrum som gav både djur och människor bättre 
arbetsmiljö. I de uppbundna stallen underlättade 
nya vägande kraft- och grovfoderfodervagnar ar-
betet mycket. Samtidigt byggdes allt fler lösdrifter 
med utfordringssystem där korna identifierades av 
transpondrar som de bar runt halsen. När kon kom 
till kraftfoderautomaten matades rätt fodergiva ut 
åt henne. 

I början av 1970-talet ledde markpackningsförsök till att dubbelhjul 
blev standard på jordbearbetningstraktorer. Foto: Per Emgardsson.

Universalkombisåmaskinen både jordbearbetar, placerar konstgöd-
sel och sår utsäde. Foto: Per Emgardsson.

Rundbalspressen har bidragit till ensileringens starka genomslag i 
Sverige. Foto: Per Emgardsson.
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Under 1980-talet försökte man med individuell 
grovfoderstyrning till mjölkkor. Men eftersom det 
bland annat saknades vettiga vattenhaltssensorer 
för ensilage blev portioneringen av torrsubstans av 
ensilage ändå inte tillräckligt noga. De här vägande 
grovfodervagnarna var ett blindspår. 

Samtidigt byggde allt fler jordbruk lösdriftstal-
lar. I dessa övergick man till gruppvis fri tilldelning 
av grovfoder via blandfodervagnar plus lite kraftfo-

I Land Lantbruk 8 januari 1971 har en bonde betänkligheter över 
datamaskiners (datorers) medmänsklighet. Foto: Per Emgardsson.

Med tankhämtningen följde ofta investeringar i mjölkrum med 
separata maskinrum. Det bidrog till bättre arbetsmiljö för både 
djur och människor. Foto: Carin Martiin.

der i automater eller till en komplett fullfodergiva. 
Dessa bland- eller fullfodergivor blandades till och 
portionerades av vagnar med betydligt bättre digi-
tala vågar.

I mitten av 1980-talet började elektronik ersätta 
traktorernas komplicerade reglermekanik i tre-
punktslyftens redskapskoppling. Regleringen gör att 
när redskapets dragkraft överstiger en viss nivå lyfts 
redskapet. Det hindrar att traktorn kör fast eller att 
motorn överbelastas.

Vid samma tid tågade personliga datorer, PC, 
in på gårdskontoren. Plötsligt fick Emil på Hållsta 
och redovisningsbyrån Driftbyrån/LRF-konsult en 
konkurrent ute på gården om att hålla ordning på 
lantbrukarnas driftekonomi. 

Med 1990-talet kom inte bara lågkonjunktur och 
en mycket stor osäkerhet om framtiden. I mitten av 
decenniet skedde flera viktiga tekniska genombrott. 
Elmiautställningen på senhösten 1996 kunde visa 
flera av de tekniska framsteg som fortfarande präg-
lar dagens nordiska jordbruk: mjölkningsrobotar, 
GPS-positionering, steglösa traktortransmissio-
ner och traktorer som orienterade sig längs GPS-
programmerade rutter. 

Relativt exakt positionering i fält med hjälp av 
signaler från satellitpositioneringssystemet GPS 
blev möjlig. 1995 skördekarterades de första fäl-
ten i Sverige. Några år senare kom möjligheten att 
överföra traktorns driftdata via GPRS-telefoner till 
gårdsdatorn. 

Från år 2000 blev GPS både billigare och preci-
sare när USA:s avsiktliga störningar togs bort. Nu 
fanns grunden för precisionsodling och autostyr-

Full- eller blandfoder innebar en stor förbättring av arbetsmiljön 
och en effektivare och ofta bättre fodertilldelning.
Foto: Firmabild CNH.
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ning. Samtidigt lanserades apparater som i realtid i 
fält bedömde grödans kvävebehov och styrde ut rätt 
giva från en konstgödselspridare (N-sensorn). 

Mjölkkobesättningarna i Norden byggde i stor 
utsträckning på ägarfamiljens egen arbetskraft. De 
första mjölkningsrobotarna som togs i bruk under 
senare delen av 1990-talet fick ett snabbt genomslag 
i Norden. Roboten frigjorde tid till kontrollarbeten 
eller till samvaro med familjen. 

Frilandsodling och trädgårdsnäring
Idag kompletterar digitalkameratekniken GPS-
positionering vid ogräskontroll. De första autonoma 
fältmaskinerna har tagits i bruk för ogräsbekämp-
ning i frilandsodling. Frilandsgrödor odlade utan 
kemiska hjälpmedel har högt värde per hektar och 
väl fungerande robotar ersätter en stor mängd trå-
kigt manuellt arbete som gör det svårt att rekrytera 
arbetskraft. 

Jordbruket blir trådlöst
Omkring 2010 slog de smarta telefonerna igenom 
och med dem bättre mobila datanätverk. I jordbru-
ket och skogsbruket har det gett billigare och fram-
för allt enklare hantering av data.

Insamling av högupplösta 
jordbruksdata via satellit och 
flyg väcker samma frågor som 
skogens datasystem. Vilken 
rätt att behålla företagshem-
ligheter har de taklösa lant-
bruksföretagen och deras mas-
kinentreprenörer? Vem äger 
och vem får bruka data från 
jordbruksmaskinerna? På EU-
nivå finns sedan några år en 
överenskommelse om riktlinjer 
för datahanteringen. 

Växande datamängder ökar 
också behovet att på klokt sätt 
välja och vraka rätt bland data. 
Ett av många skäl är energi-
åtgången och därmed klimat-
konsekvenserna av onödig da-
talagring. Ett annat skäl är den 
ekonomiska och miljömässiga 
kostnaden för den datalagring 

På Elmia 1996 premiärvisades skördekartering med GPS, mjölk-
ningsrobot och en självkörande traktor. Foto: Per Emgardsson.

Mjölkningsrobotarna blev vanliga i Norden eftersom de frigjorde familjeföretagare från tungt 
och tidsbundet arbete. Foto: Firmabild Delaval.
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som med det tänkta ”sakernas internet” kommer att 
öka högst betydligt. 

I projektet Agronod undersöker flera av svenskt 
jordbruks intressenter möjligheterna till samordnad 
datalagring och datahantering. 

Infrastruktur för tillämpad teknikforskning, 
försök och rådgivning
Från 1940-talets slut var statens mål att frigöra ar-
betskraft från jordbruket till den växande industrin. 
Därför försåg staten fram till 1990 näringen med 
forskning om och utveckling av rationell jordbruks-
teknik. Forskning och fältförsök skedde vid SLU i 
samarbete med hushållningssällskapen. 

Det halvstatliga branschforskningsinstitutet 
Jordbrukstekniska Institutet, JTI, försörjde bran-
schen med tillämpad forskning och metodtestning. 
JTI:s uppbyggnad, finansiering och verksamhet på-
minde om Skogforsks. 

Statens Maskinprovningar (SMP) provade och 
testade på eget initiativ eller på uppdrag från mas-
kinindustrin marknadsförd teknik. Resultaten pre-
senterades i Meddelandeserien1, en publikation som 
många teknikintresserade lantbrukare prenumere-
rade på. Under åren 1898–1995 publicerades 3 435 
provningsmeddelanden.2 

Rådgivning om ny jordbruksteknik skedde först 
via hushållningssällskapen och från 1968 via lant-

bruksnämnderna. Rådgivningen var i huvudsak 
gratis, först under 1980-talet infördes ett begrän-
sat intäktskrav för lantbruksnämndernas rådgivare i 
storleksordningen 10–15 procent av lönekostnaden. 
Den statsfinansierade rådgivningen om jordbruks-
teknik dominerade i alla län fram till 1990. 

Fram till 1990 liknade Sveriges system för jord-
bruksteknisk kompetensbyggnad och kunskaps-
spridning i stora drag dem som fanns i grannlän-
derna. Språklikheterna gjorde att rön och resultat 
från främst JTI och SMP fick stort genomslag i det 
svensktalande Finland och i Norge. 

Efter 1990
Riksdagens beslut att avreglera svenskt jordbruk 
1990 innebar kortfattat att staten skulle betala 
grundforskning på området, medan jordbruksnä-
ringen förväntades ta ansvaret för att finansiera den 
forskning och utveckling, FoU, som primärproduk-
tionen behövde för ett effektivare och lönsammare 
jordbruk. Avregleringen fick påtagliga följder för 
systemet för jordbruksteknisk kompetensbyggnad 
och kunskapsspridning. 

SLU:s tillämpade forskning och försöksverk-
samhet krympte som följd av brist på finansiering. 
Sveriges jordbruk omsätter årligen omkring 60 000 
miljoner kronor. Överslagsmässigt har Sveriges jord-
brukare via avgifter på produktionen till Stiftelsen 
Lantbruksforskning (SLF) avsatt i storleksordning-
en 30 miljoner kronor per år till FoU. Ytterligare 
medel har samtidigt har ställts till förfogande från 
de producentkooperativa företagen. Under en tid 
återförde staten vissa skatter på konstgödsel och 
växtskyddsmedel till jordbruksforskningen. 

Det innebär att jordbruket efter 1995 via SLF 
avsatt 0,5–1,0 promille av omsättningen till FoU. 
Annan tillverkningsindustri, exempelvis jordbruks-
maskinindustrin, brukar lyfta fram FoU-satsningar 
som är 20–50 gånger större, inte sällan några pro-
cent av omsättningen.

Lantbruksuniversitetets akademiska utbildning i 
jordbruksteknik lades ned omkring 2002. Den hade 
under flera decennier ansetts vara dyr per student. 
Den tekniska undervisningen uppfattades tidvis 
som ”icke biologisk” på ett biologiskt universitet. 

De första autonoma fältrobotarna blir lönsamma genom att ersät-
ta stora mängder manuellt arbete i den fältmässiga grönsaksod-
lingen. Foto: Per Emgardsson.

1. Länk till information om Meddelandeserien: https://www.ri.se/sv/meddelandeserien-100-ar-av-maskinprovning
2. Länk till provningsberättelserna: https://hosting.softagent.se/smp/
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Idag kan SLU:s lantmästare i viss utsträckning in-
rikta sin utbildning mot jordbruksteknik. Västra 
Götalandsregionen driver en tvåårig utbildning till 
agrotekniker. 

Teknikrådgivningen från lantbruksstyrelsen 
och de statliga lantbruksnämndernas teknikrådgi-
vare fick efter 1990 ingen samordnad efterföljare, 
inte heller efter EU-inträdet 1995. Ett fåtal av de 
tidigare teknikrådgivarna fortsatte tillsammans med 
nyexaminerade teknikagronomer att verka som råd-
givare/konsulter hos hushållningssällskap, LRF 
Konsult, Jordbruksverket, kooperationen eller som 
privatpraktiserande rådgivare. 

Jämfört med grannländer som Danmark, Tysk-
land och Frankrike har Sverige idag små resurser 
för kommersiellt obunden kunskapsspridning till 
jordbruksföretagen. Det gäller fält- och inom-
gårdsteknik men också byggnadsteknik och bygg-
nadsplanering. Sverige saknar också sedan 1990 
den samordnade bevakning av teknikutvecklingen 
i omvärlden som exempelvis danska SEGES förser 
danskt jordbruk med.

Sammanfattningsvis återstår idag, trettio år se-
nare, av den tidigare infrastrukturen för jordbruks-
teknisk kompetens i stort sett bara delar av JTI, nu i 
form av RISE Jordbruk och livsmedel. Viss begrän-
sad teknisk forskning och undervisning om främst 
jordbrukets byggnader och energisystem sker vid 
SLU.

Vem kan använda ny jordbruksteknik?
Viljan att investera i ny teknik beror på företaga-
rens teknik- och driftledningsintresse, men också på 
möjligheterna att förränta investeringen. Ett grovt 
mått på möjligheten och viljan att förränta driftin-
vesteringar eller leja tjänster ger den åkerareal som 
jordbruksföretaget brukar. 

Det är rimligt att anta att tekniknyheter snabbast 
får genomslag på företag större än 50–100 hektar. 
Tre fjärdedelar av Sveriges åker är därför på kort sikt 
nåbar för ny teknik. Men teknikspridningen förut-
sätter att företagarna finner belägg för att tekniken 
gör nytta och är lönsam. Det är också rimligt att 

Vid RISE Jordbruk och livsmedel utvecklar man nya arbetsmetoder för jordbruket. Foto: Per Emgardsson.
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anta att oavsett företagsstorlek har brukarens och 
medarbetarnas intresse för teknik stor betydelse för 
teknikspridningen. 

Vem vill använda ny teknik?
Kostnaden för den nyaste tekniken är ofta hög. I 
början kan bara de största enheterna och maskin-
stationerna finansiera den och avsätta den arbetstid 
som införandet av ny teknik ofta kräver. Väl på plats 
kan den nya tekniken bidra till att skillnaden i lön-
samhet och miljöpåverkan mellan de tre procent av 
företagen som brukar en tredjedel av Sveriges åker 
och de övriga företagen ytterligare ökar. Om myn-
digheternas krav samtidigt skärps i takt med tek-
nikens införande på de största företagen, kan lön- 
samhetsskillnaderna driva på den pågående struk-
turomvandlingen.

Strulande teknik, krånglande kablar och inkom-
patibla programvaror samt ett uttalat behov av intres-
se för datatekniskt finlir kan verka begränsande på 
den nya digitala teknikens spridning. Erfarenheter 
från tyska försök redovisade vid teknikkommitténs 
första workshop visade att på ett 300 hektar stort 
företag var precisionsodlingstekniken av årsmodell 

2008 sammantaget över den följande tioårsperioden 
inte lönsam att använda. All den extra arbetstid som 
fordrats för att få den nya precisa tekniken att fung-
era vände investeringen till en ekonomisk förlust. 

En välmotiverad uppgift för tillämpad forskning 
vore att upprepa det tyska försöket med precisions-
odlingsteknik av årsmodell 2021 för att utreda ifall 
dagens teknik är lönsammare än årsmodell 2008:s.

Vem behöver investera i ny teknik?
Kanske kan automatiserade system och lättanvända 
telefonappar bidra till att öppna den nya tekniken 
även för de jordbrukare som har gott djuröga och 
gröna fingrar, men besitter ett måttligt tålamod med 
datorer. Eller som till följd av deltidsarbete utanför 
jordbruket inte har tid att avsätta timmar av sladd-
kombinerande för att på sina 50 hektar spara en ar-
betstimme. 

Till slut är det mitt i all teknik viktigt att minnas 
att ett jordbruksföretags lönsamhet inte avgörs av 
dess teknik. En person med gott djuröga eller gröna 
fingrar gör i ett jordbruk mycket större ekonomisk 
skillnad än aldrig så avancerade tekniska hjälpme-
del. 
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Före 1990
Tillgången till rådgivning engagerade workshopdel-
tagarna starkt. För att bättre förstå sammanhangen 
är en bakgrund därför på sin plats.

Från sent 1700-tal fram till 1968 spred hushåll-
ningssällskapen, tidvis med statsstöd, jordbrukstek-
nisk rådgivning, från 1950-talet via särskilda meka-
niseringskonsulenter. 

År 1968 fördes den statsstödda rådgivningen över 
till statens lantbruksnämnder. Det fanns en eller 
två teknikrådgivare i varje län.

Lantbruksstyrelsen (ungefär dagens Jordbruks-
verket) var huvudman för lantbruksnämnderna och 
samordnade teknisk kunskap från in- och utland. 

Så har jordbruksteknisk kunskap 
fått spridning

Per Emgardsson

Via lantbruksnämndernas teknikrådgivare spreds 
den till lantbrukare i alla län. Systemet upphörde 
1990.

Fram till 1990 var jordbruket en del av det al-
liansfria Sveriges totalförsvar. Jordbruket skulle se 
till att landet upprätthöll hög självförsörjning om 
krig i omvärlden stoppade import av livsmedel eller 
bränsle. 

Statens mål var att minska kostnaden för mat 
och att effektivisera matproduktionen. Därför bi-
stod staten jordbruket med forskning och rådgiv-
ning, bland annat om rationell jordbruksteknik. 

Lantbruksnämnderna såg till att praktiskt tillämpbara kunskaper nådde jordbrukarna. Foto: Per Emgardsson.
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Forskning vid SLU
Mycket av forskningen skedde vid SLU, främst vid 
de båda tekniska institutionerna, samt vid institutio-
nerna för marklära respektive husdjurens utfodring 
och vård. 

Metodutveckling vid JTI
Vid det halvstatliga branschforskningsinstitutet 
Jordbrukstekniska Institutet, JTI, utvecklades och 
provades nya produktionsmetoder i samarbete med 
industrin. JTI:s funktion och finansiering påminde 
om Skogforsks. Resultaten av JTI:s tillämpade forsk-
ning och metodtestning sammanfattades i medde-
landen och småskrifter. Dessa gav både rådgivare 
och jordbrukare en stabil teknisk kunskapsbas. 

Funktionsprovning vid SMP
Marknadsförd jordbruksteknik funktionstestades 
mellan 1898 och 1995 av Statens Maskinprovningar. 
Provningsberättelserna gav investeringsberedda 
jordbrukare svart på vitt om olika tekniska lösning-
ars prestanda och driftsduglighet.

Efter 1990
Efter jordbrukets avreglering 1990 bröt många av 
landets dittillsvarande kompetensbyggande struktu-
rer för jordbruksteknik samman. Lantbruksstyrelsen 
och dess samordnande rådgivning försvann, det 
gjorde även SLU:s statskonsulen- 
ter som var forskningens länk till 
rådgivningen. Lantbruksnämn-
dernas regionala teknikrådgiv-
ning upphörde och myndighets- 
utövningen flyttades till länssty-
relserna. 

Av de gamla strukturerna 
återstår JTI, i form av RISE Jord- 
bruk och livsmedel, viss verksam-
het vid SLU i Uppsala och Alnarp, 
samt regionala satsningar skapa-
de efter 1990. Ett exempel bland 
flera är Precisionsodlingsskolan 
vid Agroväst. SLU:s agronomut-
bildning i jordbruksteknik lades 
ned 2002. SLU:s lantmästare kan 
i viss utsträckning fokusera sin 
utbildning mot teknik.

Jordbrukstekniska Institutets klimatkammare användes för att ut- 
veckla jordbruksmaskiners förarkomfort. Bild från motsvarande 
klimatkammare i Finland. Foto: Per Emgardsson.

Idag finns ett fåtal regionala teknikrådgivare/
konsulter. De verkar inom olika statliga, kooperativa 
eller privata verksamheter.

Jämfört med grannländerna finns i Sverige idag 
endast små och spridda resurser för framtagande och 
överföring av kommersiellt obunden jordbrukstek-
nisk kunskap till jordbrukare. Det gäller fält- och 
inomgårdsteknik, men också byggnadsteknik och 
byggnadsplanering. Samordnad bevakning av jord-
bruksteknisk utveckling i omvärlden saknas, den 
uppgiften ligger på enskilda rådgivare eller i någon 
mån på media. 

RISE Jordbruk och livsmedel (JTI) kan undersöka lämpliga hanteringsmetoder. Foto: Gunnar 
Lundin, RISE Jordbruk och livsmedel.
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JORDBRUKSVERKET VILL SKAPA JORDBRUKSTEKNISKT KUNSKAPSCENTRUM

I en rapport föreslår Jordbruksverket våren 2021 att RISE Jordbruk och livsmedel skapar ett natio-
nellt kunskapsnav för svensk animalieproduktion. Kunskapsnavet ska komma till rätta med en rad 
glapp och brister i animalieproduktionens kunskaps- och innovationssystem. Jordbruksverket skri-
ver att kunskapsnavet senare kan utvidgas till att även serva vegetabilieproduktionen.

Tidigare har Jordbruksverket påpekat en rad brister i jordbrukets kunskapsförsörjning. Det handlar 
om bristande och ineffektiv kunskapsöverföring, bristande samverkan mellan forskning och praktik, 
att kunskapssystemet är fragmentiserat och att jordbruket saknar en gemensam bild av vad som 
behöver göras. Det råder också brist på finansiering till försök och tester som många företag inom 
animalieproduktionen skulle ha nytta av.

Jordbruksverket anser att det finns tydliga skäl för ett statligt ingripande. Huvudargumentet är att 
kunskap kan användas hur många gånger som helst när den väl har producerats, men den som tar 
fram kunskap har begränsade möjligheter att ta betalt av andra som kan dra nytta av den.

Kunskapsnavet ska:
• Sammanställa, tillgängliggöra och sprida kunskap.
• Stärka samverkan i kunskapssystemet och vara en länk mellan aktörerna.
• Bidra till samsyn om vilken kunskap som behöver tas fram och genomföra behovsanalys.
• Stärka animaliesektorns beställarförmåga gentemot forskarna.
• Genomföra eller initiera försök, tester och utvärderingar.

Kunskapsnavet föreslås få en budget på 40 miljoner kronor per år. Den kompletteras med pengar 
från projekt inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt med av animaliesektorns företag 
delfinansierade projekt. Enligt EU:s statsstödsregler bör kunskapsnavet vara en icke-ekonomisk 
verksamhet inom RISE.

Läs mer: Jordbruksverket Rapport 2021:4
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.9c04955178ed0624f811d2b/1618918055833/ra21_4.pdf

FAKTA
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AGRIHUB SWEDEN – EN DIGITAL HUB FÖR LANTBRUK 

EU storsatsar på att öka företagens digitaliseringsgrad och vill, baserat på befintliga initiativ, skapa 
Europeiska Digitala Innovationshubbar (EDIH) runt om i Europa med start 2022. Det pågår just nu 
en process för att välja ut vilka hubbar som ska finnas i Sverige – Agrihub Sweden är en av Sveriges 
kandidater.

Initiativet Agrihub Sweden är ett samarbete mellan följande aktörer:
• RISE, med en koordinerande roll.
• Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
• Agtech 2030 i Östergötland, som samordnas av Linköpings universitet.
• SmartAgri i Västra Götaland, som samordnas av Agroväst.
• Nod Skåne, som samordnas av Krinova.
• Testbädd för digitaliserat jordbruk i Uppsala, som samordnas av RISE.
• I Agrihub Sweden ingår även Visual Sweden, AI Sweden, PhotonicSweden, Patent- och registre-

ringsverket (PRV), Innovation Skåne, SLU Holding, LRF m.fl.
 
Agrihub Sweden ska arbeta för att öka digitaliseringsgraden inom jordbruksområdet. Hubben ska 
sammanföra de främsta digitala innovationshubbarna inom jordbruk med den bästa kompetensen 
för lantbruk och småskalig livsmedelsförädling i Sverige. Syftet är att stötta och hjälpa företag att 
öka sin digitaliseringsgrad inom jordbruksnäringen. 

Sektorn, med mervärden som hög djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning och förhållandevis 
låg miljöpåverkan, är i stort behov av ökad digitalisering för att kunna öka både konkurrenskraft 
och hållbarhet parallellt. Låg konkurrenskraft innebär minskad svensk livsmedelsproduktion och för 
att öka svensk beredskap behöver vår livsmedelsproduktion snarare öka än minska.

Målet är att de företag som söker hjälp hos hubben ska få stöd att utvecklas, bygga vidare och ta 
hjälp av digitaliseringens möjligheter i sin verksamhet. På så sätt blir företagen mer konkurrenskraf-
tiga, både i Sverige och internationellt.

Mer info:
https://www.ri.se/sv/agrihub

FAKTA

Foto: Arild Vågen [CC BY-SA 4.0].
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Elmia Wood är en 
av världens största 
skogsmässor.
Demonstration av 
innovationen kran-
spetsstyrning år 2013.
Foto: Per Frankelius.

Borgeby Fältdagar 
hör till de stora fält-
dagarna i Sverige, 
här 2018.
Foto: Per Frankelius.

Här mäts en traktor
på en finsk teststation
i Vichtis. Testet var 
beställt av fem euro-
peiska jordbrukstid-
ningar år 2017.
Foto: Ola Tande.

Teknikdemodag med 
fem elektriskt drivna 
lantbruksmaskiner 
på Naturbruksskolan 
Uddetorp hösten 
2021.
Foto: Per Frankelius.

Vidareutbildningar 
för yrkesverksamma 
kan vara en väg 
till ny information. 
Studion under kursen 
Lantbruksteknik och 
innovation våren 
2021.
Foto: Agtech 2030.

De flesta företag har 
en revisor, men få 
småföretagsbran-
scher håller sig med 
andra typer av rådgi-
vare. Här är lantbru-
ket ett undantag.
Ulrik Lovang under en 
temadag om flygtek-
nik i lantbruket.
Foto: Per Frankelius.

I VILKA KÄLLOR KAN ANVÄNDARE SÖKA INFORMATION OM NY TEKNIK?

Behovet av uppdaterad information om ny teknik är stort. Men vilka källor finns? Några exempel är 
facebookgrupper, leverantörers hemsidor, vidareutbildningar, kortare kurser, rådgivare, säljare, gran-
nar/vänner, fältdagar, konferenser, mässor, teknikdemodagar och fackpress. Mässor och fältdagar bör 
framhållas då de erbjuder möjligheten att uppleva produkter med alla sinnen, samtidigt som besö-
karna får möjlighet till överblick över flera konkurrerande alternativ vid ett och samma tillfälle. 

Olika källor har varierande kvalitet och varierande grad av objektivitet. Därför finns ytterligare en källa 
som vi måste nämna, nämligen systematiska tester av nya produkter gjorda av oberoende experter 
med tillgång till allehanda testutrustning. Enda sättet att exempelvis fastställa en traktors praktiskt 
användbara bränsleförbrukning, effekt och dragkraft är noggranna standardiserade mätningar med 
en bromsbil eller på en bromstrumma. Ibland görs sådana tester på uppdrag av leverantörer – jämför 
t.ex. DLG-tester i Tyskland. Men inte så sällan görs tester i samarbete med facktidningar för att bilda 
grund till fylliga artiklar. Dessvärre är sådana här tester inte alls vanliga i Sverige nu för tiden.
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En del synpunkter var gemensamma för jordbruket 
och skogsbruket. I andra frågor skiljde sig åsikterna 
tydligt mellan näringarna. Det gällde framför allt 
tillgången till teknikkunskap, teknikkompetens och 
vidareutbildningsmöjligheter. Jordbrukets företaga-
re och rådgivare beskrev en genomgående stor brist 
på oberoende teknikkunskap och teknikkompetens. 

Några exempel på gemensamma problem och 
möjligheter för jordbruk och skogsbruk var behovet 

Rådgivning och kompetensutveckling

Per Emgardsson

Här följer en sammanfattning av den workshop vi hade med temat rådgivning och kompetensutveckling. 
Fokus här är de gruppdiskussioner som följde efter ett antal inspirationsföredrag som redogörs för mer 
i detalj längre fram. 
 Under eftermiddagens gruppvisa diskussioner lyfte deltagarna en lång rad frågor kring teknikkunskap 
och teknikkompetens inom de gröna näringarna. En detaljerad redovisning av gruppernas diskussioner 
presenteras senare. 

att strömlinjeforma och automatisera administra-
tiva system. Ingen borde behöva läsa av siffror på 
en skärm för att sedan skriva in dem på en annan 
skärm. Maskinförare borde kunna fokusera på att 
köra maskinen, inte på att sköta administration. 
Man önskade också mer av arbetsmetodisk vidare-
utbildning liksom möjligheter att simulera driftled-
ning och ekonomi i de gröna företagen. 

Utveckla skogens maskin-
förare och företagare
Representanterna för skogsnä-
ringen var till stor del tillfreds 
med den fysiska skogstekniken. 
Skogsmaskinerna uppfattas som 
jämförelsevis driftsäkra och väl- 
fungerande. Kanske bidrar skogs- 
maskinernas höga årliga drifttid 
till att ge ekonomiskt utrymme 
för robustare komponenter än i 
jordbrukets maskiner. Man be-
sväras i mindre grad av ”skruv- 
och mutterproblem”. Både före-
tagare och rådgivare vill därför 
fokusera mer på att förfina förar-
nas förmåga att utnyttja maski-
nernas kapacitet optimalt samt 
att avlasta dem administrativt 
arbete.

Brist på standarder för hantering av jordbruksdata i maskinerna hindrar smart informations-
hantering. Foto: Per Emgardsson.

Sammanfattning
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Skogsbrukets tillverkar- och affärspartsövergri-
pande system StanForD 2010 borde vara en led-
stjärna för den vidare utvecklingen av jordbrukets 
teknik. Workshopdeltagarna ansåg att bristen på 
standardisering av jordbruksmaskinernas informa-
tionshantering är ett stort och växande hinder för 
fortsatt utveckling av precisionsjordbruk och data-
drivet företagande. 

Brist på oberoende jordbrukstekniskt 
kunnande
Jordbrukets praktiker och rådgivare var inte till-
freds med tillgången till kunskap och erfarenheter 
om jordbruksteknik. Bristen gällde drifterfarenheter 
rörande såväl de fysiska maskinerna som deras data-
hantering. Mer samarbete i olika former skulle kun-
na lösa det svenska jordbrukets brist på jordbruks-
teknikkunnande och jordbruksteknikkompetens. 

Workshopens jordbruksföretagare underströk 
tydligt hur viktigt de ansåg det vara att rådgivare 
som förmedlar teknikkunnande ska vara oberoende 
av maskinindustri och maskinhandel. Företagarna 
beskrev hur de översköljs av information från mas-
kinföretagen, men att det är svårt att sortera fram 
vad som är relevant för just dem. 

Praktiskt har jordbrukets precisionsodlings-
teknik fortfarande stora utmaningar när det gäller 
kompatibilitet mellan mjuk- och hårdvaror, både 
mellan och inom fabrikat liksom bakåt i tiden inom 
fabrikat. Till det bidrar jordbruksmaskinernas långa 
livslängd, ofta 15 år eller mer. Att flytta information 
mellan apparater blir ofta ett vidlyftigt uppdrag som 
fordrar datorexpertis. Grupperna ansåg att strulan-

Skogens StanForD 2010 borde vara en ledstjärna för en framtida utveckling av jordbruksmaskinernas produktionsdatahantering. 
Foto: Per Emgardsson.

Inte sällan beror strejkande jordbruksmaskiner på bristande kvalitet 
hos givare, sladdar och kontakter. Foto: Per Emgardsson.
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det med skruvar, muttrar, sladdar och programvaror 
och versioner av dessa måste bort så att jordbruket 
kan fokusera på att utnyttja och använda den nya 
tekniken. Samtidigt behöver ägande- och nyttjande- 
rätten till data klargöras, det gäller både jord- och 
skogsbruket.

Ett svenskt SEGES?
Workshopens jordbrukare och jordbruksrådgivare 
underströk ett stort behov av ökad jordbruksteknisk 
kompetens i Sverige. Man efterfrågar någon form 
av jordbrukstekniskt kunskapscenter, flera nämnde 
danska SEGES som förebild. En sådan central skul-
le från forskning, rådgivare och jordbrukare samla 
in, sortera och därefter åter sprida strukturerad kun-
skap till dem som efterfrågar den. Funktionen skulle 
kunna jämföras med Skogforsks på skogssidan. 

En jordbruksteknisk kunskapscentral skulle 
förbilliga och effektivisera näringens framtida byg-
gande av jordbruksteknisk kompetens beträffande 
såväl mekaniska som digitala produktionssystem. 
Jordbruksföretagare och rådgivningsföretag skulle 
gemensamt kunna finansiera en grundläggande 
bevakning av den jordbrukstekniska utvecklingen 
inom och utanför Sverige. Bevakningsområdet bor-
de omfatta mekanisk och digital produktionstekniks 
funktion, driftsäkerhet och driftekonomi. I dessa 
områden ingår naturligtvis teknikens hantering av 
data och information.

Både inspirationsföreläsarna och eftermiddagens 
workshopgrupper underströk betydelsen av god be-
vakning av jordbruksteknisk utveckling i grannlän-
derna. Språkbarriärerna fordrar översättningar, men 
hade det funnits en kommersiellt oberoende svensk 
jordbruksteknisk kompetens på plats skulle möjlig-
heterna vara goda att samarbeta över gränserna med 
jämförbara organisationer. Bland sådana kan näm-
nas de svenska lantbrukssällskapen i Finland, Norsk 
Landbruksrådgiving och danska SEGES. Tyskland 
har organisationer som tyska lantbrukssällskapet 
DLG, Kuratorium för teknik och byggande i lant-
bruket, KTBL, maskinringarna samt de delstatliga 
lantbrukskamrarna. Även i Frankrike finns regio-
nala lantbrukskamrar, men även det statliga forsk-
ningsinstitutet INRAE samt maskinsamverkansor-
ganisationen CUMA. 

Deltagare nämnde att medier genom samarbete 
över gränserna kan ta fram oberoende erfarenheter 
av teknik. Det förutsätter tydlig efterfrågan från 

prenumeranterna, tillgång till oberoende teststatio-
ner i något land samt tillräcklig stor prenumerant-
stock för att bära kostnaderna.

Rådgivarna behöver kunna tekniken
För att kunna matcha rätt produkt till rätt jordbru-
kare behöver rådgivarna specifik produktkännedom. 
Den tar tid att bygga, vilket förstärker rådgivarnas 
generella problem att hinna bygga ny kompetens pa-
rallellt med arbetet. En jordbruksteknisk kunskaps-
central skulle kunna minska en del av den bördan. 
Det har betydelse eftersom det är en grannlaga upp-
gift att avgöra i vilken utsträckning en uppdragsgi-
vare ska betala för rådgivarens kompetensuppbygg-
nad.

Trög administration tynger
Gemensamt för både jordbruk och skogsbruk är att 
båda näringarna tyngs av administrativt trögarbe-
tade och inkompatibla system. Skogsmaskinsförarna 
har fortfarande en del tidsödande administrativa 
uppgifter, uppgifter som tekniskt sett skulle kunna 

Internationellt samarbete kan ge fler brukarerfarenheter och tester 
av ny teknik för samma pengar. Foto: Per Emgardsson.
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automatiseras. Då skulle maskinföraren kunna fri-
göra tid och koncentration till att köra maskinen. 
Motsvarande problem finns möjligen i ännu högre 
grad i jordbruket.

De gröna näringarnas företagare belastas av 
ofullkomliga administrativa system. Företagarna 
tvingas manuellt föra över siffror från en skärm till 
en annan, ibland flera gånger. Man önskar större 
samsyn och bättre administrativa rutiner hos pri-
vata och kooperativa företag, rådgivning samt myn-
digheter. Eftersom informationen finns önskar man 
också verktyg som snabbt räknar fram driftekono-
miska nyckeltal. Man nämnde också behovet av 
driftledningssimulatorer där jord- och skogsbrukets 
företagsledare kunde träna upp sin driftledningsför-
måga.

Yrkesträning är en viktig faktor för framgång. 
I skogsbruket förekommer redan yrkeskompetens-
byggande instruktörer som genomför välstruktu-

rerade förarutbildningar. Den strukturen kan stå 
modell för motsvarande utbildningar för jordbrukets 
företagare och maskinförare.

Ju mer komplex och tillverkarspecifik maskin-
tekniken blir, desto större möjligheter öppnar simu-
latorer. Med dem kan maskinförare träna och upp-
datera sig inför säsongen. 

Försörjningen med skogsteknisk kunskap
Skogsbruket har tillgång till organisationer som 
Skogforsk, som genom tillämpad forskning och för-
sök bygger kunskap om maskin- och anläggnings-
teknik i skogsbruket. Genom Skogforsk finns också 
ett väl fungerande system för kontinuerlig överfö-
ring och spridning av kunskap mellan maskintillver-
kare, entreprenörer, avnämarindustri, utbildare och 
forskare. Den strukturen skulle kunna stå modell 
för delar av ett jordbrukstekniskt kompetenscenter. 

Samarbete över gränserna kan förstärka både rådgivning och förarkompetens. Här en tysk halkbaneträning med traktor.
Foto: Per Emgardsson.
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Jord- och skogsbruk kan 
stoltsera med en enorm 
produktivitetsökning.

För hundra år sedan 
var arbete inom näring-
arna ofta manuellt, hårt 
och farligt. Vid millen-
nieskiftet tågade satel-
liter och sensorer in på 
den gröna arenan, och vi 
fick allt från robotmjölk- 
ning och precisionsod-
ling inom lantbruket till 

automatiserad upparbetning och produktionsrap-
portering från skördare inom skogsbruket. 

Yrkesverksamma möter idag nya koncept såsom 
head-up display, augmented reality, spårbarhets-
märkning och spektralband. Förändringarna ställer 
krav på rådgivare, utbildare och kompetensutveck-
lare. Hänger vi med? Det frågade sig Kommittén för 
teknik i de gröna näringarna vid Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien (KSLA). Nja, allt är inte på 
plats – bland annat saknas oberoende teknikrådgiv-
ning. 

Den innehållsrika workshop som återges senare 
i den här skriften samlade nästan 30 deltagare. Den 
ägde rum den 5 september 2019 i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens magnifika lokaler. 

Eva Olsson, Bergs Säteri, diskuterade djurhåll-
ning i förändring med fokus på användarens per-
spektiv. Sara Lundberg, Växa Sverige, talade också 
om djurhållning i förändring men utifrån rådgi-
varens perspektiv. Fredrik Gunnarsson, Freddes 
Skogstjänst, redogjorde på motsvarande sätt för 
skogsbranschens snabba teknikutveckling och an-
lade användarens perspektiv. Sedan äntrade Anders 
Mörk, Skogforsk, scenen och beskrev skogsbran-
schens snabba teknikutveckling men utifrån utveck-

Introduktion

Per Frankelius

larens perspektiv. Så var det dags för växtodling. 
Hugo Westin, Kullensjö Lantbruk, talade under rub-
riken ”Lantbruket i förändring: En användares per-
spektiv. Paula Bäckman, Naturbruksförvaltningen 
Västra Götalandsregionen, gav sedan sin bild av 
kompetensutveckling på nya sätt och berättade om 
en stor satsning på simulering. 

På eftermiddagen var det dags för vår norske med-
verkande, Jogeir Agjeld, Norsk Landbruksrådgiving, 
som talade under rubriken ”Konsten att utbilda 
människor i komplex digitalteknik – erfarenhe-
ter från Norge”. Själv hade jag å Linköpings uni-
versitets och Agtech 2030:s vägnar äran att inleda 
denna workshop med ett anförande med rubriken 
”Kompetensfrågan i gröna sektorn: Betydelsen av att 
blicka utåt, inåt och framåt”.

De ovan nämnda inspirationsföreläsarna gjorde 
viktiga inspel. Men lika viktiga var eftermiddagens 
gruppdiskussioner. 

Teman i diskussionerna
Hur sammanfattar man då denna fylliga workshop? 
Jag tycker mig se tre teman som återkommer i dis-
kussionerna.

För det första finns nog mycket inom skogssidan 
som lantbruket kan lära av. Det gäller inte minst 
förmågan att få standarder m.m. att fungera så att 
tekniska system blir kompatibla med varandra.

För det andra finns ett stort behov av nya tag 
inom kompetensförsörjningen beträffande teknik 
både inom jord och skog, men kanske framför allt 
inom jordbruket.

Vidare ställer den snabba teknikutvecklingen 
nya krav på rådgivningen. Mycket mer finns att säga 
och det sägs också i de kommande sidorna av denna 
dokumentation. 

Per Frankelius.
Foto: Privat.
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Namn Organisation
Gert Andersson Skogforsk
Carolina Axelsson Elmia AB
Alexandra Birger Röör SMHI
Magnus Börjeson Högåsa Gård AB/AgroÖst
Lars Elfverson Kölby Gård 101
Per Emgardsson Land Lantbruk
Magnus Gröntoft Jordbruksverket
Anders Henningson Agrotec AB
Jörgen Holmén Västra Götalandsregionen
Victor Johansson Dataväxt AB

Följande kompetenspersoner deltog i eftermiddagens givande dialoger:
Namn Organisation
Johan Karlzén Sveriges Spannmålsodlareförening
Ove Konradsson Hushållningssällskapet Västra
Cilla Krantz Agro Sörmland/AgoÖst
Ulrik Lovang Lovang Lantbrukskonsult AB
Mattias Pontén Elmia AB
Fredrik Rosén Elmia AB
Christian Rönnerbring SMHI
Anders Strandh Elmia AB
Magnus Thor Skogforsk
Alexander von Bothmer Agroelit

Deltagarna under workshopen med temat Kompetens. Foto: Per Frankelius

Workshopgrupperna diskuterade livligt ny teknik. Foton: Per Frankelius.
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Per Frankelius förkla- 
rade att Teknikkom-
mitténs mål är att för- 
söka skapa en strate- 
gisk agenda för Sve-
rige när det gäller tek- 
nikutvecklingen i de 

gröna näringarna. Vid den första workshopen den 
tredje december 2018 (se sid 76–109) deltog lantbru-
kare, experter på jord- och skogsbruk samt teknik-
utvecklare och teknikleverantörer. Forskaren Imke 
Borchardt från lantbrukskammaren i Schleswig-
Holstein, Tyskland, gav resultaten från ett tioårigt 
projekt med precisionsodling. I projektet använ-
de man precisionsodlingsteknik från 2008 på en 
300-hektarsgård. 

– Bland annat noterade hon att en skicklig lant-
brukare slog systemet om man beaktade både kost-
nader och intäkter, det är intressant. Vi i KSLA:s 
teknikkommitté har låtit göra en omfattande doku-
mentation på svenska av hennes arbete.

– Denna workshop ska handla om hur de gröna 
näringarnas kompetensutveckling och rådgivning 
kan förbättras, sade Per, och betonade att det är den 
strategiskt viktiga kunskapen för att utveckla de 
gröna näringarna deltagarna ska fokusera på.

– Som organisation och individ är det viktigt att 
blicka ut mot omvärlden, men också att blicka inåt, 
att vara självreflekterade kring vad jag kan och vad 
jag inte kan. 

Därefter gjorde Per Frankelius en liten återblick. 
– Det har skett en enorm teknikutveckling. Tänk 

när motorsågen kom, först tvåmanssågen, sedan en-

Betydelsen av att blicka utåt, inåt och framåt

Per Emgardsson

Här följer ett referat av Per Frankelius inledningsanförande. Per är docent i 
företagsekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
(IEI) på Linköpings universitet och processledare för innovationsinitiativet 
Agtech 2030. Han har genom åren ägnat halva sin gärning åt praktiskt inno-
vationsarbete och samhällsutveckling i olika former, och halva sin gärning 
åt akademisk forskning och undervisning.

manssågen och vinschar med vars hjälp man kunde 
spela fram träd. Så kom hybrider mellan jordbruks- 
och skogsbruksteknik. De följdes snabbt av nya spe-
cialiserade maskiner för att köra ut virke ur skogen. 
Idag har vi engreppsskördare och nosspetsstyrning.

En snabb elektronisk och digital utveckling har 
skett i skogsbruket. Som exempel tog han Katam, 
ett program för smarta telefoner som kan mäta och 
bedöma stående träd. Det har definitivt tagit klivet 
in i den svenska skogen.

Utvecklingen har revolutionerat produktivite-
ten. Som exempel nämnde Per Frankelius att en 
skogsarbetare 1940 producerade en halv kubikme-
ter toppmätt mas-
saved per timme, 
idag är skördarfö-
rarens prestation 
någonstans mellan 
25 och 50 kubik-
meter per timme. 
Jämfört med andra 
branschers pro-
duktivitetsutveck-
ling är den gröna 
sektorn vinnaren, 
dess produktivi-
tetsutveckling är 
skyhögt högre än 
tillverkningsindu-
strins i allmänhet. 

Som ett exem-
pel från jordbruket 
tog han en artikel 

Per Frankelius.
Foto: Agro Sörmland. 

Varje kap som skördaren gör registreras 
av StanForD 2010. 
Foto: Per Emgardsson.
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vara. I boken redogörs för faktorer som inverkar på 
dessa siffror, inte minst avståndet mellan gårdscent-
rum och åkrarna som brukas. 

Tittar vi tillbaka på 1940 så producerade en lant-
arbetare då 32 kilo spannmål per mantimme, idag 
ligger det på 1 600 kilo per mantimme. 

Historikern Janken Myrdal har visat att det un-
der 1700-talet gick åt uppemot 30 dagsverken per 
ton skördad och tröskad spannmål. Ett dagsverke på 
den tiden var minst 10 timmar. Efter intåget av slåt-
terbalken och tröskverket sjönk det till ca 7 dagsver-
ken. Det kan jämföras med dagens skördeströskor. 
En modern tröska i Norden skördar uthålligt 85 
ton/timme. År 2020, exempelvis, presenterade John 
Deere tröskan X9. Den tröskar 100 ton i timmen. 
De som kör vagnarna får fullt sjå att hinna med. Vi 
talar här om mindre än en minut per ton! Jämför 
det med de 18 000 minuter det tog att tröska samma 
mängd på 1700-talet. Dock måste vi ha i minnet att 
det gått åt ett stort antal timmar för att utveckla, 
producera och marknadsföra skördetröskan X9.

Rydsgårds Gods tillhörde de första gårdarna som skördekarterade 1995. Faksimil: Per Emgardsson.

från 1996 i tidningen Lantmannen. Där berättar Per 
Emgardsson om Johan Karlzén på Rydsgård, idag 
Åre HB, som 1995 provade skördemätning med glo-
balt positioneringssystem, GPS, och en apparat som 
med hjälp av radioaktivitet mätte skördad mängd på 
varje fläck av fältet. 

– Det försökte man då bygga in i ett system för 
att nå ökad kunskap om sin mark, ett förstadium 
till precisionsodling. Idag kan vi mäta hur många 
molekyler näring som kommer ut ur gödselsprida-
ren. Vi har See-and-spray, kameror och bildana-
lyssystem som ser skillnad på ogräs och gröda och 
styr växtskyddssprutan. Det finns andra intressanta 
tekniker, till exempel den teknik för att koppla upp 
naturbetesdjur som kollegor från Linköping arbetar 
med. Tekniken användes först för att hindra noshör-
ningsjakt i Kenya.

I boken Arbetsledaren från 1946, skriven av Bertil 
Eklund m.fl. (Stockholm: Lantbruksförbundets Tid- 
skriftsaktiebolag), finns noggranna beräkningar av 
tidsåtgång per hektar och per mängd producerad 
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Ny teknik, nya kompetensbehov
Ny teknik inom alla områden leder förstås till nya 
kompetensbehov. Det är svårt att hänga med. Man 
kan fundera på om man som sektor, företag eller 
person bör tänka i termer av kompetensbehovsanalys 
och då blicka både utåt och inåt. Vilka kompetenser 
behöver företaget? Vad kan jag och mina medarbe-
tare, vad behöver vi stärka? Utifrån det går det att 
göra en lista: ”Lisa, hon är riktigt bra på att köra den 
satellitstyrda gödselspridaren men hon är också bra 
på franska.” På så sätt kan vi checka av att företaget 
har den kompetens det behöver. Sedan får vi lista 
de områden som är viktiga för att föra verksamhe-
ten i företaget framåt. Saknar vi kunnande på något 
område så får vi utbilda oss så att företaget får den 
kompetens det behöver. 

– Hur ska vi då utbilda oss? Ja, vi får gå i skolan 
förstås. Nja, eller kanske inte... I en Facebookgrupp 
hittade jag en skolelev som höll på med skoluppgift. 
Hon letade kunskap om hackat eller snittat foder. 
Då bidrog människor på nätet med sina perspektiv 
på det. Kanske är det sådana möjligheter som kom-
mer styra kompetensutvecklingen framöver.

Vad händer med rådgivningen?
Hur är det med rådgivningen, vad kommer hän-
da med den? Strax före sommaren testade Mats 

Pettersson på Hollstad Gård ett instrument med 
två sensorer, som med hjälp av olika spektralband 
kan analysera gröda och angrepp. Instrumentet visar 
om grödan är frisk eller sjuk. Den informationen 
kan man sedan skicka till sin rådgivare som kanske 
sitter i Vikingstad, och som då slipper köra de sju 
milen till Hollstad. Rådgivaren kan till och med ha 
kunder i Piteå som får reda på att det där, det är nog 
inte ärtrotröta utan något annat elände som kommit 
in med klimatförändringarna. 

Så kanske det ser ut i framtidens rådgivning, 
parterna sitter på olika ställen och lantbrukarna kan 
koppla upp sig med sina olika problem med maski-
ner, gröda, jordar och djur. På det sättet kan rådgi-
vare jobba globalt, men med basen lokalt. 

Hur ser kunskapens nya vägar ut? Det finns 
många klassiska kunskapskällor. Men det kommer 
nya och vi kommer att höra om många vid denna 
workshop, som simulering med mera. 

Ligger Sverige efter? Det händer väldigt mycket 
i Danmark, Norge eller Frankrike där man faktiskt 
satsar på kompetensutveckling. Kanske är det så att 
vi har en del att lära av de här länderna. Men det är 
inte huvudtemat för dagen. 

Vi ser här framför oss ett pärlband av inspiration 
från olika personer som representerar användare och 
utvecklare och även en del andra perspektiv. 

Dagens skördetröskor kan i högavkastande grödor skörda mer än 100 ton vetekärna per timme. Foto: Per Emgardsson.
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Eva Olsson konstaterade att mjölkföretagare över-
sköljs av information om ny teknik. Men har de 
tillgång till tillräcklig kompetens och kunnande om 
tekniken? 

Den som ska bygga och inreda stallar får via 
internet god information om djurmiljöregler och 
husdjursföreningarna har bra checklistor inför stall-
bygge och stallrenovering. Erfarenhetsutbytet med 
andra lantbrukare fungerar också bra. Men det finns 
teknikområden där Eva Olsson ser brister.

Hur sorterar vi all information, frågade Eva 
Olsson. Hur får jag ihop helheten? Allt mer infor-
mation är idag kopplad till marknadsföring. Den 
kan vara mycket bra, men glöm inte att dess mål är 
försäljning. Och visst, även idag finns duktiga obe-
roende rådgivare, men de har blivit svårare att hitta. 

– Jag söker rådgivning som ger mig ett bollplank, 
djupare kunskap och som kan föra mig igenom 
byggprocesserna.

Leverantörerna av utfodringsanläggningar och 
mjölkningsmaskiner erbjuder fina, komplexa ma-
nagementsystem. Men Eva Olsson vill ha hjälp att 
sortera fram vilket managementstöd hon har behov 
av i sitt företag. 

Mängden nya sensorer som samlar in olika data 
och sedan pekar ut tänkbara aktiviteter för henne 
som driftledare ökar snabbt. 

– Men beslutet om vilka aktiviteter som ska ge-
nomföras, det ska jag fatta. Som företagare söker jag 

Djurhållning i förändring 
Företagarens och användarens perspektiv

Per Emgardsson

Här följer ett referat av Eva Olssons föredrag. Eva är teknikagronom och driver sedan 30 år Bergs Säteri 
i Mellerud tillsammans med sin make. Där arbetar de med ekologisk växtodling samt mjölkproduktion 
med 300 årskor. 

efter beslutsstöd, här 
behövs göras mycket, 
mycket mer.

Foder är den stör-
sta kostnadsposten i 
mjölkproduktionen. 
Men hanteringsked-
jan från mogen gröda 
på fältet hela vägen 
fram till mulen inne-
håller en rad olika 
tekniska processer; 
från skörd över lag-
ring och foderbered-
ning till utfodring, 
där varje steg påver-
kar fodrets kvalitet. 

– Jag sticker ut hakan och säger: finns det tek-
nikrådgivning i de här delarna? Jag upplever att det 
är spridda skurar. Och det gäller teknikkedjorna för 
såväl grov- som kraftfoder.

En praktisk utmaning i modern mjölkproduktion 
är bristande användarvänlighet. Det gäller särskilt 
produktionens styr- och reglersystem. Stalltekniken 
är ofta så komplicerad att bara ett fåtal verksamma 
i vårt företag behärskar systemen fullt ut. Då blir 
driften känslig för störningar, särskilt i gränssnittet 
elinstallation och datorsystem. Det är inte bra, det 
måste vara lätt att göra rätt.

Eva Olsson.
Foto: Privat.
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Som företagare söker jag beslutsstöd, säger Eva Olsson. Foto: Privat.

Bergs Säteris managementsystem för mjölkproduktion, Delpro, visar i faktarutan till vänster uppgifter (födelsedata, kalvning, inseminering 
m.m.) för en individ, 2401. Diagrammet finns i en av flikarna. Den här fliken visar aktivitetsmätning med hjälp av sensorer. De spetsiga top-
parna på aktivitetskurvan markerar att hon visat brunst dessa datum. Foto: Privat.

Eva Olssons minnespunkter

Som mjölkföretagare vill Eva Olsson
• lättare få tag i kunskap och kompetensut-

veckling om produktionstekniken,
• få hjälp att sortera kunskap om tekniska sys-

tem, kanske genom ett kunskapscentrum,
• få rådgivning som är oberoende av ekono-

miska säljintressen,
• att tekniken gör det lätt att göra rätt.
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Rådgivare måste vara 
lönsamma. Det blir 
den som är efterfrå-
gad, omtyckt och kan 
leverera till lantbru-
karna. Det fordrar 
nyfikenhet och att 
rådgivaren analyse-
rar och sätter sig in 
i ny kunskap vilket 
tar tid. Samtidigt ska 
han eller hon hitta 
svaret till lantbruka-
ren. Det är en svår 
balansgång att avgöra 
när är det okej att ta 

betalt för tiden det tar att leta reda på ett svar och/
eller när svaret borde kunna levereras rakt upp och 
ned.

Projekt för ny kunskap
Projekt är ett bra men långsammare sätt att skaffa 
ny kunskap, säger Sara Lundberg. Att hitta anslags-
givare som utlyser pengar inom rätt område, skriva 
ansökan, förhoppningsvis få den beviljad och ge-
nomföra projektet. Det tar ofta ett till tre år, under 
tiden riskerar man att tekniken man vill undersöka 
ersatts av en nyare… Men projekt ger en chans att 
djupdyka i ny kunskap. 

Sara Lundberg nämner ett par exempel på 
Växaprojekt. Ett är ”Kraftfoder i egen regi”, som be-

Djurhållning i förändring 
Rådgivarens perspektiv

Per Emgardsson

Här följer ett referat av Sara Lundbergs föredrag. Tanken här var att Eva Olssons företagarsynpunkter 
skulle matchas av rådgivaren Sara Lundberg från Växa Sverige. Sara Lundberg är teknikagronom och 
har tidigare arbetat som byggrådgivare. På Växa Sverige är hon affärsområdeschef samt ansvarar för 
rådgivning om byggande och växtodling inom Växa Sverige. Växa är en ekonomisk förening som säljer 
oberoende rådgivning till lantbrukare.

rör problemområdet foderhantering som Eva Olsson 
nämnde. Kraftfoderberedning är en komplex fråga 
som handlar om hur spannmål lagras och hanteras 
fram till utfodringen. Det är ett område där det inte 
finns många rådgivare att intervjua, så kunskapen 
hos den rådgivare som Växa fann har dokumente-
rats väl. Kraftfoderberedning är ett område där vi i 
framtiden behöver skaffa oss betydligt bättre kom-
petens.

I projektet ”4D4F, Data Driven Dairy Decision 
For Farmers”, samarbetar Växa Sverige med syster-
organisationer inom Europa. Projektet ska lista de 
sensorer som finns på marknaden och beskriva vad 
de är bra på så att lantbrukare kan hitta informa-
tionen. 

Även Växas rådgivare behöver informationen för 
att kunna matcha lantbrukare med rätt tekniska pro-
dukter, sade Sara Lundberg. Kompetens avseende ny 
teknik handlar om nyfikenhet och att våga prova, 
inte om fysisk ålder. Det är inte alltid lämpligt att 
testa sig fram i gårdssystemen på plats, med tanke på 
hur mycket som kan gå fel, utan man vill först öva i 
testmiljö. Den möjligheten finns sällan. Det behövs 
en stor portion mod att börja, men det är ett måste 
för att bli riktigt bra och kunna göra stor effekt på 
produktionen. 

Produktkännedom
Att övertyga en lantbrukare om att både byta ut 
en del i foderkedjan och att lära sig ett nytt sätt att 
tänka fordrar också mod. Men det förutsätter också 

Sara Lundberg.
Foto: Växa Sverige.
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att rådgivarna har god produktkännedom, något 
som lätt prioriteras ned av tidsskäl. Därför har Växa 
börjat med produktutbildningar för rådgivarna, ett 
exempel är mjölkningsrobotar. Studieresor är ett an-
nat sätt att hämta hem kunskap om ny teknik, ett 
exempel är Växarådgivare som rest i USA för att se 
hur man tvättar liggbåssand. 

Ett svårare problem är bristen på kompetens i 
fråga om maskinpark och teknik i grovfoderkedjan, 
det som Eva Olsson nämnde, sade Sara Lundberg. 
Eva behöver riktigt bra experter som kan se hur går-
den bör ser ut om fem eller tio år, som väljer mellan 
olika tekniska lösningar, som räknar på ekonomin 
för alternativen och tillsammans med en foderråd-
givare bedömer om fodret passar djuren. Helst borde 
alla finnas på gården samtidigt. 

Sådan smal expertis får i framtiden vara beredd 
att resa långt. Inom vissa kunskapsområden kan det 
handla om ett fåtal personer i Europa, trodde Sara 
Lundberg. I så fall får Eva Olsson vara beredd att 
boka in årets expertbesök i vecka 42 när personen 
befinner sig i Sverige. 

Fram för fler Farmtest
– Så är jag är väldigt förtjust i danska Farmtest, sade 
Sara Lundberg. Ett Farmtest är mycket mindre än 
ett forskningsprojekt, det finns sällan upprepningar, 
det är mer ett produkttest. Sådana Farmtest skulle 
vi behöva ha många fler av i Sverige. Ett av mina 
favorittest är ”Vilken sorts liggbåsmatta passar bäst 
i kalvningsboxen?” Testen visar hur lång tid det tar 
att städa och ströa mattan, och om den blir grogrund 
för bakterier. Risken med större forskningsprojekt 
är att alla produkter hinner försvinna från markna-

den innan resultatet är klart. 
Farmtest måste vara mycket 
kortare, annars har bran-
schen inte råd. Oftast vill 
vi veta om den nya tekniken 
funkar i minusgrader, om 
den fyller våra krav och om 
den är laglig i Sverige. Själva 
testen kan göras av en grupp 
lantbrukare. Men den kun-
skap som testen ger behöver 
spridas på nationell nivå.

Sara Lundbergs minnespunkter

Rådgivarproblemet är att få tiden att räcka till 
att både tjäna pengar och bygga ny kunskap och 
kompetens inom många områden.
• Lösningar: projekt, studieresor.

Teknikområden med kompetensbrist: 
• Grovfoderkedjan från skörd till mule.
• Kraftfoderkedjan från skörd till mule. 
• Sensorteknik.

Kostnadseffektiva lösningar:
• Rådgivare med smal kompetens men euro-

pavitt arbetsområde.
• Farmtest, snabba vägvisande test, inte alltid 

djup forskning.

Rådgivare behöver mer kunskap om ny 
grovfoderteknik, till exempel om plansilo-
täckningsmaskinen Wasserbauer Wicky. 
Foto: Wasserbauer GmbH.

Sara Lundbergs dröm är 
att kunna göra Farmtester 
av ny teknik, på samma 
sätt som i Danmark.
Foto: Per Emgardsson.
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I sitt inspirationsfö-
redrag valde Fredrik 
att förmedla dels ett 
förarperspektiv, dels 
ett företagarperspek-
tiv på modern skogs-
teknik.

Förarperspektivet
I Skogforsks studie Big5 fick de bästa förarna köra 
de största skördarna. Bäste man nådde i studien 
120 m3/tim. Men i Fredrik Gunnarssons företag är 
årskapaciteten omkring 20 m3/tim. Det försvinner 

Skogsbranschens snabba teknikutveckling 
Förarens och företagarens perspektiv

Per Emgardsson

Här följer ett referat av Fredrik Gunnarssons föredrag. Fredrik driver sedan 
femton år Freddes Skogstjänst i Traryd AB, ett skogsentreprenadföretag 
med åtta anställda och sju moderna maskiner för gallring och föryngrings-
avverkning. Fredrik Gunnarsson sitter även med i TSG-Skogforsk, skogsbru-
kets tekniska samverkansgrupp, och är engagerad i Södras entreprenörsråd 
med fokus på att förbättra maskinkedjan i skogen.

100 m3/tim, beroende på allt från ruttplanering och 
skogsskötsel till förarkunnande. 

– De senaste tio åren har jag sett en trend där 
man lastar mer och mer uppgifter på maskinföraren. 
Jag vill vända den trenden, maskinförarna ska göra 
det de kan bäst och det är att köra maskinen. 

Det sägs att ”Hard work beats talent” (hårt ar-
bete slår talang), men det stämmer inte, sade Fredrik 
Gunnarsson. Förare som når 120 m3/tim har verk-
ligen talang. Så bra kan inte alla bli. Det som skiljer 
de riktigt duktiga förarna från de andra, är att de 
riktigt duktiga alltid tänker och ifrågasätter sig själ-
va. Hur kan jag bli bättre? Vad kan jag ändra i mitt 
körsätt? Var tappar jag tid? De testar och är självkri-
tiska för att på så sätt utveckla sin egen körteknik.

Men förarna i toppen av den nedre skalan kan 
bli bättre med hjälp av metodinstruktörer. De sitter 
bredvid och tittar på förarens körteknik, planering 
och kraninställningar. 

Minska administrationen
En annan möjlighet är automatiserad feedback, allt-
så att det kommer upp en ruta på maskinens skärm 
som ger föraren tips på förbättringar av till exempel 
krancykeltiden. 

Fredrik Gunnarsson gav förslag på arbetsuppgif-
ter som borde lyftas bort från förarna:

Automatiserad administration med automatisk 
filöverföring sker varje timme eller dag. Men fort-
farande måste förarna lägga in både objekt och ap-

Fredrik Gunnarsson.
Foto: Privat.

Det som skiljer de riktigt duktiga förarna från de andra, är att de 
riktigt duktiga alltid tänker och ifrågasätter sig själva.
Foto: Fredrik Gunnarsson.
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teringsfiler. Och vältlappar ska spikas fast, trots att 
vältan mätts in med GPS. 

Automatisk gallringsuppföljning med hjälp av 
Skogforsks programvara HPR-gallring skulle av-
lasta förarna manuell kontroll av gallringsuttaget. 
Samtidigt ger programvaran en uppfattning om det 
kvarvarande beståndet. Tyvärr accepterar inte vissa 
kunder programmet helt, de kräver att föraren gör 
manuella kontroller. Även apteringsuppföljningen 
vore möjlig att automatisera. 

Standardisering. Vi måste kunna enas om ge-
mensamma traktdirektiv med samma symboler och 
färger på snitselbanden. Idag betyder en blågul snit-
sel hos ett bolag fastighetsgräns men basväg hos ett 
annat. 

Företagarperspektivet
Det borde gå att automatisera mycket mer av admi-
nistrationen, sade Fredrik Gunnarsson. 

Man borde inte behöva hantera samma siffror 
fyra gånger för att få ut ett nyckeltal. Sådana krång-
liga system bidrar till att många företagare inte 
orkar engagera sig tillräckligt för att få den goda 

uppföljning av verksamheten som vore önskvärd. De 
nöjer sig med bokslutet en gång om året. Jag vill 
ha hjälp av rådgivningen för att få systemen att tala 
med varandra. 

Gemensamma traktdirektiv och färger på snitselbanden skulle bidra till högre kapacitet i skogen, säger Fredrik Gunnarsson.
Foto: Per Emgardsson. 

Fredrik Gunnarsson minnespunkter

Stöd förarna i att förbättra sina prestationer med
• metodinstruktörer,
• automatiserad feedback.
Avlasta förarna genom automatisk administra-
tion och filöverföring, som
• automatisk hantering av objekts- och apte-

ringsfiler,
• att överväga behovet av vältlappar,
• automatisk gallringsuppföljning med HPR-

gallring,
• standardiserade traktdirektiv och snitsel-

band.
Företagsledandet och den ekonomiska kontrol-
len borde förenklas genom 
• standardiserad dataöverföring mellan pro-

gramvaror.



50 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3  2021

Anders Mörk deltar 
också i RECO-grup- 
pen (Rational Effi- 
cient Cost Optimiza-
tion). Den bildades 
på Skogforsks initia-
tiv för tio år sedan. 

Gruppen möts var åttonde månad och då deltar 
lärare från naturbruksgymnasierna, metodutbildare 
samt tekniker och instruktörer från skogsmaskintill-
verkarna. Målet är att överföra kunskap, och mötena 
brukar vara väldigt konstruktiva och givande, de ger 
deltagarna många olika perspektiv och erfarenheter.

Mindre skruv och mer hur
Under det kvartssekel Anders Mörk arbetat med 
förarutbildning anser han att det blivit mindre av 
skruv och mutter, nu handlar det mer om hur job-
bet ska utföras med uppföljning, dokumentation och 
rapportering.  

Många förare han mött önskar att de i branschens 
internutbildning kunde fokusera mer på helheten i 
stället för på endast en fråga i taget. Exempelvis 
både på att ta ut grot (grenar och toppar) och att ta 
hänsyn till mark och vatten. De upplever att det ofta 
finns brister när det handlar om att förstå komplexi-
teten i arbetet.  

Skogsbranschens snabba teknikutveckling 
Utvecklarens perspektiv

Per Emgardsson

Här följer ett referat av Anders Mörks föredrag. Anders är forskare och me-
todinstruktör vid Skogforsk och har genom åren ägnat sig åt arbetsmetodik, 
datorstödd aptering, grotuttag, skonsam drivning och bränslesnål körning. 
En metodinstruktör sitter normalt med i maskinhytten och försöker ge kon-
kreta, subjektiva och individuella förslag på hur maskinföraren kan justera 
sitt arbetssätt. 

Vad kännetecknar en bra utbildning? 

Kommunikation är oerhört central och avgörande 
för en lyckad utbildning. Det gäller från skogsäga-
ren till dem som hämtar virket. Informera om varför 
och i vad man ska utbilda sig. Om man förstår hur 
man påverkas av tidigare steg i kedjan och hur man 
påverkar nästa steg tas utbildningen emot bättre.

Rätt utbildning. De som driver utvecklings- och 
utbildningsinsatser måste före utbildningen ta reda 
på hur behoven verkligen ser ut. 

Förankrad utbildning. Förarna måste få reda på 
både att utbildningen ska ske och vad som är målet 
med utbildningen. Skillnaden mellan en utbildning 
som är väl förankrad bland dem som ska utbildas 
och en dåligt förankrad utbildning kan vara skill-
naden mellan ett positivt och ett negativt resultat. 

Bra planering. Utbildning ska planeras väl. Arbets-
givare och maskinförare måste prata ihop sig or-
dentligt om innehållet i utbildningen. Väl plane-
rade utbildningar tas emot positivt av dem som får 
utbildningen. 

Uppföljning. Följ upp utbildningen efter en tid, det 
är viktigt för resultatet. Efter lyckade utbildningar 
finns en klar efterfrågan på uppföljning. 

Anders Mörk.
Foto: Skogforsk.
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Framtidens utbildning
Utbildningar kommer i framtiden kanske att handla 
mindre om själva tekniken och mer om hur den ska 
användas. Är tekniken tillräckligt väl utvecklad be-
höver vi inte utbilda om den. 

Däremot kan kanske de som tar fram ny tek-
nik behöva utbildas i hur deras teknik ska användas. 
Då skulle tekniken kunna bli färdig från början och 
då kan föraren fokusera på sitt arbete, för tekniken 
hjälper oss hela tiden. 

Behöver föraren inte fundera över teknikens 
funktion kan utbildningen handla om hur man fat-
tar rätt beslut, till exempel om var man ska köra 
maskinen. 

Utbildningar kan också komma att handla mer 
om hur vi blir effektiva tillsammans i organisatio-
nen. Alltså hur samtliga medarbetare ska göra arbe-
tet så att det gynnar den som kommer efter i kedjan. 

Är tekniken tillräckligt väl utvecklad behöver vi inte utbilda om den. Foto: Anders Mörk.

Anders Mörks minnespunkter

Skogsteknikens driftsäkerhet förbättras konti-
nuerligt.
Framtidens utbildningar kommer att fokusera 
mer på rätt användning av tekniken.
En bra utbildning är:
• Rätt utbildning för dem som utbildas.
• Förankrad hos dem som utbildas.
• Väl planerad för dem som utbildas.
• Uppföljd tillsammans med dem som utbil-

das.
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Teknikutvecklingen har gått snabbt och Hugo 
Westlin visar instruktionsböcker till två traktorer. 
Ett tunt A5-häfte från 1970-talet som visar några 
mekaniska spakar och en fem centimeter tjock A4-
lunta från 2010-talet. Inte minst den fysiska arbets-
miljön har blivit bättre. En maskinförare orkar läng-
re arbetspass, med pekskärmar och autostyrning är 
traktorkörning inte längre någon fysisk utmaning.

Traktorerna har blivit mycket välutrustade. Men 
hur mycket av teknik som vändtegsautomatik, auto- 
styrning, programmerbara tryckoljeuttag med mera 

Jordbruket i förändring 
En teknikanvändares perspektiv

Per Emgardsson

Här följer ett referat av Hugo Westlins föredrag. Hugo Westlin är bland de 
sista teknikagronomerna som utbildades i Sverige, han tog examen 2005. 
Därefter har han varit verksam på Jordbrukstekniska Institutet, Skandia-
Elevator AB, Dataväxt AB samt växtodlingsansvarig på Kullingsjö Lantbruk 
AB som 2019 drev växtodling på 800 hektar, mjölkproduktion med 300 kor 
samt integrerad suggproduktion med 150 suggor. Till det kommer en an-
ställning på Hushållningssällskapet Västra som teknik- och energirådgivare. 
När detta skrivs i maj 2021 är han verksam på RISE Jordbruk och livsmedel. 

använder en vanlig 
traktorförare? Kan-
ske en fjärdedel, ofta 
beroende på okun-
skap om funktionen 
eller dålig information om vad som finns. Och när 
regnet väl hänger i luften, då finns det inte tid att 
fundera på hur vändtegsautomatiken fungerar, då 
kör man.

Arbetsstart då och nu
För 30 år sedan var det enkelt att sprida konstgödsel, 
du tömde säcken i maskinen och började sprida. 

Idag ska du också tömma säcken. Därefter ska 
du skapa en styrfil (en karta som visar vad som ska 
spridas var och hur mycket), se till att traktorda-
torn har kontakt med spridaren, se till att det finns 
satellitkommunikation, se till att det finns mobil-
telefontäckning så att styrfilen kan laddas ned till 
maskindatorn och till sist ska du ha rätt sladd mellan 
redskapet och traktorn. Sedan kan du köra. 

Idag tar det betydligt längre tid att komma i 
gång med jobbet. Och föraren ser ofta dåligt åt hö-
ger, för ofta blockeras fönstret av en särskild skärm 
för varje redskap traktorn arbetar med. 

Hugo Westlin.
Foto: Privat.

Instruktionsboken till en traktor har gått från ett tunt A5-häfte på 
1970-talet till en fem centimeter tjock A4-lunta på 2010-talet.
Foto: Per Emgardsson.



Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska 53

Många nya kompetenskrav
Teknikutvecklingen ställer en rad nya krav på oss 
lantbrukare. Vi ska hantera satellitbilder, växtod-
lingsprogram och skapa styrfiler. Vi ska logga in i 
många olika portaler, för att fylla myndighetskrav, 
för att sälja spannmålen och för att styra spannmåls-
flödet vid utlastning till lastbil. 

Precis som Eva Olsson sade blir det mycket tek-
nik och datorer. Men vad händer när och om den 
medarbetare som kan systemet slutar, eller om åskan 
slår ut datorn? Saknar anläggningen manuella spjäll 
förblir lastbilen olastad. Vad gör man då? 

Det är svårt att få alla system att hänga ihop. Det 
är många system, många inloggningar och mycket 
att hålla reda på. Samtidigt ger den nya tekniken 
möjlighet att odla grödor med jämnare kvalitet, 
lägre växtnäringsläckage och mindre förbrukning 
av konstgödsel och växtskyddsmedel. Vi kan spåra 
konsumentens mjölpåse hela vägen tillbaka till fältet 

och visa vad vi odlat var, hur vi gödslat och hur den 
hanterats. Kort sagt, vi kan garantera den kvalitet 
som konsumenterna vill ha. 

Utmaningar den nya tekniken ställer 
lantbrukarna inför
Jag har en traktor och en såmaskin, men hur i 
hela världen får jag dem att prata med varandra? 
Tillverkarna säger båda att deras maskin kan han-
tera olika styrfiler. Men vem hjälper mig att koppla 
ihop sakerna? De lokala säljarna kan inte tekniken. 
Och hittar man rätt kabel, då var det fel dataproto-
koll, och är protokollen rätt har ena maskinen inte 
rätt programvaruuppdatering för att kunna prata 
med den andra. Därför måste maskinsäljarna kunna 
presentera tekniken de säljer och veta hur den ska 
användas. 

Tekniken ställer nya krav på lantbrukare och lantarbetare. Man ska 
inte bara bemästra fysisk teknik och insatsvaror, utan även hantera 
satellitbilder och växtodlingsprogram för att skapa styrfiler till 
maskindatorerna. Foto: Per Emgardsson.

Ofta har maskinföraren flera datorer och displayer till hjälp för att 
övervaka maskinkombinationen eller som här en skördetröska. 
Foto: Per Emgardsson.
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Och när jobbet är klart, undrar jag vart mina 
data tog vägen? Om tröskan har skördekartering är 
det etter värre, för alla trösktillverkare har sitt eget 
datasystem. När jag väl tröskat klart, visar det sig att 
det inte fanns någon internetuppkoppling, så jag fick 
ingen fil. Jordbrukets nya teknik skapar kort sagt en 
hel del utmaningar. 

Rådgivningen talar ofta om att vi ska använda 
den här tekniken för det generera det ena eller and-
ra. Men jag saknar någon som talar om hur vi ska 
använda tekniken. 

En rad aktörer, slakterier, spannmålshand-
lare och rådgivare, delar ut inloggningsuppgifter. 
Tillsammans blir det väldigt många. Jag saknar en 
samordningstjänst som hjälper mig skapa ordning. 

Precis som Fredrik Gunnarsson berättade får vi 
ibland läsa siffror på en skärm och fylla i dem på en 
annan. Det måste gå att lösa på ett enklare sätt. 

Jordbrukandet blir alltmer management och råd-
givarna tenderar att bli kunskapsmässigt allt sma-
lare. Som lantbrukare måste jag både ha intresse av 
tekniken och vara mottaglig för den. Men jag behö-
ver stöd i att leda hela företaget.

Fråga från publiken
Är problemen med kablar och kopplingar av övergå-
ende natur eller blir det värre?

Hugo Westlin svarar: De lantbrukare som har 
stort intresse för och kunskap om digitala lösningar 
hänger med. De som inte hänger med i utvecklingen 
får problem, till och med problem med att sälja sin 
spannmål om de inte kan logga in på rätt hemsida. 

Hugo Westlins minnespunkter

Problem med ny precisionsodlingsteknik:
• Bristande information om teknik till lant-

brukare.
• Bristande intresse från lantbrukare att sätta 

sig in i tekniken.
• Tekniken skapar nya administrativa arbets-

uppgifter med kartor, inloggningar m.m.
• Tekniken skapar många nya digitala eller 

mekaniska felkällor, programversioner, kab-
lar.

Hugos förslag till lösningar:
• Rådgivning om hur vi ska använda tekniken.
• Samordningstjänst för ny administration 

som inloggningar.
• Rådgivning som ger helhetssyn åt företags-

ledaren.
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Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning 
har sedan 2014 byggt upp simulatorcentra på na-
turbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Axevalla och 
Svenljunga. Skolorna har ungefär 500 gymnasieele-
ver och lika många vuxenstudenter. 

Simulatorinvesteringarna skedde för att utveckla 
den pedagogiska lärmiljön och för att minska kli-
matpåverkan. I takt med teknikutvecklingen be-
höver skolan utveckla undervisningsmetoderna och 
en del av satsningen har finansierats av Vinnova. 
Simulatorerna drar heller inte någon diesel och inne-
bär en klimatmässig förbättring av undervisningen, 
så Naturvårdsverkets Klimatklivet har bidragit till 
satsningen. Ekonomiskt innebär simulatorerna att 
fler elever kan träna på fler olika maskintyper under 
en större del av året.

Simulatorer i undervisning och rådgivning

Per Emgardsson

Här följer ett referat av Paula Bäckmans föredrag. Paula arbetar vid Västra 
Götalandsregionens Naturbruksförvaltning och är områdeschef för kompe-
tenscentrum. Hon har bland annat arbetat med de maskinsimulatorcentra 
som idag underlättar maskinförarutbildningarna vid regionens naturbruks-
gymnasier.

Med oerfarna ele-
ver bakom ratten el-
ler tyglarna innebär 
simulatorer bättre sä-
kerhet i utbildnings-
situationen. De gör 
också starten lättare 
för elever som saknar 
lantbruksbakgrund.

Eleverna kan få tillgång till simulatorerna även 
utanför skoltid. Då ger simulatorerna en mängdträ-
ning som skulle varit omöjlig att uppnå med verkliga 
maskiner, bilar eller hästar.

Hösten 2019 hade regionen 35 simulatorer. Av 
dem var 26 kombinationssimulatorer som hanterar 
upp till 16 maskintyper, allt från grävmaskin över 
traktor till skördetröska och lastbil. Man har även 
märkesspecifika simulatorer för skördetröskor och 
skogsmaskiner. Hästutbildningen har två ridsimu-
latorer och en travsimulator. Det finns också trafik-
simulatorer för bil. 

Pedagogiska fördelar
I Västra Götaland ser man pedagogiska fördelar 
med att ha många simulatorer. Läraren slipper sätta 
oerfarna eleverna på stora och riskfyllda maskiner. 
På skolorna i Västra Götaland kan läraren ta en 
större elevgrupp till simulatorerna, gå igenom teo-
rin med gruppen och sedan låta eleverna träna på 
simulatorerna. Det har utvecklat en helt ny under-
visningssituation. 

Företag som utvecklar simulatorer och andra 
digitala pedagogiska verktyg och arbetssätt har 
möjlighet att testa sina produkter i regionens simu- 

Paula Bäckman. Foto: Naturbruks-
förvaltningen, VG-regionen.

Erik Larsson kör simulatorn medan läraren Bengt Jonsson och 
eleven Elin Eriksson följer övningen. Foto: Sofie Liljegren, Västra 
Götalandsregionen.
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latorcentra. Bland annat har ett företag provat 
en traktorsimulator och ett annat företag en VR-
produkt (VR = virtuell verklighet) för precisionsod-
ling. I ett annat projekt provas en telepresentrobot 
(fjärrstyrd kamera som på en ställning åker mellan 
simulatorerna). Den låter läraren som undervisar på 
distans glida runt mellan robotarna och se exakt vad 
eleven gör när hon eller han kör maskinen.

Visar tekniken i jord- och skogsbruk
Regionen har även använt simulatorerna externt. 
Sommaren 2019 och 2020 placerade man simulato-
rer på vetenskapscentret Dalénium i Stenstorp. Man 
ville visa upp tekniken i jord- och skogbruk och ge 
barn och vuxna bättre insikt i lantbruket. Några si-
mulatorer monterades i en semitrailer och visades 

på olika mässor och utställningar. På det sättet når 
regionen nya grupper. 

Simulatorundervisningen bygger på ett gott 
samarbete mellan maskintillverkare, simulatortill-
verkare, elever och lärare. Undervisningen har följts 
av högskolor i Skövde och Göteborg. Forskare i pe-
dagogik har studerat hur undervisningen fungerar 
och har gett regionen tips och råd. Enligt forskar-
na fungerar simulatorerna för både ungdoms- och 
vuxenutbildning men också som validerings- och 
testinstrument då man vill utveckla simulatorstödd 
undervisning. 

En naturbruksskola i Älvdalen har gjort en lik-
nande simulatorsatsning. De flesta skolor har en el-
ler två simulatorer. Skolorna måste emellertid hitta 
extern finansiering för sina simulatorsatsningar.  

Paula Bäckmans minnespunkter

• Naturbruksskolor behöver extern finansie-
ring av simulatorcentra.

• Simulatorer fungerar för undervisning av 
både ungdomar och vuxna.

• Simulatorcentra med hel- eller halvklassupp-
sättningar av simulatorer ger stora pedago-
giska fördelar.

• Tillgång till simulatorerna på kvällstid ger 
eleverna tillfälle till mängdträning.

• Simulatorer ökar den fysiska säkerheten i ut-
bildningen.

• Simulatorer minskar undervisningens kli-
mat- och miljöpåverkan.
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I Norge är 3,1 pro-
cent av landet odlad 
mark, genomsnitts-
gården har 25 hektar 
åker, men spridning-
en är stor, från pytte-
små till stora företag. 
Det finns 40 000 ak-

tiva jordbrukare. Själv brukar jag 5 hektar i västra 
Norge, vi har 50 tackor, men ska bygga ut för 170 
tackor eftersom vi disponerar mer än 25 kvadratki-
lometer (2 500 hektar) utmarker upp mot fjället där 
fåren kan beta på sommaren. 

Ska bli bäst på precisionsjordbruk
NLR beslutade år 2017 att satsa på precisionslant-
bruk. Jag anställdes samma år och fick skriva en 
strategiplan som slår fast att NLR ska vara bäst på 
praktiskt bruk av precisionsjordbruk. Lite ambitio-
ner ska man ha. 

Det finns bönder som aldrig justerat gödselspri-
daren sedan de köpte den, medan andra med inter-
nationell måttstock håller hög nivå och använder 
kvävesensor, variabel giva och autostyrning. 

De hyfsat duktiga jordbrukarna, som fortfarande 
grunnar på om och hur de ska ta den nya tekniken i 
bruk, de är flest. Bland dem når vi störst vinst med 
bättre styrning, alltså är det smartast att NLR sätter 
in resurserna där. 

På NLR är vi bara 8–9 medarbetare som arbetar 
med precisionslantbruk. Men alla på NLR ska ha 
viss kunskap om precisionslantbruk. Vi har precis 
startat och det viktigaste är att få tag i rätt folk. 

Stensvans eller GPS, så digitaliserar Norge

Per Emgardsson

Här följer ett referat av Jogeir M. Agjelds föredrag. Jogeir är verksam vid Norsk 
Landbruksrådgiving (NLR). NLR kan jämföras med Hushållningssällskapen 
i Sverige. NLR erbjuder jordbrukare råd i alla agronomiska frågor plus eko-
nomi, hälsa, miljö och säkerhet samt byggande. NLR har 330 anställda på 
100 kontor över hela Norge. 

Jag känner igen det Sara sade, en god rådgivare ska 
brinna för sitt ämne. 

Vi jobbar som ett lag, även om vi sitter spridda 
över hela landet och vi beslutade att skaffa oss bred 
kompetens. Därför har NLR nu folk som är väldigt 
duktiga på GPS och positionsstyrning, datahante-
ring och att skapa kartor, på ISOBUS och maskin-
teknik – vi förstår funktionen hos en slåtterkross. 

Siktkäppar och annan precisionsteknik
Vi bestämde också att precisionsodling inte ska vara 
svårt. För att visa att tekniken både är tillgänglig 
och uppnåelig har jag alltid med en siktkäpp till fö-
redragen. Bönderna får i uppgift att berätta vad de 
ser när de tänker på precisionslantbruk. Och de får 
upp bilder av GPS-system, robotar och allt möjligt 
konstigt. 

Då visar jag siktkäppen, för den är också preci-
sionslantbruk. Är man medveten om att jobbet ska 
göras på rätt sätt, då är man i gång med precisions-
jordbruk. Det är målet med arbetet som räknas, inte 
med vilken teknik du utför det. 

Då inser folk att ska de köra rakt fram så är det 
inte krångligare än att sikta mot en siktkäpp. Men 
det är mycket effektivare att använda en digital box 
som löser hela problemet. 

Ha enkel och tydlig kommunikation 
Vi vill ta bort alla oväsentligheter, vara lite ”tabloid” 
så vi får ut budskapet. Och ha en dialog med bön-
derna, vad vill de ha? Vi håller oss också hellre till 
lätt tillgänglig teknik än talar om robotisering. Det 

Jogeir Agjeld. Foto: Norsk Land-
bruksrådgiving, NLR.
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ligger alldeles för långt fram för de flesta. Vi skick-
ade en enkät till alla medlemmar och vi fick 3 000 
svar. De som redan använder precisionslantbruk 
tyckte att de har mycket större nytta av precisions-
odlingstekniken än de hade väntat sig. 

Enkäten visar att bönderna söker mer kunskap 
från oavhängig fristående rådgivning, och att alltför 
många tror att precisionsodling måste vara dyrt, nytt 
och stort.

Bryt fördomar
Den nya tekniken ger ofta bäst effekt vid små, krä-
vande förhållanden. Till exempel om du ska gödsla 
ett fält som ser ut som en koskit. För en spårföljare 
kan du sätta i vilken traktor som helst – ja, till och 
med på hästen om du vill. 

Begagnad stensvans eller GPS
Vill du investera 15 000 kronor i år kan du på Blocket 
köpa en tvåmeters stensvans1 med två knäckta pin-
nar för 14 000. Nu kan du lämpa ut sten från tegen 
du odlar. Men stensvansen ändrar inte ditt sätt att 
odla.

För samma summa får du en spårföljare. Den 
ändrar sättet du odlar på. Den låter dig dela ko-
skitstegen på nya ledder och den ger dig rationella 
vändtegar. Den är första steget på vägen till det tek-
nologiska jordbruket.

Var konkret
Bara var tionde norsk bonde är i gång med preci-
sionslantbruk. Det är för lite, det ska vi på NLR 
ändra på, vi ska hjälpa bönder upp på precisionsod-
lingstrappans första steg. 

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS ENKÄT OM PRECISIONSLANTBRUK

Det är osäkerhet om lönsamheten och brist på kunskap som avhåller norska bönder från precisionsodling.
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1. Stensvans är en stengrep monterad på traktorns trepunktslyft, marknadsnamnet på ett redskap från norska Kverneland.
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Som rådgivare på NLR kan vi fara på möten, 
på Agromek, på Agritechnica. Det har en vanlig 
bonde har inte tid och kapacitet till. Så vi kan bygga 
kunskap kring precisionslantbruk och vi kan och ska 
ta betalt för den. Därför tror jag att vi kommer att 
klara det.  

Projekt täckningskarta
Norge och Sverige ligger långt mot norr och Norge 
har djupa fjordar. Men vi saknar täckningskartor 
för positions- och korrektionssignaler för GPS. 
För att ta reda på var det finns täckning skaffade 
vi en Toyota Arctic Truck med så stora hjul att vi 
kan tappa ur luften och köra på åker och äng utan 
risk för jordpackning. På bilen har vi antenner och 
utrustning för alla system för att göra en egen täck-
ningskarta över hela Norge. 

Bilen väcker också uppmärksamhet, så vi samlar 
bönder kring bilen. Monitorerna fästs på taket, se-
dan får bönderna knappa fritt så de får in känslan i 

Jogeir Agjelds minnespunkter

Så ska NLR få norska bönder att precisionsodla:
• Bönder söker kunskap från oavhängig fristå-

ende rådgivning.
• Bestämt att precisionsodling inte ska vara 

svårt.
• Bryt fördomar – precisionsodling är inte 

dyrt, nytt och stort.
• Enkel och tydlig kommunikation.
• Dialog, vad är behoven?
• Låt folk upptäcka nyttan. 
• Var konkret, exempel: Projekt täcknings-

karta.

Med GPS-täckningsbilen kan NLR både se var det finns korrektionssignaler och visa jordbrukare hur olika GPS-system fungerar.
Foto: Norsk Landbruksrådgiving.

händerna. Målet är att de ska förstå vilken nytta de 
kan ha av tekniken. 
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EXEMPLET AUGA GROUP

För att levandegöra det omvandlingstryck som råder i lantbruket finns skäl att se närmare på exemp-
let AUGA Group. Det handlar om en av Europas största gårdar, belägen i Litauen. AUGA har 39 000 
hektar mark, 3 400 kor och 1 200 medarbetare. Gården är ekologisk men har under senare år fått 
ett kompletterande perspektiv på lantbruksverksamheten: kolperspektivet. De satte upp målet att 
gården ska bli klimatneutral före 2030. Det blev starten på en makalös innovationsprocess. Karolina 
Sakalauskytė vid AUGA berättar:

”För tre år sedan, när vi först beräknade våra utsläpp, såg vi att så mycket som 30 procent av dem kom-
mer från användning av fossila bränslen på gården. Det fanns helt enkelt inga lösningar för att ändra 
det. Det är därför vi tog ett initiativ att själva utveckla teknik som gör att vi kan skapa en ny standard 
för hållbart jordbruk och drastiskt minska föroreningarna av natur och miljö i livsmedelskedjan. Det 
första resultatet av detta arbete är den biometandrivna och elektriska traktorn AUGA M-1.”

Resultatet blev alltså en traktor vars drivkälla är en förbränningsmotor (inte en dieselmotor som bruk-
ligt är) och den går på biometan. Gasen skapas genom rötning av kogödsel på gården. Effekten är 
400 hp och drifttiden 12 timmar. I skrivande stund är traktorn under test men planen är att inleda 
massproduktion under 2022. AUGA Groups vision är stor – att bidra till ökad hållbarhet på bred front. 
Karolina Sakalauskytė kommenterade: ”Vad vi vill göra är att dela denna teknik med jordbrukare över 
hela världen.”

Den stolta VD:n Kęstutis Juščius och traktorn in action. Foto: AUGA Group.

Källa: Karolina Sakalauskytė, AUGA Group, personlig kommunikation 13 oktober 2021, samt Steven Vale: Home-
made 400 hp hybrid tractor, Profi, 1 oktober 2021.
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I de gröna näringarna 
har vi fått höra att det 
finns stora skillnader 
mellan näringar som 
jordbruk och skog.  
Men också att det fak- 
tiskt finns en hel del 
saker som är gemen-
samma.

KSLA:s teknikkommitté hör till akademiens all-
männa avdelning, så vi ska försöka plocka upp så-
dant som kan vara gemensamma problem för både 
skogs- och jordbrukssidan med alla deras olika del-
sektorer. 

De åtta vittnesbörden som gavs är exempel på 
detta. Från kommitténs sida hoppas vi att de har 
inspirerat er och fått er att börja tänka i de här ba-
norna. 

Vi har försökt att belysa ämnet ur de enskilda 
företagarnas och användarnas perspektiv men också 
ur det perspektiv som de som har tagit som sin ar-
betsuppgift att försöka att bistå företagarna i den 
gröna sektorn kan ha. 

Trots att alla de som har hållit inspirationsföre-
drag valts ut för sin expertis är de blott exempel på 
den stora bredd man skulle behöva ha för att kunna 
täcka in hela det här området. I auditoriet under 
denna workshop fanns en samlad kunskap som är så 
mycket mer omfattande. Vi i kommittén hoppades 
att deltagarna skulle hjälpa oss genom att utnyttja 
sin kompetens. Vi ville ta tillvara alla de kloka tan-
kar som hade tänkts under dagen.

Gruppdiskussioner

”     Workshop betyder verkstad. Vi har fått ta del av åtta ganska korta vitt-
nesbörd om behovet av att följa med, och behovet av att få rådgivning för 
att kunna utveckla sin egen, sitt företags och sina medarbetares kompetens 
i tekniska frågor. 

”

Instruktioner inför gruppdiskussionerna

Alla deltagare delades in i fem diskussionsgrup-
per. I varje grupp fanns en sekreterare från kom-
mittén som dokumenterade alla klokheter.

Deltagarna fick klart för sig att kommittén 
skulle komma att använda resultatet från grup-
perna som underlag till ett referat från worksho-
pen. 

Deltagarna rekommenderades att utse en ord-
förande som skulle hålla lite ordning på diskus-
sionen. 

Vidare att de skulle försöka använda den här 
strukturen i diskussionen:

Fas 1 – Idéinventering
Här skulle var och en kunna uttrycka sina åsikter 
om tekniken, den tekniska rådgivningen samt 
kompetensutvecklingen. Ingen skulle kritisera 
någon, det som sades var vars och ens uppfatt-
ning och verklighetsbild. 

Fas 2 – Funderingar över
• vad som fungerar bra idag och vad ska vi ab-

solut ska fortsätta att göra,
• vad vi gör idag som inte är bra och som vi kan-

ske ska ändra på eller sluta med,
• vad vi måste börja med och vad vi måste starta 

på nytt?

Rolf Björheden.
Foto: Skogforsk.

Introduktion

Rolf Björheden
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Rolf Björheden berättade att dagens tema var råd-
givning till och kompetensutveckling för de re-
dan yrkesverksamma, vilket är en del av det arbete 
KSLA:s teknikkommitté ska utföra.

Förmiddagens inledande föredrag hade gett ho-
nom ett par ahaupplevelser:

• De för jordbruk och skogsbruk gemensamma be-
hoven – hur får vi de tekniska systemen att spela 
ihop? Och hur kan vi underlätta uppföljning och 
administration med hjälp av den nya tekniken?

• Att det bland praktiker finns en viss rädsla för 
att applicera den nya tekniken, den betraktas ofta 
som alltför ”dyr och storskalig för mig”.

Deltagare:
Paula Bäckman, Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen (ordförande)
Rolf Björheden, Skogforsk, Teknikkommittén (sekreterare)
Jogeir Agjeld, Norsk Lantbruksrådgiving
Cilla Krantz, Agro Sörmland och AgroÖst
Mattias Pontén, Elmia (skogsdelen) och Skogsstyrelsen

Från gruppdiskussionerna: Grupp 1

Idéinventering
Gruppdiskussionen visade att tekniken används mer 
än vi tror, och den får ofta snabbt genomslag. Det 
gäller särskilt olika IT-lösningar. Mässor kan vara 
ett sätt att testa vilka tekniska lösningar som kan få 
luft under vingarna.

Det blir mindre motstånd om vi lyckas tala om 
vad som är på gång i näringen.

Det blir allt viktigare att vara goda pedagoger. 
Och pedagogerna måste kunna kommunicera vik-
tiga nyheter på ett sätt som träffar målgruppen.

Det fordras en god kommunikationsstrategi och 
en djup insikt om både tekniken och användarens 
behov.

Det blir allt viktigare att vara goda pedagoger. Foto: Per Emgardsson
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Börja med att
• efterfråga teknisk kompetens hos maskinsäljare,
• lära känna kundbehoven bättre och anpassa ut-

bildning och kompetensutveckling till det,
• efterfråga mer standardisering i interface och 

stödrutiner,
• utveckla mer av management och samordnade 

system,
• utveckla en förbindelselänk mellan lagar och reg- 

ler och praktisk verksamhet,
• utveckla en pedagogik för de gröna näringarna, 

anpassad till dem som jobbar där,
• efterfråga helhetssyn och systemutveckling.

Fortsätt därefter att
• uppmuntra företagen att ta sig an och utnyttja 

den senaste tekniken,
• avdramatisera den nya tekniken genom demon-

strationer,
• utveckla teknikutbildning med hjälp av simula-

torer,
• utveckla ”Ofta ställda frågor”, FAQ , och liknan-

de på webbsidor – men fundera också över hur vi 
ska kunna garantera att informationen är aktuell.

Sluta med
• detaljerade tekniska frågor, ”skruv & mutter”,
• detaljrådgivning t.ex. gödselplanläggning – börja 

i stället med helhet och systemutveckling.

Gruppens prioriteringslista
1. Arbeta mer med helhetssyn, systemutveckling.
2. Avdramatisera den nya tekniken genom demon-

stration.
3a. Lär känna kundernas behov bättre och anpassa 

utbildning och kompetensutveckling till detta.
3b. Anpassa pedagogiken för de gröna näringarna 

till dem som jobbar där.
4a. Efterfråga mer standardisering av interface och 

stödrutiner .
4b. Sluta med detaljerade tekniska frågor, ”skruv & 

mutter”.
4c. Uppmuntra till att ta sig an och utnyttja senaste 

teknik.



64 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3  2021

Vad saknades i inspirationsföredragen?
De mindre förtagens behov med avseende på teknik. 

Noterat i diskussionen
• Det enkla! Koppla det till Jogeir Agjelds före-

drag, glöm inte småskaligheten. Hans föredrag 
inspirerade gruppen till att diskutera enkelhet 
och användarvänlighet.

• Behov av utveckling av det småskaliga, t.ex. bi-
odling (pollinering och honung) liksom fårsköt-
sel.

• Ha med ”alla”.
• Tekniken ska vara användarvänlig.
• Termen Generationsskifte ventilerades med av-

seende på att attrahera unga, även från andra 
branscher, och på att inspirera unga med hjälp 
av t.ex. ”Simgården”.

• Skapa mötesplatser av typen Elmia och Borgeby.

Idéinventering/brainstorming

Detta bör vi börja med direkt
Datainsamling – mycket handlar om datainsam-
ling. Flera frågeställningar och behov kom in under 
ämnet datainsamling.

Exempel: Ägandet av data. Det finns ett behov 
av att utveckla juridiken kring data och datainsam-
ling.

Deltagare 
Fredrik Gunnarsson, Freddes Skogstjänst (ordförande)
Eva Olsson, Bergs Säteri (sekreterare)
Magnus Gröntoft, Jordbruksverket
Magnus Thor, Skogforsk
Carolina Axelsson, Elmia
Alexandra Birger Röör, SMHI

Från gruppdiskussionerna: Grupp 2

• Vem äger data – hur kan och får man dela och 
använda data/utbyte av data? Ställ krav på leve-
rantörer – jämför Copa-Cogecas regler.1

• Producerade data – vem tillhör de? Tekniken 
finns men juridiken måste utvecklas.

• Grunden bör vara marknadsanpassad ”open inno- 
vation”.

• Öka förståelsen för vad som händer med ” just 
mina data”. 

• Fokusera på att hitta drivkraften i ökad använd-
ning av data och ny teknik, det ger win/win-
effekt.

Vässa våra rådgivare till att rent allmänt bli mer 
konsultativa (det kräver utbildning och rätt förhåll-
ningssätt). Det behövs konsultativa rådgivare som 
hjälper till att sortera och söka information. Men 
som rådgivare ska de inte behöva ”svara direkt”.

Det behövs ”organisationsutvecklare” inom teknik-
rådgivning. Vem kan ta den rollen i Sverige. Kan vi 
hämta idéer från andra branscher?

Detta bör vi fortsätta att göra
Nyckeltal – vi pratade mycket om fortsatt utveck-
ling av nyckeltal för produktivitet och effektivitet. 

En tanke är ”de gröna näringarnas bruttonatio-
nalprodukt, BNP”.  

Ta fram fler mått på förädlingsvärde. 

1. https://cema-agri.org/images/publications/brochures/EU_Code_of_conduct_on_agricultural_data_sharing_by_contractual_agre-
ement_2020_ENGLISH.pdf
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Glöm inte de ”små näringarnas” behov i detta 
arbete. Exempel: fårskötsel och biodling.

Detta bör vi sluta med
Att fokusera för mycket på rent tekniska problem, 
som sladdar, fel i program, hårdvara som strular 
m.m. Det finns utbildade tekniker som kan hjälpa 
till med detta. Vi ska utveckla användare och an-
vändandet i stället, och gå direkt på ”mjuka delar”. 

Vi diskuterade också
Testsystem à la danska Farmtest
Vem kan driva fälttester, där små nyttogrejer provas 
snabbt, i Sverige? Fälttester är användbara i snabb 
teknikutveckling, i institutsmiljö, typ Skogsforsk 
och RISE.

Drivkrafter
Vi behöver fokusera på att hitta drivkraften i an-
vändningen av data och ny teknik och fortsätta med 
teknisk utveckling och digitalisering.

Glöm inte det småskaliga jordbruket och se till att den nya tekniken är lättanvänd. Foto: Per Emgardsson.

Nytta och lönsamhet 
Har vi råd att låta bli att satsa på teknik? Ta fram 
nyttan av ny teknik och digitalisering i förhållande 
till lönsamhet.

Klimatförändringen
Vi behöver kompetens kring hur klimatföränd-
ringen påverkar vårt sätt att producera. Det sker i 
små steg, men vi måste börja nu! Ett exempel: om 
vi planterar en ”grön planta” – hur påverkad är den 
om 60 år?

Organisationsutveckling
Skoglig administration bör kunna automatiseras. 
Problemet är att skogsbolagen har olika redovis-
ningssystem. Det saknas drivkraft och initiativ att 
ta tag i det. Systemen måste prata med varandra. 
Standardiserade gränssnitt borde införas. 

Teknik och genomförande
Problemet består av minst två viktiga fokuspunkter: 
1) Att hitta de tekniska lösningarna och 2) att klara 
genomförandet.
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Gruppordföranden Johan Karlzén inledde med att 
provocera gruppen med en personlig tillbakablick 
på 25 års precisionsodling på Åre HB i Rydsgård. 

  Jag har varit försökskanin för precisionsodling se-
dan 1995, vårt företag har lagt ned minst en miljon 
kronor på olika adaptrar och lådor i hytten och som 
vi testat åt olika firmor. Men det har inte gett något 
ekonomiskt utbyte alls. 

Jag har tyckt att det varit spännande. Men det 
har gått över. Och mina arbetskamrater har tröttnat, 
för ofta står maskinen stilla och väntar på något som 
inte fungerar. 

Kort sagt har jordbruket stått för kostnader för 
att utveckla system som vi inte vet om vi har någon 
lönsamhet i.

Idéinventering

Svårigheter kopplat till tekniken
Växtodlingen har provat ny teknik och precisions-
odling, men:
• Tekniken är svår att tillämpa hos lantbrukaren.
• Teknikens resultat är svåra att ta hand om.
• Det är svårt att få ett samlat grepp på både tek-

nik och resultat.

Vissa lantbrukare förstår inte teknikens potential 
och utnyttjar den därför inte. Andra lantbrukare är 
däremot alltför teknikintresserade och gör därför 
sämre ekonomiskt resultat.

Deltagare
Johan Karlzén, Åre HB och Sveriges Spannmålsodlareförening (ordförande)
Per Emgardsson, Land Lantbruk (sekreterare)
Christian Rönnerbring, SMHI
Per Frankelius, Linköpings universitet
Anders Henningson, Agrotec/Rotenbergs säteri
Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult och Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag

Från gruppdiskussionerna: Grupp 3

”

”

Kunskapsspridning om jordbruksteknik
Jordbrukets rådgivningstradition har rötter i Hus-
hållningssällskapens verksamhet och landets behov 
av säkrare livsmedelsproduktion. Från 1900-talets 
mitt präglades rådgivningen av statens önskan att 
effektivisera lantbruket som en del av strävandena 
att utveckla landet till en modern industrination.

Svårigheter 
• Såväl rådgivare som jordbrukare är ofta svaga på 

teknik. Då kan rådgivaren inte fungera som boll-
plank.

• Jordbruket saknar forum där ny lokal kunskap 
om tekniksystemen kan delas med andra.

• Det finns för få oberoende proffs på jordbruks-
teknik och precisionsodling.

• Rådgivare behöver göra fysiska besök för att 
snappa upp kunskap på företagen.

• Jordbruksteknisk information i Sverige kommer 
främst från säljande företag. 

• I praktiken används bara 25 procent av den till-
gängliga tekniken av maskinförarna. 

• Lönsamheten i rådgivningsbranschen är gene-
rellt svag, ingen tjänar pengar.

Möjligheter
• Uppdatera maskinförarna under lågsäsong. Simu- 

latorer ger dem chans att träna på maskindato-
rerna. 

• Skapa kurser som inte är bundna till vissa varu-
märken. De flesta maskinparker är märkesblan-
dade, och kopplingen mellan maskiner av olika 
fabrikat vållar mycket av jordbrukets datapro-
blem.
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• Även märkesbundna kurser behövs. Exempelvis 
kan man se till att förarutbildning ska ingå i af-
fären när man väljer maskinföretag att samarbeta 
med.

• Begränsa mängden information som föraren 
måste hantera. 

• Starta erfa-grupper för kunder med speciella mas- 
kiner där de kan samla och byta erfarenheter. 

Ekonomisk optimering av 
teknikinvesteringar

Svårigheter 
• Jordbruket saknar oberoende analys/värdering av 

de vinster som olika tekniker genererar.
• Bristande teknisk tillförlitlighet gör tekniken 

osäker att ta in i jordbrukets driftkalkyler. 
• Sverige behöver motsvarande danska Farmtest 

som snabbt skiljer lönsam teknik från olönsam. 
• Forskningen behöver mer helhetssyn, det krävs 

mer än bördighet för att tjäna pengar. 
• Endast lantbrukaren och mycket insatta rådgi-

vare har helhetssyn på företagets lönsamhet. 

Möjligheter 
Hur kan man öva management av ett lantbruksföre-
tag? Finns det simulatorer? 
• Växtodlingsprogram har lite av den funktionen, 

men optimeringsfunktionen saknas.
• Slumpmässigt väder stökar till det och progno-

serna ser bara två dagar framåt. 

Dokumentation och datahantering med 
ny teknik

Svårigheter 
Ökar dubbelarbetet på grund av byråkratiska system 
och icke kompatibla system?
• Myndigheterna tror att maskinerna levererar filer 

direkt, men filhanterandet tar lång tid.
• Det uppstår konstigheter när maskiner samlar 

data.  

Möjligheter
• Telefonerna är till stor hjälp i fråga om växtod-

lingsdata och väder.

Bristande teknisk tillförlitlighet och brist på oberoende ekonomisk 
analys av teknikens vinster gör tekniken osäker att ta in i jordbrukets 
driftkalkyler. Foto: Per Emgardsson.

Tillgängligheten till svensk kompetens och 
kunskap om jordbruksteknik

Svårigheter
Inspirationsföreläsarna sade att de behövde hjälp 
med att sortera teknikinformation och att göra den 
tillgänglig. Har Sverige jordbruksteknisk kunskap 
nog för att sortera informationen? Vem ska göra det? 
• Kunskapen om precisionsodlingsteknik finns 

bara på gårdarna och bland duktiga rådgivare.
• För jordbrukare som inte binder upp sig till ett 

speciellt märke är situationen lika usel och rörig 
som 1995.

• Det saknas oberoende hjälp för att koppla ihop 
maskiner. Även om det påstås att maskinerna 
bara är att koppla ihop så behöver man köpa dyr 
service för att komma i gång med den dyra pre-
cisionsodlingstekniken.

• RISE Jordbruk och livsmedel (JTI) behöver för-
bättra sin webbplats, det är svårt att hitta rap-
porter och information där. 

• SLU:s forskning måste bli mer lättillgänglig för 
rådgivare och lantbrukare.

• Svensk jordbruksteknisk infrastruktur bröt sam-
man efter 1990 i samband med den påtagliga 
minskningen av Lantbruksnämndernas teknik-
rådgivning, av maskinprovningarna, liksom även 
av det monetära stödet till produktionseffektivi-
serande försök och forskning på JTI (RISE). 
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Möjligheter
• När folk träffar varandra hjälps de åt, vid möten 

eller på nätet. Rådgivning genom Fb-grupper 
som Spannmålsbönderna och onlineforum som 
Maskinisten är bra om gruppen är smal. 

• Teknik som Logmastern kan ge mer kunskap om 
jordbrukets transporter och logistik.

Behöver all jordbruksteknisk kompetens 
finnas i Sverige? 
Antalet jordbruk minskar i alla länder, det blir dyrt 
att hålla med information i varje land.

Svårigheter
• Informationen som kommer från utlandet startar 

diskussioner i Sverige. Hämtar ingen hem tek-
nisk information utifrån blir vi sakta men säkert 
allt sämre här.

• Branschen behöver kunskap utifrån, men råd-
givningsföretagen tjänar inte tillräckligt med 
pengar för att kunna investera i översättning av 
kunskap. 

• Översättningar av Farmtester och andra tek-
nikutvärderingar skulle vara önskvärda. Utan 
internationell överblick blir det informationsfat-
tigt. 

• Den värdefulla kontakten med Frankrike saknas.
• Licenser gör att SLU inte kan dela med sig av 

fakta från universitet i Norge, Danmark, Finland 
till rådgivarna.

Möjligheter
• SEGES har en mycket väl organiserad webbsida, 

använd den.
• Kontakter med rådgivningsföretag i Danmark 

kan vidga erfarenheterna av en maskin.
• Skåne har tyskspråkiga rådgivare med goda möj-

ligheter att plocka hit tyska erfarenheter.
• Tidningar skulle kunna översätta kunskap från 

Tyskland, läsarmervärdet borde kunna finansiera 
det.

• I Frankrike samlar CUMA (Coopératives d’Uti-
lisation de Matériel Agricole) erfarenheter om 
driftsäkerhet och ekonomi hos jordbruksteknik 
i praktisk drift. Kunskapen förmedlas mellan 
bönder och mellan regioner. Tyska maskinringar 
arbetar på liknande sätt. 

• Traktortest av en handfull traktorer i samar-
bete med tidningar i andra länder kostar drygt 

100 000 kronor. Det är billigt eftersom hela tes- 
ten kostar långt mer än en halv miljon om man 
i stället köper ackrediterade mätningar som till-
verkarna inte kan ifrågasätta. Det är viktigt att 
komma ihåg att kvalitet kostar, även när det gäl-
ler information.

• I England sköter sharefarmingföretag även råd-
givningen. I Lettland är rådgivningen företags-
styrd, ligger i Lantmännen genom Scandagra el-
ler i DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab).

Behöver jordbrukare egen teknikkunskap, 
eller räcker smarta system?

Svårigheter
• Jordbrukare vågar inte ändra datorinställningar 

själva. När rådgivare hittar spillsäd och frågar 
om tröskan var svår att ställa in, svarar föraren 
ofta att han valt tillverkarens standardinställning 
för grödan. Säljarna får årligen frågan ”Ska jag 
ändra veteinställningen i tröskdatorn i år?” 

Möjligheter 
• Jordbrukaren måste känna att hon eller han är 

smartare än datorn, hon/han måste i grova drag 
förstå hur maskinen arbetar. 

• Då måste det
 – finnas motivation att ändra på något,
 – finnas medvetenhet om att det går att ändra,
 – finnas vilja att göra förändringen. 

Många saknar ett 
svenskt SEGES liksom 

dess snabba och 
orienterande tester av 

driftdugligheten 
hos ny teknik.

Foto: Per Emgardsson.
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• John Deere vill att kunden kopplar upp sig och 
visar maskinen så att John Deeres experter kan 
ge råd om förändringar via mobilen.

• Smarta system stämmer där och då. Men går 
kärnorna itu eller är tröskan för aggressiv – så-
dana saker måste föraren se fysiskt, förstå och 
manuellt kunna ändra genom att knappa in nya 
order.

Har jordbrukstekniken rätt kvalitet och 
kapacitet?
Gruppordföranden: ”Jordbrukstekniken är kass, skulle 
aldrig våga flyga med en tröska, de havererar alldeles 
för ofta.”
• Kanske det är så, det som skiljer flyg och tröska 

åt är kostnaden för tekniken, årsdrifttiden och 
hur mogen tekniken är. I lantbruk ska de tek-
niska hjälpmedlen tåla att stå still elva månader. 

• Jordbruket har en hel del onödig teknik. Ett 
exempel: Återkommande falsklarm om halm i 
halmhuven skapar en vana att trycka bort lar-
met. Men ett verkligt halmstopp ger totalstopp 
i fyra timmar. Då är det bättre med en kläpp i 
halmhuven och en tuta i hytten och tutar det så 
stannar man.

• Mjölkproducenter väljer endera robotutfodring 
och robotutgödsling eller traktorburet utan gi-
vare, den tekniken påstås alltid funka.

Vad vi ska fortsätta med?
• Precisionssystem som förenklar arbetet på fält 

och i stall.
• Utnyttja RISE och SLU om de utför ändamåls-

enlig forskning och dito försök.

Vad ska vi ändra på?
Göra det enklare att komma åt tidigare JTI-litteratur 
hos RISE samt SLU-försök.

Vad ska vi sluta med?
Den sortens struliga digitallösningar som Olle 
Norén, JTI:s forskningschef, skulle ha kallat ”Ore-
flekterade tekniska lösningar som skapar konstiga 
anordningar som löser onödiga problem”.

”Jordbrukstekniken är kass, skulle aldrig våga flyga med en tröska, 
de havererar alldeles för ofta.” Foto: Per Emgardsson.

Sluta med konstiga 
digitala lösningar som likt 

höhässjningsmaskiner löser 
onödiga problem.

Foto: Per Emgardsson.

Vad ska vi börja med?
• Ett obundet kompetenscentrum som servar råd-

givare och jordbrukare.
• Obunden jordbruksteknisk rådgivning, även om 

precisionsteknik, typ NLR (Norsk Landbruks-
rådgiving).

• Driva på jordbrukets StanForD 2010 genom in-
ternationellt samarbete.

• Korta, snabba Farmtest av dansk typ.
• Öka inflödet av kunskap från grannländers tek-

nikforskning och samarbeta mer med rådgiv-
ningsorganisationer om teknikens driftdata och 
ekonomi.

• Skapa uppdateringskurser för maskinförare.
• Erbjuda teknisk simulatorträning för förare och 

i management för företagsledare.
• Öka förståelsen för att kvalitet kostar, även när 

det gäller information.
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Vad saknar vi?

Konkreta tekniska delar – hur för vi ut tekniken 
praktiskt?

Rådgivning som kan ta ansvar för hela bilden.

Prioritering. Gör rätt saker (jämför inspirations-
föreläsaren Jogeir Agjelds norska exempel).

Kommunikation. Det är viktigt att veta hur man 
når fram till mottagaren.

Målbild. Vad vill vi uppnå? Skapa en tydlig målbild, 
exempelvis för de anställda.

Vad ska vi använda ny teknik till? Tekniken har 
sprungit före företagens behov och användarnas 
kompetens. Samhället har valfrihet som inriktning. 
Men det är mycket svårt att välja rätt teknik till rätt 
företag.

Rätt rollfördelning. Vem ska göra vad? Beslut ska 
fattas av rätt led i kedjan.

Stöd och subventioner från myndigheter och privata 
företag har minskat lantbrukarnas vilja att betala för 
kunskap.

Fortbildning. Det är svårt för personal att få fort-
bildning, även för personal som är knuten till skolor. 
Kan simulatorer vara en möjlighet?

Bra fortbildningssystem. SCA:s vidareutbildning är 
ett exempel på ett sådant.

Deltagare 
Hugo Westlin, Kullingsjö Lantbruk AB/RISE Jordbruk och livsmedel (ordförande)
Magnus Börjeson, Högåsa Gård AB/AgroÖst (sekreterare)
Anders Mörk, Skogforsk
Victor Johansson, Dataväxt
Fredrik Rosén, Elmia

Från gruppdiskussionerna: Grupp 4

Förståelse. Maskinförare på lantbruk behöver för-
stå varför exempelvis spårläggningsteknik ska vara 
på ett visst sätt. Förarens intresse och engagemang 
avgör, men vanans makt tar över möjligheten till 
lönsamhet.

Intrimmad teknik som är klar att använda innan det 
blir skarpt läge. Det fungerar inte att försöka koppla 
upp redskapet när regnet redan hotar.

Programversioner som är bakåtkompatibla. Nya ver- 
sioner kan göra att det inte är möjligt att använda 
tekniken. Osäkerhet hos användaren gör att teknik 
inte utnyttjas.

Verktyg för att få alla i organisationen upp på banan 
– hur skapar vi sådana?

Idéinventering

• Best practice. Intresset är avgörande. Utnyttja 
best practice-personer, samla upp deras kunskap 
och låt dem verka i nätverk.

• Skapa en kunskapsbank och träffar för ”spjut-
spetsar”. Här har DeLaval en bra modell att ta 
efter.

• Film är bra metod (se exempelvis Skörda och skota 
smart – jämförande med hjälp av filmer).

• Skapa samarbeten. Ett exempel är ett samarbete 
mellan Sverige, Norge och Lettland som samfi-
nansierats via Skogsforsk.
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• Skapa utbildningsplattform på nätet – ”Lär dig 
i gröna näringar.se” – där det kan finnas utbild-
ningsmaterial och ett filmlager.

 – Gör det lätt att hitta underlag (det kan också 
handla om hållbarhetsfrågor som blir belysta).

 – Ge möjlighet att se kringliggande steg i ked-
jan, skördare–industri, varje enskild dels roll i 
hela kedjan.

 – SLU kan behöva en teknikinriktad utbildning 
framöver.

• Samverkan mellan skolor/högre utbildning, tek-
nikföretag och rådgivare för att utveckla ny tek-
nik.

 – Vi borde visa på nyttjandegraden och organi-
sera uppföljning av detta.

 – Standardiseringsfrågor är viktiga och borde 
utredas.

 – Jämför StanForD-systemet som utvecklats av 
Skogforsk. Det kan fungera som mall för detta 
behov.

 – Jordbrukssystemet är helt annorlunda än 
skogsbrukets system och det kan vara en an-
ledning till att skogen lyckats så mycket bättre. 
Inom jordbruket måste maskinbranschen ta ett 
större ansvar eftersom det idag råder mycket 
hård styrning genom att kunden blir låst i mas-

kinföretagets system. Det upplägget börjar bli 
omodernt eftersom alla andra branscher går mot 
öppna system.

 – Det bör finnas ett reglemente med hårda krav 
på öppenhet i stället för att data blir inlåsta.

• Farming Simulator – försök få med integration 
av tekniksystem i nya uppdateringar. Samla de 
gröna näringarna – skogsbruk och jordbruk ef-
terfrågar samordning.

• En organisation liknande Skogforsk behövs 
även för jordbruket, gärna med samordning av 
dessa enheter för att kunna trycka på i frågor av 
gemensamt intresse.

Prioriteringar

• Utbildningsplattform för hela gröna näringen.
• Grön utvecklingsarena för både jord och skog.
• Samverkan och ökad kommunikation mellan 

skolor och teknikföretag.
• Lär av spelindustrin, exempelvis deras belö-

ningssystem, där finns mycket bra att hämta. 
Spelandet skapar tilltro till att fatta rätt beslut

En utbildningsplattform för hela gröna näringen behövs. Den skulle kunna utgöra en grön utvecklingsarena för både jord och skog.
Foton: Victor Johansson.
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Det som saknas idag

En anpassning av innehållet i dagens utbildningar 
hos SLU och funderingar över hur morgondagens 
utbildningar bör anpassas.

Ett övergripande systemanalytiskt perspektiv hos 
RISE. Idag får lantbrukaren oerhört mycket indata 
och beslutsstöd men är rätt ensam om att slutligen 
bestämma sig vilken inriktning hen bör välja (här 
dök ett nytt ord upp – ”beslutsteatern”).

Goda exempel från SLU och RISE där de binder 
ihop helheten. Idag finns det ett enormt, men en 
aning planlöst, informationsflöde och data kring 
planeraren, skördaren, skotaren, vägbygget och slut-
ligen timmertransporten till industrin.

Samordning. Ett byggprojekt i jordbruket involve-
rar 19 olika rådgivare/konsulter. Hur sker överläm-
ningen dem emellan? Det är mycket sannolikt att 
det behövs en projektledare som håller ihop jobbet. 
Bonden är i regel för okunnig men är å andra sidan 
troligen närvarande dagligen, det kan projektleda-
ren svårligen vara. Vilket stöd får bonden? Eva Ols-
son berättade i inspirationsanförandet att det nu blir 
allt svårare att hitta rätt kompetens som stöd och 
bollplank. Säljarna talar i egen sak.

Rådgivarna måste också ut på gårdarna för att få 
helheten. Det är lätt att missa stora saker när man 
tittar enbart med hjälp av sensorer och fjärranalys.

Synkronisering av de många fina tekniklösningar 
som finns i svenskt lantbruk – vem ska ta sig an det?

Deltagare
Jörgen Holmén, Region Västra Götaland (ordförande)
Anders Strandh, Skogselmia och Elmia Wood (sekreterare)
Sara Lundberg, Växa
Lars Elfversson, Kölby Gård
Gert Andersson, Skogforsk
Alexander von Bothmer, Agroelit AB/Stjärnholms Gård

Från gruppdiskussionerna: Grupp 5

Precision. Hur gör flygindustrin för att leverera pre-
cision?

LEAN – ytoptimering. Att göra bara det som ska-
par ett kundvärde, det ger ett värde senare i kedjan.

Idéinventering 

Bra saker

Skogsbrukets standardisering av information om 
virkesflödet är ett gott exempel. Oberoende av mas-
kintyp går det att få reda på allt om avverknings-
platsen, koordinater, volymer, sortiment, flöden, vä-
gar… Det förenklar att standardisera.

Bladmögelprognoser. De erbjuds potatisodlare och 
förutsäger angreppets utveckling och när växtskydd 
bör sättas in för att nå optimal effekt. 

Animalieproduktionen i Sverige har en otro-
ligt stor databas med väldigt mycket information. 
Växtodlingssidan mäter inte fullt lika mycket, men 
det finns ändå markkarteringsdata och skördedata.

Väderstationer köptes 2018 av många markägare/
avverkningsentreprenörer, för att hålla koll på när 
det var lämpligt att avverka eller ej. Informationen 
kompletterades med SMHI:s prognoser.

Kvävesensorer på gödselspridare. De ger wow-ef-
fekt och imponerar på många som inte förstått hur 
långt teknikutvecklingen kommit inom lantbruket.
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Sluta med

Att administrera så mycket. Varje ny sak kräver mer 
administration. Rådgivarna måste agera stenhårt 
som grindvakter och filtrera byråkratiseringen.

Att utveckla

Utveckla markägarnas kunnande om virkesaffären. 
Alltför många markägare känner underlägsenhet 
gentemot virkesköparen, för virkesköparen gör flera 
affärer per dag och markägaren som bäst en gång 
per år.

Detaljerade beställningar. Markägarna måste bli 
bättre på att göra en mer detaljerad beställning som 
överensstämmer med de egna målen. Idag handlar 
det alltför ofta bara om när virkesköparna kommer 
och hur mycket pengar det blir. Om något är viktigt 
för markägaren, t.ex. att spara ett speciellt träd eller 
att de inte ska köra på en utpekad plats, så måste han 
berätta det istället för att ta för givet att det är upp-
fattat. Sägs inget annat så följer avverkaren köparens 
mall. Det handlar helt enkelt om att utveckla stödet 
till markägaren.

Teknikrådgivningen inom lantbruket är eftersatt, 
särskilt när det gäller maskiner. Inom byggindustrin 
har det gått aningen bättre.

Ingenting är gratis. Vi måste lära oss att lantbrukare 
är företagare och därmed inte kan förvänta sig att 
rådgivningen är gratis eller bättre någon annanstans.

Överbrygga teknikmotståndet. Mycket teknik har 
kommit, men allt har inte fungerat, så ett inbyggt 
motstånd finns.

Precisionsodling måste följas upp för att se om den 
lönar sig. Bind gärna ihop uppföljningen med till-
växtoptimering, optimalt skördetillfälle, och sedan 
en bra foderhantering. 

Proteinhaltsmätning (upptag av gödselmedel) i 
skördetröskan för att se hur det varierar över åkern. 
På så vis kan erfarenhetstalen göra att gödselgivan 
anpassas så att kvaliteten på skörden blir extremt 
jämn. Man mäter inte lika mycket i vallskörden.

Instruktions- och informationsfilmer på Youtube. 
Exempel: ”Så här gör du för att byta maskindel x på 
din maskin y.” Troligen blir det producenterna eller 
drivna brukare som driver den utvecklingen.

Jordbruket använder redan daggradsummor mätta 
i luften vid majsodling. I Norden skulle vi behöva 
mer kunskap om jorddaggradssummans betydelse 
för växternas utveckling. 

Lägg tyngre fokus på kostnads-/intäktsanalys i 
näringen. Vi är egentligen inte intresserade av att 
maximera intäkten utan av att maximera nettot per 
hektar eller gård. Få lantbrukare pratar om företa-
gets årsresultat, mest bara om kostnad eller intäkt 
per hektar. 

Locka tjejer för att åstadkomma en sundare bransch.

Den expanderande och ledbrytande administrationen måste be-
gränsas. Foto: Per Emgardsson.
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Låt rådgivaren gå in i jordbrukarens dator och styra 
upp den så att önskvärda data faller ut, t.ex. att bygga 
excelfiler med makron. Utmaningen uppstår när 
olika programvaror byts ut. 

Rådgivarna måste bli betydligt bättre på Excel, som 
är ett underskattat program för analys av sifferdata. 
Målet måste vara att få ut nyttiga och användbara 
data till lantbrukaren. 

Förtydliga vem som äger de data som samlas in. 
Bonden, maskintillverkaren eller molntjänstföreta-
get?

Instruktörer och rådgivare behöver stötta företagarna med olika nyckeltal. Foto: Per Emgardsson.

Maskininstruktören bör kunna hjälpa till med att 
lägga in skogsentreprenörens KPI (nyckeltal) i mas- 
kinerna så att det fungerar med benchmarking, 
lämpligen via Excel. SCA kräver in en massa sådana 
data när de tar in nya entreprenörer. 

Koppla ihop lantbrukarna och IT-utvecklarna och 
få dem att jobba ihop. Bland annat kan gränssnitten 
förbättras.

Skogs- och jordbruksutvecklarna behöver lyfta in 
ingenjörer från andra branscher och utbildningar, 
även om det redan sker till viss del.
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Rydsgårds Gods den 25 september 2019

Hej
Jag skrev några rader när vi lyssnade på föredragen, har försökt sammanfatta dem nedan:

Den ”nya” tekniken skapar ett stort behov av årlig repetition för att som brukare kunna hänga med i 
utvecklingen. Det är svårt att behålla kunskaperna när man inte jobbar dagligen med maskinerna, även 
rådgivarna borde söka kunskap och synpunkter från brukarna.

Maskinbranschens brist på kunskap är en besvärande faktor, man säljer gärna tekniken men har obefintlig 
back up när det krånglar. 

Många fel härstammar från att det är svårt med kompabiliteten mellan olika maskinstyrningar, dåliga 
manualer, bristande kvalité på komponenterna m.m. Detta innebär att brukaren slutar använda tekniken 
för att inte tappa kapacitet. Tyvärr tappar man fart i teknikutvecklingen när man avstår från att använda 
hjälpmedlen på grund av tämligen basala fel.

Den data som samlas är fortfarande svårtolkad, många av oss praktiker ser ingen mening med att lägga 
ned extra tid på insamling då rådgivningen har svårt att hjälpa oss med att tolka data. Det behövs med 
andra ord en rådgivning som kan hjälpa brukaren att dels välja vad för teknik man skall satsa på för att 
kunna räkna hem investeringen, dels hur man praktiskt och på bästa sätt hanterar utrustningen. 

Personligen känns det som tiden stått still de senaste 20 åren, samma frågeställningar då som nu. Detta 
beror till stor del på att alla maskintillverkare försökt ”uppfinna hjulet” var för sig utan att lyssna på 
lantbrukarens önskemål och erfarenhet. Givetvis drivet av att det är hippt att ligga långt fram i utveck-
lingen. Tyvärr har bristen på oberoende rådgivning en stor skuld i att denna oönskade teknikhets har fått 
fortsätta eskalera.

Bästa hälsningar
Johan Karlzén

Johan Karlzéns reflektioner efter workshopen

Några veckor efter KSLA:s workshop skickade Johan Karlzén på Åre HB ett brev med några reflektioner 
gjorda under mötet. Johan Karlzén var gruppledare för workshopens grupp 3. Här följer brevet. 
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Nya tekniska system, inte minst digitala, byggs in i 
maskiner och djurstallar liksom i jordar och skogar. 
Det handlar om avancerade system för planering, 
dosering, övervakning och uppföljning inom såväl 
växtodling och trädgård som animalieproduktion, 
och inom skogsbruket. En snabb och fascinerande 
utveckling, med starka omvandlande krafter, verkar 
inom de gröna näringarna. KSLA:s kommitté för 
teknik de gröna näringarna arbetar med framtidens 
teknik genom att driva en aktiv diskussion och iden-
tifiera utmaningar och behov i samband med den 
tekniska utvecklingen.

Östgötaslätten ligger i dunkel utanför tåg-
fönstret när detta skrivs. Himlen är mörk, liksom 
molnen. Inte heller syns gårdarnas maskinhallar 
där vårbruksmaskinerna är i startgroparna. När 
det ljusnar kommer övervintrande höstvete, stubb 
och ihopsjunkna plogfåror att prägla slätten. Och 
molnen lovar ett efterlängtat regn. Samspelet mel-
lan jord, ljus, luft, vatten och plantor utökas nu med 
fler dimensioner genom den digitala tekniken. För 
att citera Klaus-Herbert Rolf på det tyska mjuk-
varuföretaget 365FarmNet, laddas varje kvadrat-
meter mark med information som lagras i digitala 
moln. Tekniken tillämpas sedan ca två decennier, 
med ett snabbt ökande informationsflöde. Begrepp 
som ”precisionsjordbruk” har vunnit insteg i den 
yrkesverksamma verkligheten. På skogssidan talas 
om ”precisionsskogsbruk”. Denna pågående digitala 
revolution var väl känd hos deltagarna vid den work-
shop på temat ”Framtidens teknik i jord och skog” 
som arrangerades av KSLA:s teknikkommitté och 
hölls på KSLA i december.

Framtidens teknik i jord och skog

Här följer sammanfattning av och reflektioner kring den workshop vi arrangerade den 3 december 2018 
på temat ”Framtidens teknik i jord och skog”.

Inspiration och gruppdiskussion
Förmiddagen fylldes av inspirationsföreläsningar 
medan eftermiddagen fylldes med engagerade 
gruppdiskussioner. Teknikkommittén kunde med 
glädje och tacksamhet välkomna spetskompetens 
representerad av ledande maskintillverkare, erfarna 
praktiker och forskare.

Först ut var Imke Borchardt, verksam vid lant-
brukskammaren i Schleswig-Holstein. Hon berät-
tade om tio års erfarenhet av precisionsodling på 
godset Helmstorf. Bland annat jämfördes ekonomin 
vid växtplatsanpassad gödningsgiva med två alter-
nativ baserade på brukarens egna (manuella) beslut. 

Dagens moderator, Ove Konradsson, bollade så 
över ordet till workshopens andra tyska gästförelä-
sare, Klaus-Herbert Rolf, 365FarmNet. Rolf me-
nade att vi nått en punkt där traktorer och redskap 
inte längre kan bli tyngre och bredare. I stället måste 
man utveckla andra parametrar, särskilt med digi-
tal teknik. Då är det nödvändigt att olika delar av 
maskinkedjan kan fungera tillsammans. Det kräver 
standardiserad information vilket kan ge praktiska 
problem för brukarna, särskilt inom jordbruket där 
man har många maskintillverkare och mindre jord-
bruksföretag. Inom skogsbruket ligger man delvis 
före de andra gröna näringar när det gäller ny tek-
nik, vilket kan förklaras av andra strukturer inom 
ägande och brukande. 

Magnus Karlberg, professor i datorstödd mas-
kinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet, in-
spirerade till nya perspektiv. Även om skogsbruket 
ligger långt framme när det gäller s.k. smarta system 
så har man också utmaningar i och med att man 

Carin Martiin & Per Frankelius

Sammanfattning
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arbetar ”in the middle of nowhere” med långa av-
stånd, fysiska hinder och frågeställningar såsom hur 
ett automatiserat system ska kunna skilja mellan en 
sten och en stubbe. 

Ytterligare inspiration gav Peter Borring, lant-
brukare och regionordförande i LRF Östergötland, 
med konkreta exempel på problem med att få trak-
torer och redskap att kommunicera. Han menade att 
tusenlapparna lätt rinner iväg för att få systemen att 
fungera, men framhöll också att teknikintresserade 
lantbrukare kan vara motiverade att investera i ny 
teknik.

Borring pekade på ett stort utbildningsbehov 
och en brist på teknikrådgivare. Man får heller inte 
glömma de kunskapsmässiga grunderna i biologi, 
mark och annat. Här kom medhåll bland annat från 
Väderstads Crister Stark som underströk att elek-
troniken ensam inte kan göra jobbet, eller med hans 
ord: ”även den bästa hammaren behöver ha en bra 
snickare”. Flera påpekade att det inte bara gäller att 
samla data, de ska också göras användarvänliga. 
Utvecklare av ny teknik måste få en bättre bild av 
lantbrukarnas vardag med dess kombination av bio-
logi, teknik, ekonomi och mycket annat. 



78 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 3  2021

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 nä-
ringarna intensivt. Men inte lika ofta står den in-
tressanta teknikutvecklingen i fokus för dessa dis-
kussioner. I exempelvis FN-rapporten The future of 
food and agriculture – Alternative pathways to 2050 
från 2018 finns omfattande diskussioner om de ut-
maningar relaterade till miljö och livsmedelsförsörj-
ning som vi står inför. Men förvånansvärt lite skrivs 
om ny teknik.1 Teknikdrivande företag såsom John 
Deere, Kverneland, Blue River, Kubota, Amazone, 

Introduktion
Per Frankelius

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 pro-
cesser, 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 eko-
nomisk kunskap. Tre av de fyra spetsföretag som är representerade på dessa bilder fanns med under KSLA:s teknik-
workshop den 3 december 2018. Foton: Autonomous Tractor Corporation, Väderstad, Kverneland och Grönovation.

1. FAO. 2018. The future of food and agriculture – Alternative pathways to 2050. Rome: Food and Agriculture Organization of the United 
Nations.
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Den 3 december 2018 arrangerade KSLA:s kom- 
mitté för teknik i de gröna näringarna (Teknik-
kommittén) en workshop på temat framtidens tek-
nik. Rubriken var ”Framtidens teknik i jord och 
skog: Var står vi? Vart går vi?”.

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. 

Bakgrunden till workshopen
Inom jordbruket är precisionsjordbruk ett hett ämne. 
Ett sätt att se på precisionsjordbruk och växtplats-
anpassad 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 
skildes från nästa av ett tegdike. 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 sam-
man tegar till större sammanhängande skiften med 
likartade markförhållanden. Mellan skiftena fanns 
som sagt åkerdiken som ledde bort dräneringsvatt-
net.

När jordbruket senare traktoriserades behöv-
de man minimera tiden på vändtegen. De gamla 
jordartsuppdelade skiftena lades då samman till 
större rationella fält genom att åkerdikena kulver-
terades. Samtidigt minskade möjligheten att bruka 
varje jordart för sig.

Idag öppnar precisionsjordbruket en möjlighet 
att med teknikens hjälp inom de rationella maskin-
brukningsoptimerade fälten åter odla jorden växt-
platsanpassat, på samma sätt som generationen före 
traktoriseringen gjorde.

Sedan tjugo år samlar jord- och skogsbruket 
kunskap och erfarenheter om produktionen i stal-
lar, på fält och i skogen, via information från givare 
på maskiner och djur, flyg och satelliter. Det se-
naste decenniet har informationsflödet ökat snabbt. 
Kraftfullare verktyg har gett oss hittills oanade möj-

ligheter att ur det insamlade materialet dra smartare 
slutsatser om hur produktionen kan optimeras för 
bästa hållbarhet och bästa driftsekonomi.

Bättre trådlösa kommunikationssystem ger möj-
lighet att omsätta de nya insikterna i praktiskt jord- 
och skogsbruk. Vid horisonten skymtar nya sätt att 
bemöta tidigare hot som näringsförluster, jordero-
sion, 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 all-
männa rätt att med fjärranalys kontrollera de taklösa 
areella näringarna? Hur ska fjärrinsamlad informa-
tion ägas och brukas?

KSLA:s teknikkommitté har i uppdrag att belysa 
de möjligheter och utmaningar äldre och nyare tek-
nik ger jord-, skogs- och trädgårdsbruket. Som ett 
första steg i bjöd Teknikkommittén in till en work-
shop om ämnet. Fokus kom att ligga på jordbruk 
och skogsbruk. Vad gäller storskalig trädgårdsod-
ling (hortikultur) ämnar vi återkomma framgent i 
ett annat forum. 

Moderator för dagen var Ove Konradsson, 
Agroväst och Hälsingsgården Falköping. Under 
förmiddagen förmedlade tre föreläsare sina tan-
kar om teknikens möjligheter och utmaningar 
för den praktiska produktionen, nämligen Imke 
Borchardt, projektledare vid lantbrukskammaren i 
Schleswig-Holstein, Klaus-Herbert Rolf, Sales and 
Governmental Affairs Manager hos 365FarmNet i 
Berlin och Magnus Karlberg, professor vid Luleå 
tekniska universitet.

På eftermiddagen inledde Peter Borring, region-
ordförande i LRF Östergötland, med ett anförande 
som utgjorde en brygga mellan förmiddagens förelä-
sare och den efterföljande workshopen. Inspirerade 
av talarna fick deltagarna sedan möjlighet att bidra 
med inspel om möjligheter och problem som den nya 
tekniken för med sig. Resultatet av workshopen ska 
bidra till KSLA:s teknikkommittés vidare arbete 
inom området. 
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Detaljer ur karta från Laga Skifte1859, täckdikesplan från 1924 samt Google Maps ca 2005. Tunna bruna och gröna linjer på lagaskifteskar-
tan visar öppna tegdiken. På dräneringsplanen visar blå linjer öppna åkerdiken mellan skiftena medan röda är dräneringsledningar. För 
effektivare maskindrift täckdikades de öppna åkerdikena under 1950-talet. Sedan dess är hela täckdikesplanen, ca 20 hektar, ett fält. På 
satellitbilden är det ljusa fiskbensmönstret dräneringsplanens sugledningar. Där finns också raka linjer som visar att de gamla tegdikena 
ännu fungerar. Källor: Lantmäteriet, Västmanlands läns Hushållningssällskap samt Google Maps.

Namn Organisation
Kenneth Alness Lantmännen BioAgri AB
Hans Alvemar SOYL Sverige
Lars Askling  Gothia Redskap
Imke Borchardt Lantbrukskammaren, Schleswig-Holstein
Peter Borring LRF och Frälsegården
Magnus Börjeson Högåsa Gård 
Per Emgardsson Land Lantbruk
Mats Emilson Agroväst Livsmedel
Per Frankelius Agtech 2030, Linköpings universitet
Johan Hedestad  Gothia Redskap
Torbjörn Johnsen Skogsforum.se
Magnus Karlberg Luleå tekniska universitet
Kenneth Karlsson Enköpings Maskinstation
Ove Konradsson Agroväst och Hälsingsgården Falköping

De inbjudna till workshop 3 december 2018

Namn Organisation
Axel Lagerfelt Tolefors Gård
Ola Lindroos Sveriges lantbruksuniversitet
Stefan Ljungdahl  Jordbruksaktuellt
Carin Martiin Sveriges lantbruksuniversitet
Tomas Nordfjell Sveriges lantbruksuniversitet
Eva Olsson Bergs Säteri HB
Peter Reuterström Stora Lövhulta Gård
Klaus-Herbert Rolf  365FarmNet, Berlin
Crister Stark Väderstad
Igor Tihonov Solvi
Mats Tykesson Kverneland Group
Carolina Wahlberg  Jordbruksaktuellt
Henrik Westin Lantmännen Maskin
Hugo Westlin Kullingsjö Lantbruk AB/RISE



Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska 81

Imke Borchardt redogjorde för studier av växtplats-
anpassad odling (precisionsodling) inom ramen 
för de fältförsök som ingått i projektet On-Farm-
Research (gårdsbaserad försöksverksamhet). Gården 
i fråga är godset Helmstorf i Schleswig-Holstein. 
Godset ligger strax öster om staden Lütjenburg i det 
vackra och kuperade landskapet nära Östersjön.

Ägare till Helmstorf är Magnus von Buchwaldt 
och driftledare är Carsten Kock. Med hjälp av god-
sets anställda, Jürgen Fischer, Bernhard Schrader 
och andra, hanterar de ca 1 000 hektar jordbruks-
mark. 

Några fakta om gården
• 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”, mot-

svarar ungefär lerig sand eller lerig grovmo. 
• Jordkvalitet: 20 till 55 tyska jordpoäng, i medel-

tal 52 poäng (poängskalan gick ursprungligen 
till 100 poäng – redaktörernas kommentar).

Imke Borchardt gav en elegant översikt över 
skördeutbytet på Helmstorf:

Har precisionsodling trampat ur barnskorna?

Per Emgardsson & Per Frankelius

Imke Borchardt arbetar på avdelningen för växtproduktion, växtskydd och miljöfrågor vid Landwirt-
schaftskammer i Schleswig-Holstein, Tyskland. Här följer ett sammandrag av hennes föredrag.

Hon 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 precisionsod-
ling, närmare bestämt 180 000 Euro. Därutöver har 
gården haft nettokostnader i samband med byte av 
maskinparken.

Projektet som Borchardt drivit kallas som sagt 
”On-Farm-Research”, OFR-projektet. Det har fi-

Skörd 2008–2017
medelvärde (ton/ha) Maximum Minimum

Höstraps (winter rapeseed) 4,1 5,1 1,7 

Höstvete (winter wheat) 9,4 10,9 6,6 

Höstkorn (winter barley) 10,0 10,8 8,4

Imke Borchardt, i vit kavaj, och det övriga teamet.
Foto: On-Farm-Research Project.
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nansierats av Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein, Stiftung Schleswig-Holsteinische Land-
schaft och Landwirtschaftliche Rentenbank, samt 
stötts av branschorganisationer och rådgivare med 
flera. I projektet har de analyserat direkta kostna-
der (utsäde, bekämpningsmedel, gödselmedel, ha-
gelförsäkring och ränta) och kostnader för arbetets 
utförande (arbetskraft, maskiner, räntor och entre-
prenadtjänster) i förhållande till bruttoinkomsten 
för 21 analyserbara delfält (skiften) på gården. I en 
kommentar efter seminariet tillade Imke Borchardt 
följande:

”De kulliga trakterna i östra Schleswig-Holstein 
strax intill Östersjön är kända som delstatens mest 
varierande landskap. De stora jordartsvariationerna 
var skälet till att projektet genomfördes här. För om 
det finns någon nytta med den nya tekniken kom-
mer den att synas och den största nyttan borde fin-
nas där skillnaderna är stora.

Tanken var att när vi känner till nyttan i det ku-
perade östra landskapet så kan vi uppskatta nyttan i 
andra delar av Schleswig-Holstein. Våra jordbrukare 
var villiga att ta den nya tekniken i bruk eftersom 
de var säkra på att precisionsodling skulle förbättra 
ekonomin och ekologin i vår växtodling. Det gårds-

baserade projektet Helmstorf startades för att reda 
ut hur stora fördelar olika typer av precisionsod-
lingsteknik kunde ge.

Vi är alla besvikna över både precisionsodlings-
tekniken och andra saker. Det är inte bara tilldel-
ningstekniken som begränsar effekterna av preci-
sionsodlingen på gårdsnivå. Vädret har också stort 
inflytande liksom variationer i odlingsförhållandena 
med mera.”

När vi år 2018 betraktade resultaten från OFR-
projektet på Helmstorf var det viktigt att minnas 
att projektet löpt under en tioårsperiod, från 2007 
till 2017. Kunskapen om växtplatsanpassad odling 
och dess teknik kunde liksom tekniken ha utveck-
lats sedan projektet startades. Projektets tekniska 
igångkörningsproblem kunde, men behövde inte, ha 
förenklats eller eliminerats under projektets löptid.

Andra erfarenheter, inte minst de brister i kun-
skap, standarder och strukturer för växtplatsanpas-
sad odling som Imke Borchardt lyfte vid worksho-
pen på KSLA var 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:

Några av de maskiner som deltagit i försöket på godset Helmstorf i Schleswig Holstein. Foto: On-Farm-Research Project.
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• Gårdspraxismetoden (”farm practice”).
• Samma giva till hela fältet spridd vid ett (eller 

två) tillfällen (”one-time application”).
• Variabel giva – växtplatsanpassad med N-sensor.

Med ”gårdspraxismetod” avsåg Imke Borchardt 
en skicklig jordbrukare som anpassade gödselmedel 
och gödselgivor manuellt till olika delar av fälten. 
Med ”fast giva till hela fältet” avsågs den traditio-
nella metoden i modernt lantbruk, vilket kan be-
traktas som motsatsen till precisionsodling. I för-
söken valde man ut sex 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. Mer information om jordarter, 
loam m.m. finns på sidan 90.

Man fann till exempel att jordartskartläggning 
i kombination med variabel utsädesmängd gav po-
sitiva resultat. Vid jordartskarteringen tog man ett 
prov per hektar på varje fält. Resultatet av jordarts-
analyserna presenterades på två sätt: 

1. Markkartor där jordarten bedömts med fing-
rarna. 

2. Markkartor där jordarten bestämts med våt- 
analys. 
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 informa-

tion. Jordprovtagningen kostade 35 euro/prov. 
Utöver jordartsanalys inkluderade markkarte-

ringen också markens växtnäringsinnehåll av fosfor, 
magnesium, pH, humus och kalium. Kaliumhalterna 
varierade under åren i jordarna. Sammantaget an-
vände godset fyra typer av jordkarteringsmetoder. 
Se figuren nedan. 

Beräkning av kostnader var som framgått cen-
tralt i projektet. Exempelvis konstaterades att växt-
platsanpassad grundgödsling med fosfor, kalium 
och kalk på Helmstorf utslaget på 30 år skulle kosta 

Olika sätt att definiera jordarna på godset Helmstorf (2012). Källa: Projektteam On-Farm-Research, Imke Borchardt. 

JORDARTSBESTÄMNING

Åkerholme

S

I’S

IS

sL/uL

IT, uT, T

Rulla jord mellan 
fingrarna

A  Enbart lerhalt

B  Lerhalt och mjälhalt C  Lerhalt samt halten 
     mjäla och finmo
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Marginalberäkningar 
för de tre metoder som 
användes på Helmstorf. 
Baserad på underlag från 
Imke Borchardt.
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Olika sätt att beräkna lönsamhet enligt Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL).
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1. Imke Borchardt talade också om att sensorn inte tog hänsyn till ”N-transit”. Vi förmodar att det betyder att det finns kväve kvar i 
marken från tidigare givor, men att växterna inte ännu tagit upp det, och att sensorn då inte kan ta hänsyn till detta kväve och därför 
rekommenderar för stor andragiva av kväve. Det är dock så att alla mätmetoder mäter en vis sak och det åligger analytikern eller använ-
daren av mätningsresultat att beakta relevanta delar och alltid relatera mätresultat till det som mäts och det 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.
2. N-sensorn på Greppa Näringens webbplats, se http://www.greppa.nu/vara-tjanster/rakna-sjalv/kvavesensorberakning.html.

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 euro/ha.

Men de fann också att vissa välkända tekniker 
inte fungerade så bra tekniskt 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 med fosfor och kalium 
med mera försvårades. Resultaten försämrades 
av att fallspridarens (Rauch AGT) utmatnings-
system, 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 otillräck-
lig. 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 växtplatsanpassad kvävegödsling 
dels med Yara N-Sensor, dels med Fritzmeyers 
Isariasensor körd i kombination med en skörde-
potentialkarta. Intressant nog visade det sig att 
sensorspridning resulterade i lägre marginaler än 
”gårdspraxismetoden”. Med sensorgödsling blev 
marginalen 748 euro/ha jämfört med 795 euro/ha 
för gårdspraxismetoden. ”Yara wasn’t better than 
farm practice.” Metoden ”fast giva för hela fältet 
spridd vid ett eller två tillfällen”, alltså ingen preci-
sionsstrategi alls, gav dock sämre bruttomarginal, 
738 euro/ha, än växtplatsanpassad gödsling. 

Det ekonomiska resultatet per hektar beräkna-
des som Medelskördeintäkt – Rörliga kostnader – 
Rörliga arbets- och maskinkostnader – Arbets- och 
maskinsamkostnader. 

Kostnader för byggnader, arrende eller mark-
ränta 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) 
på föregående sida (sidan 84). I Sverige är det vanliga 
att man räknar bara på det som i figuren anges som 
täckningsbidrag. Men i Tyskland finns som synes 
fler vanliga metoder inom lantbruket. På föregående 
sida finns också  beräkningar från godset Helmstorf.

N-sensorn testades åren 2008–2012. I kalkylen 
belastades den med 10 euro per hektar för att täcka 
sensorsystemets anskaffnings- och hanteringskost-
nader. 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 av-
seende på den genomsnittliga kvävebalansen.1

Dessa slutsatser synes alltså inte stämma helt 
med den beräkning som ges via Greppa Näringens 
hemsida gällande N-sensorn.2 En simulerad körning 
i den visas i figuren på nästa sida (sidan 86). 

En förklaring kan vara att N-sensorkalkylen en-
dast 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 framstäl-
lande av tilldelningskartor, merarbete, licenser samt 
diverse hårdvara och komplettering av maskiner 
vilka är förknippade med övergång till precisions-
odling, ingår inte i Greppa Näringens kalkyl. 
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I slutrapporten från OFR-projektet på Helmstorf 
understryker man också att samtliga fält i försöket 
sås med en växtplatsanpassad utsädesgiva. Därmed 
sker redan från etableringsfasen en utjämning av be-
ståndstätheten på alla delar av fältet. Därför mins-
kar behovet av att reglera kvävetillförseln. 

Enligt rapporten har den framgångsrikt tilläm-
pade växtplatsanpassningen av utsädesmängderna 
på Helmstorf alltså lämnat en mindre del av för-
bättringspotentialen kvar åt kvävesensorstyrningen 
att arbeta med. Det begränsar dess möjligheter att 
finansiera en lönsam användning. 

En intressant fråga för framtiden är om någon 
som på typiska svenska och förhållandevis jämna 
lerjordar startar sin precisionsodlingsresa med att 
variera utsädesmängderna också kommer att upp-
leva att regleringspotentialen för sensorstyrd kväve-
giva minskar i samma grad som på Helmstorf. 

Isariametoden är ett alternativ till N-sensorn. 
Metoden är utvecklad vid universitetet i München 
och 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: 

• Det saknas standard för hur skördepotentialkar-
tor ska beräknas (det gäller såväl datakällor som 
beräkningsmetoder).

• Vad som definieras som höga eller låga skördar 
eller hur ett områdes avkastningsstabilitet defi-
nieras anges inte i sifferform, trots att dessa fak-
torer är viktiga för systemets framgång.

• Kombinationen av skördepotential och skörde-
stabilitet är nödvändig för en viss prognos av 
grödans kvävebehov.

• Då sensorn ensam avgjorde storleken på andra 
kvävegivan till höstvete (absolut kalibrering) re-
kommenderade den en hög genomsnittsgiva av 
kväve jämfört med gårdspraxis på Helmstorf. I 
Sverige använder de flesta idag så kallade relativ 
kalibrering, då brukaren själv sätter nivåerna. 

• Kvävegradering saknas i parceller med oljeväxter 
eller korn.

• Under de testade förutsättningarna har ingen 
fördel kunnat ses med avseende på N-balans och 
ekonomi jämfört med gårdspraxis hittills.

En viktig felkälla var fördröjningen i maskinerna. 
Tiden från det att signal för ändring av givan ges till 

Greppa Näringens kalkylator, här baserad på antagandet 7 ton per hektar höstvete och ett vetepris på 1,35 (flerårsmedelvärde bortsett 
från extrema år enligt en uppskattning från Ulrik Lovang).
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dess den ändrade givan når marken eller växterna 
var upp till flera sekunder eller 10–20 meter i kör-
riktningen. Inte heller fördelningen i sidled fung-
erade tillfredställande och det fanns fortfarande risk 
för överlappning eller mistor. 

Tilldelningskartorna behöver anpassas till mas- 
kinernas arbetsbredder tills det blir möjligt att va-
riera 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 arbets-
bredden. 

Utmatningssystemet på rampspridare för konst-
gödsel (pneumatisk Rauch AGT med 36 meters 
arbetsbredd) kan ge relativt stora fördröjningar. 
Radsåmaskiner och kombisåmaskiner har ofta en 
kortare reaktionssträcka, cirka en meter. Vid sådd 

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

Test av variabel utsädesmängd med Väderstadsmaskin. Foto: On-Farm-Research Project (Imke Borchardt).
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(Väderstad Rapid A600S) varierades utsädesmäng-
den mellan 125 och 224 kg/ha. Med växtplatsan-
passad utsädesgiva ökade utsädeskostnaden, men 
beståndstätheten blev jämnare. 

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

I en kommentar till detta efter seminariet sa 
Imke 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 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 grow-
ing conditions between the two mentioned sites. To es-

tablish 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 meto-
der var att körriktningen inte var densamma som 
det rutnät som ligger till grund för beräkningen 
av gödslingsgivor. Det vore en fördel om lantbru-
ket kunde använda mindre celler för givorna i till-
delningskartorna, trots att det kräver fler data och 
mer datakraft. Till dess, och tills variabel giva tvärs 
maskinens arbetsbredd är allmänt tillgänglig, bör 
tilldelningskartornas rutnät synkroniseras med mas-
kinernas 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 hydraulsys-
tem, inte samarbetsvillig nog för att praktisk preci-
sionsbearbetning skulle vara möjlig, så de försöken 
fick projektgruppen ge upp. 

Imke Borchardt avslutade med att konstatera 
att det finns så många olika system och källor som 
kan användas som grund för analyser av åtgärder 
och inte minst som grund för skördepotentialkartor. 

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

Ju mörkare färg desto tyngre jord 
och (för det mesta) desto större 

utsädesgiva.

a) Datapunkter från EM38

b) Utsädesgiva genererad 
     från karta i b)

c) Interpolerade mätdata 
    från EM38

d) Utsädesgiva i c), korrigerad 
     för jordartsinformation och 
     humushalt
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Exempel på sådana källor:

• Konduktivitetskartor (EM38-maps).
• Jordartskartor (Soil type maps).
• Markkartor som visar jordens halt av näringsäm-

nen (Soil nutrient content maps).
• Flygbilder (Aerial images).
• Markbonitetkartor (Reichbodenschätzung, Soil 

taxation 1930th, all over Germany).
• Terrängkartor med höjdkurvor samt laserskan-

ningskartor (Terrain, DTM).
• Skördekartor (Yield maps).
• Biomassekartor (Biomass maps).
• Satellitbilder (Satellite images).

Men det är inte lätt att tolka och samköra alla 
dessa källor. Så hennes slutsats var: ”we need a stan-
dard for yield potential maps”, alltså ”vi behöver en 
standard för skördepotentialkartor”. Annars kom-
mer två konsultföretag, trots samma grunddata, att 
leverera olika skördepotentialkartor. 

Sammanfattningsvis kan man säga att preci-
sionsmetoderna och dess teknik fungerar någor-
lunda bra men inte perfekt. Dock motsvarar inte 
alltid de nyttor som tekniken ger kostnaderna för 
att använda den. Ett stort behov finns att utveckla 
och förbättra tekniken. Det gäller även de beräk-
ningsformler som tekniken förutsätter, något som 
Imke Borchardt pekade på. En del av dessa formler 
och algoritmer var dessutom dolda för användaren 
av teknikens tillverkare.

Föredragen varvades med diskussioner. Mats Emilsson, Agroväst, diskuterar simulering med mera. Foto: Per Frankelius.
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Kornstorlek
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FÖRDJUPNING, FÖREGÅENDE AVSNITT (SID 81–89)

JORDARTEN ”LOAM” MED MERA

Det är värt att notera att jordarna på godset Helmstorf huvudsakligen var ”lehmiger Sand” (eng: 
loamy sand). Av Imke Borchardts resultatrapporter, som bildar kompletterande underlag till denna 
workshopsdokumentation, framgick att lehmiger Sand motsvarar en jord med lerhalt på 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 (oktober 2018) är ”Sandblandad fin-
kornig jordart av partiklar mindre än 0,002 mm”. En annan definition, på engelska, var ”Soil contain-
ing 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 mel-
lan 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, vilket innebär att kornen hålls ihop av kemiska bindningar. Denna jord 
har kapillärkrafter och suger vatten. Grovmo räknas som sand i den nyare skalan från SGU. Grovmo 
är en friktionsjord, de små kornen hålls alltså samman genom friktion dem mellan. Där förekommer 
inga kapillärkrafter, det vill säga jorden suger INTE vatten och har DÅLIG hållfasthet. 

Som synes har begreppen ändrats under åren. En kort historik:

Kemisten och jordbruksforskaren Albert Atterberg skapade en korngruppsskala år 1903. Den juste-
rades sedan 1905 och 1912. Denna skala översattes senare till termer mer lika internationell stan-
dard. Mjäla ingår tillsammans med finmo i den nyare beteckningen silt enligt SGI (Statens geotek-
niska institut). 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 är vanligast på godset 
Helmstorf mycket varierande jordar, handlar det om mer sand än loam och väldigt lite lera. Enligt 
Jan O. Eriksson på 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 1 000 hektar och flera jordtyper, så på godset finns många andra jordarter än just 
bara loamy sand.

Avslutningsvis finns anledning att påminna om en annan jordindelning som varit vanlig i Sverige:

Lerig jord:    5–15 % lera
Lättlera:  15–25 % lera
Mellanlera:  25–40 % lera
Styv lera:  40–60 % lera
Mycket styv lera:  60 % lera 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, dels återigen att godset också 
kännetecknades av att ha flera olika jordtyper.

Diagrammet visar hur USDA 
definierar jordar. Grafik: Agtech 2030.
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Foto: Engin Akyurt/Unsplash.
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FÖRDJUPNING, NÄSTA AVSNITT (SID 94–96)

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 källan till den anges sällan. Den tas nästan lite för given. 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 självlärda geniet Justus von Liebig. Det gjorde till exempel Klaus-Herbert Rolf i ett 
föredrag i Washington och det görs i flera moderna läroböcker. von Liebig talade om ”minimilagen” 
och avsåg då att växternas tillväxt avgörs av den faktor som är begränsande. Finns det 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 genom experiment av alla de slag. Under en tid arbe-
tade 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. År 1822 reste von Liebig till Paris och 1839 började 
han intressera sig särskilt för organisk kemi, inte minst kopplat till lantbruk. Han publicerade se-
dan insikter och slutsatser i boken Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und 
Physiologie (Organisk kemi i dess tillämpning på jordbruk och fysiologi) 1840.1

På sidan 9 i sin bok hänvisar han till ”Sprengel” och 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 eko-
nomi 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 Landwirtschaft gebräuchlicher vegetablilischer, animalischer und mineralischer Düngermaterialien, 
nebst Erklärung ihrer Wirkungsart (Leipzig, 1839). Sprengel sägs vara den förste att ha formulerat ”la-
gen om minimum” som säger att tillväxten hos en växt inte avgörs av de totala tillgängliga tillväxt-
faktorerna (såsom näringsämnen, värme och vatten), utan av den knappaste tillgängliga tillväxtfak-
torn. 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.2 Sypniewski föddes 1822 och var en flitig naturalist, botaniker, entomolog, 
malakolog, algolog och filosof. Hans många noggranna anteckningar och observationer av växtri-
ket sägs ha legat till grund för den lag som Sprengel formulerade. 

1. Justus von Liebig (1840). Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie. Braunschweig: Verlag von Friedrich Vieweg & 
Sohn.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sprengel
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Sammanfattningsvis: Justus von Liebig anses som sagt vara upphovsman till den berömda agro-
nomiska 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 på sidan 72 i boken Soils and 
soil fertility, av Andrew R. Whitson och Harlow Leslie Walster, från 1912, och det är på sidan 73 som 
källan anges till Dr. Dobenecks, dock utan vidare hänvisning.3 

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

Klaus-Herbert Rolf visade en ny variant av 
”Liebigs tunna” som jordbrukare nog känner 
till med helt annat innehåll än på den här
bilden. Foto: Per Emgardsson.

3. Andrew R. Whitson och Harlow Leslie Walster (1912). Soils and soil fertility. St. Paul, Minn.: Webb publishing co.
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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 jordbruksingen-
jör, en inriktning han valde under sina universitets-
studier i Soest vid Fachhochschule Südwestfalen. 
Direkt efter studierna började han 1986 arbeta på 
företaget Klöpper & Wiege som tillverkade elektro-
nik 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, vä-
derdata, förväntad skörd samt nuvarande förekomst av 
skadedjur.”1

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 bo-
laget medan Maximilian von Löbbecke utsågs till 
verkställande direktör.

Digitala värden för stall och fält

Per Emgardsson & Per Frankelius

Klaus-Herbert Rolf är chef för försäljning och myndighetskontakter (Sales and Governmental Affairs Man-
ager) hos 365Farmnet i Berlin. Här följer ett sammandrag av hans föredrag.

År 2014 blev Klaus-Herbert Rolf chef för mark-
nadsföring och försäljning vid 365FarmNet. I mit-
ten 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 be-
fattning speglar det faktum att företaget Claas sam-
arbetar med en rad externa aktörer för att utveckla 
lantbruksområdet. Som medlem av marknadsfö-
ringsgruppen vid Agricultural Industry Electronics 
Foundations, AEF, blev Rolf också involverad i 
utvecklingen av ISOBUS, en standard för kommu-
nikationen mellan traktorns och redskapets datorer 
som gör att de kan kopplas ihop oavsett tillverkare 
samt att traktorns skärm kan styra redskapet. AEF 
är en gruppering av företag som avsatt resurser och 

1. Källan för detta stycke är Claas årsredovisning 2016.

Företaget 365FarmNet GmbH var en nyhet på 
Agritechnica-mässan 2013. Foto: Per Frankelius.



Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska 95

kunnande för att stödja användningen av elektro-
nik inom jordbruket. Utöver detta är Klaus-Herbert 
Rolf medlem i de rådgivande församlingarna för 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschafts (DLG) 
fältdagar och utställningen DLG EuroTier.

Klaus-Herbert Rolf inledde sitt föredrag med att 
diskutera Steve Jobs och Apple. Jobs, menade han, 
var en ”game changer”. Sådana, hävdade han, har 
inspirerat utvecklingen i 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 visade en stor traktor som 
var för bred för att kunna köra över en smal bro. 
Budskapet var att tekniken inte längre kan bli tyng-
re och bredare. I stället måste man utveckla lantbru-
ket med andra parametrar, särskilt digitaltekniken. 

Rolf talade också om sociala utmaningar. Kon-
sumenterna 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. 

365FarmNet lanserades 2013 efter noggranna 
brukarundersökningar. Det som lantbrukare ville 
ha var enligt deras studier följande: 

• Automatisk dokumentation.
• Att datainmatning och infosystem är baserade på 

mobila enheter.
• Att det går att samköra olika system.
• Fungerande visualisering och utvärdering.

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 digi-
talt. 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. Maskinen måste därför kunna tala om 
för systemet att ” jag är en gammal slåttermaskin” 
eller ” jag är en Porschetraktor 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 så-

dan dokumentation som behövs för att undvika 
problem med myndigheter.

Dosan lanserades i november 2016 under mäss-
san EuroTier och full marknadsföring drogs i gång 
våren 2017.2

För upp till en tredjedel av lantbrukarna var hu-
vudorsaken att investera i 365FarmNet att få doku-
mentation. 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 finns 
behov av att kontrollera maskinstatus kontinuerligt. 
Systemen måste också kunna lagra data och skicka 
data vid rätt tillfälle. All överföring mellan syste-
men måste gå smidigt. Ingen information får gå för-
lorad 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 dem kan man enligt Rolf inte köra 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 

2. Personlig dokumentation med Klaus-Herbert Rolf 17 januari 2019.

Klaus-Herbert Rolf under plenumdiskussionen. Foto: Per Frankelius.
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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 ett visst håll för att 
föräldrarna gjorde det. Men det körsättet är inte all-
tid det bästa. Med 365FarmNet kan man få besked 
om det finns mer optimala körmönster med dagens 
maskiner. 

Klaus-Herbert Rolf talade också om driftledning 
i djurbesättningar (herd management). Företaget ut-
vecklar just nu en boskapsmodul, ”Modul Cattle”. 
Den ska bland annat importera data från mjölk-
tester. Djurägare vill ha ständig tillgång till alla 
djurdata. Han nämnde att en kvinna under 2017 
började använda 365FarmNet som bas för sitt drift-
ledningssystem för mjölkkobesättningar (”herd 
management system”). 365Farmnets 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 tyck-

tes överlappa varandra. ”Lager” avser troligen ett la-
gerbokföringssystem för jordbrukets förnödenheter 
samt av konserverad spannmål eller ensilage. Utsäde 
kan vara egenproducerat, det ingår då en tid i lager-
bokföringen. 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 ka-
tegorier visar datakällor (jämför satellitdata) medan 
andra visar användningsområden av data (jämför 
”Organisk gödsling”). 

Det finns flera system som försöker åstadkomma 
liknande saker som 365FarmNet. Några exempel är 
CNH, John Deere och Dataväxt. Victor Johanssons 
blå lilla dosa ”LogMaster”, eller den mer utvecklade 
varianten ”ControlMaster”, är mycket lik Rolfs kon-
cept. När Rolf fick frågan om hur deras system för-
håller 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. 

Automatisk
dokumentation

Utsäde
Fält

Väder

Analyser

Fältrutter

Lager

GödselMjölkning

Djurbesättning

Satellitdata

Anställda

Maskiner

Växtskydd

Organisk
gödsling

Uppgifter 
(att göra)

Data som teamet kring 365FarmNet har i sin visionsbild, redaktörernas översättning. 
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Magnus Karlberg inledde med en exposé över stor-
skaliga trender. Där ingick den växande befolkning-
en, som helt naturligt leder till ökad konsumtion och 
ökat resursuttag, den fortsatta urbaniseringen och 
framväxten av ”mega towns” (60 procent bor i städer) 
och sist men inte minst klimatförändringen.

Skogen, menade Karlberg, borde vara en viktig 
resurs i den framtida hållbara cirkulära biobaserade 
ekonomin. Den borde betraktas som ”cirkulär” och 
”bio” per definition – en förnybar resurs som borde 
användas för nästan allting. Skogen borde också ha 
en effekt på alla dimensioner av hållbarhet; ekono-
misk, miljömässig och social hållbarhet.

Magnus Karlberg framhöll att skogsindustrin 
är en hörnsten i Sveriges ekonomi. Den sysselsät-
ter cirka 200 000 personer. Exporterade skogspro-
dukter bringar in totalt 130 miljarder kronor per år. 
Industrin investerar cirka 16 miljarder kronor per år. 
Den svenska produktionen av skogsbruksmaskiner 
genererar 3 miljarder kronor varje år.

Han övergick sedan till att definiera några utma-
ningar för skogsbruket: 
• Att produktiviteten begränsas – produktiviteten 

har nått sitt tak inom flera områden, inte minst 
på grund av den mänskliga faktorn. Exempelvis 
har förare i skogsmaskiner sina begränsningar.

• Att åstadkomma minskad påverkan på miljön.
• Att förbättra arbetsmiljöerna, som fortfarande 

präglas av vibrationer, ensamhet, monotonitet 
med mera. 

• Att uppnå ökade volymer och diversifiering av 
volymerna.

• Att uppnå lönsamhet inom värdekedjor.

Vilka vägar framåt finns det då, frågade sig 
Magnus Karlberg. Begreppet han använde var ”en-
ablers” (”möjliggörare”). 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 mycket på, liksom på upp-
kopplade system. 

Karlberg exemplifierade med Volvo ”Vera” som 
är en elektrisk och självgående lastbil. Han under-
strök att den är just autonom, elektrifierad och upp-
kopplad. 

Smart skogsbruk

Per Emgardsson & Per Frankelius

Magnus Karlberg är professor, tillika Head of Division of Product and Production Development, samt 
Director of MSc Program in Mechanical Engineering vid Luleå tekniska universitet. Han närmar sig skogs-
brukets frågor från det ingenjörsmässiga hållet. Särskilt arbetar han med datorbaserad produktutveckling, 
Computer Aided Design, CAD. Här följer ett sammandrag av Magnus Karlbergs föredrag.

Professor Magnus Karlberg i talarstolen. Foto: Per Frankelius.
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En annan maskin som han tog upp var Volvos 
dumper HX01 som presenterades 2016 och är en 
robot för hantering av bergmaterial i grustag. Den 
maskinen finns nu i uppdaterad version. Åtta mas-
kiner testas i ett projekt där man elektrifierat och 
automatiserat ett stenbrott, Electric Site. Projektet 
finansieras av Volvo Construction Equipment, Skan- 
ska och Energimyndigheten. I stenbrottet testar 
man eldriven teknik för att krossa, transportera och 
sortera stenmaterial. Beroende på hur elenergin 
framställs kan man på det sättet närma sig noll-
utsläpp av koldioxid. Eftersom maskinerna är au-
tonoma och förflyttar sig längs förbestämda rutter 
kan de arbeta dygnet runt. De minimerar därmed 
behovet av mänsklig arbetskraft. 

Men skogen har, enligt Magnus Karlberg, sina 
egna utmaningar. Exempel på sådana är off-road-
förhållanden, svåra operationer och sensorer, mon-
terade inuti eller utanpå maskinen, för att inför av-
verkning och aptering bedöma träd. 

Med off-road menade han att det finns få re-
ferenspunkter att använda för att orientera sig. I 
skogen finns också hinder i form av stubbar, träd, 
stenar, avverkningsrester, etc. Skogsbruket präglas 
också av långa avstånd och att man agerar ”in the 
middle of nowhere”. Det innebär kommunikations-
problem men också att det är långa avstånd för att 
snabbt få fram reservdelar. 

Vilka forskningsområden anser då Magnus 
Karlberg är intressanta? De han pekade på var: 

Den autonoma dumpern HX01. Foto: Volvo Construction Equipment.

• Objekts- och egendomsidentifiering – typ, stor-
lek, position, distribution, etc.

• Informationsdelning, inom och mellan operatio-
ner 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 markbered-
ning ett område som borde kunna optimeras mer 
än idag. 

Han pekade också på några framsteg i forskning-
en. Här nämndes bland annat dr Håkan Lideskog 
som arbetar med metoder för att en sensor ska kun-
na känna igen olika hinder – som vad utgör en sten 
och vad utgör en stubbe? Professor Ola Lindroos på 
SLU, dr Eddie Wadbro på Umeå universitet och dr 
Håkan Lideskog på Luleå tekniska universitet har 
också skapat system för ruttplanering liksom opera-
tiv ruttkorrigering i fält i förhållande till exempelvis 
surhål. Magnus Karlberg betonade att ruttplanering 
kan göras med olika utgångspunkter, till exempel 
utifrån optimering av ekonomi eller utifrån miljö-
frågor, såsom prevention av markskador. 

Robottekniken är också under utveckling, ex-
empelvis autonoma system för så kallad höglägg-
ning (mounding). Kranhantering har stor potential 
eftersom förarens kapacitet att till exempel klara två 
eller flera kranar samtidigt är en begränsande faktor. 
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SIRIUS-TFP 2017. Illustrationer och foto: Luleå tekniska universitet. 

Här finns forskning att tillgå från bland andra dr 
Pedro La Hera på SLU. Vid Magnus Karlbergs eget 
universitet pågår också utveckling av en autonom 
arbetsplattform, kallad SIRIUS-TFP 2017.

Ett projekt är AUTO² – Steg mot terrängauto-
mation. 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 
viktiga är säkerhetsaspekterna. 

Magnus Karlberg beskrev en vision om självlä-
rande ”drönare”. 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 så-
dant 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.
• En flotta av ”drönare”.
• En databas.

Karlberg påpekade att teknik är viktigt men af-
färsmodeller är lika viktiga. Särskilt intressanta var 
”performance based business models”. De känne-
tecknas av 
• Företag där en eller flera funktioner tillhanda-

hålls enligt överenskommelse om prestationsnivå 
och återkommande avgift.

• Att genomförandet av funktionerna är leveran-
törens ansvar.

• Att ägarskap och ansvar för att möjliggöra att 
delsystem (maskinvara, programvara, service-/
supportsystem och hantering av drift) förblir le-
verantörens under hela livscykeln.

• Att delsystemen är dedikerade för att tillhanda-
hålla funktioner. 

Ett historiskt exempel som Magnus Karlberg 
tog upp var Rolls Royces flygmotordivision. De 
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 alltså inte tillhör 
flygbolagen utan är kvar i motortillverkarens ägo. 

Ett mer aktuellt exempel på sådan affärsmo-
dell är Philips som tillhandahåller ”Pay Per Lux” 
åt Amsterdam Airport Schiphol. I sammanhanget 
nämnde han också Volvos koncept för självkörande 
fordon (360 C). Han kopplade samman dessa af-
färsmodeller med hållbarhet – funktionsförsäljning 
torde inte kräva lika stor produktion av fysiska pro-
dukter och därför finns miljövinster att hämta, me-
nade Karlberg. 

Magnus Karlbergs avslutande slutsatser var flera. 
Automatisering kan användas för att möta flera vik-
tiga utmaningar inom skogsbruket. Det finns goda 
möjligheter att följa teknikutvecklingen i närståen-
de industrier och det pågår vissa initiativ i Sverige. 
Övergångar till prestationsbaserade affärsmodeller 
kan främja hållbarhet.
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Peter Borring inledde med att tala om att han till-
hör dem som brukar köpa begagnade maskiner av 
kostnadsskäl.

Peter Borring beskrev hur det är att verka som 
lantbrukare på en medelstor gård medan föränd-
ringens vindar inom teknik och andra områden viner 
i branschen och samhället. Han berättade att han 
hade bytt till ny gödningsspridare, från en Vicon 
till en Amazone, för att kunna köra Cropsat och 
GPS, inklusive autostyrning, men han var kritisk. 
Enligt den respekterade teknikrådgivaren Christer 
Johansson skulle det kunna ge en besparing på ca 
2–3 procent gödning. Med ca 60 hektar höstsäd 
skulle det ge en payoff på 10 år enligt Johanssons 
beräkningsverktyg. Detta, menade Borring, är nå-
got 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.”1

Han 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 såmaski-
ner, inte gödningsspridare. Det är en ISOBUS-
skärm, 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 kos-
tar ca 10  000 kronor, men kostnaden för att låsa 
upp min skärm för ISOBUS och kablaget är nästan 

Praktiska erfarenheter av precisionsodling

Per Emgardsson & Per Frankelius

Peter Borring var vid tidpunkten för denna workshop regionordförande i LRF Östergötland. Han är också 
lantbrukare på Södra Karleby Frälsegård i Östergötland och odlar där på 200 hektar varav 80 med höst-
vete. Här följer ett sammandrag av Peter Borrings föredrag.

lika hög som för Vicons originalskärm, det vill säga 
10 000 kronor. Således är det svårt att se poängen 
med ISOBUS-funktionen i detta fall. För varje 
funktion jag vill nyttja är det en upplåsningskostnad 
på 5 000–20 000 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 procent så är det knappast värt det. 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 Peter 
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 lek-
stuga där tusenlapparna rinner i väg. Och ändå ger 
man sig på det.”

1. Citat: Wahlberg, Carolina (2018). Samtal om framtidens teknik, JA nr 24. www.ja.se/artikel/58936/samtal-om-framtidens-teknik.html.

Peter Borring t v i samspråk med Ove Konradsson. Foto: Per 
Frankelius.
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Borring reflekterade också, i en kommentar vid 
sidan om sitt föredrag, över Imke Borchardts re-
sultat: ”Den tyska forskarens studie stämmer med 
ett försök som gjordes på Klostergården (Hushåll-
ningssällskapet Östergötland) under tidigt 2000-tal. 
Per-Anders Algerbo, då JTI, gödslade en försöks- 
parcell med behovskarta utifrån fjolårets skördekar-
ta och kalksalpetermätare, medan en annan försöks-
parcell gödslades som vanligt, alltså med samma 
giva rakt över. En tredje försöksparcell gödslades 
med norsk GPS, alltså med manuellt varierad giva 
enligt Niklas Malms (driftledare på Klostergården) 
egen erfarenhet. I detta försök slog Niklas försöks-
led GPS-tekniken.”

Peter Borring menade att det är brist på objek-
tiva teknikrådgivare idag. Här finns ett stort utveck-
lingsbehov. Det är inte heller lätt för rådgivarna att 
hänga med i alla förändringar inom teknik, regel-
verk 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 att ’du måste ha 
den och den grejen’. Vi har inte tillräckligt med råd-
givare som är fristående och som för en berättigad 
kostnad kan ge oss rådet vilket verktyg som passar 
till vilken traktor.”2

En reflektion med hänvisning till skogen gjorde 
Borring också. Inom skogsbruket görs nästan alla 

sysslor av inhyrda entreprenörer. Visserligen finns en 
hel del sådana tjänster också inom lantbruket men 
på 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, får man 
aldrig glömma grunderna, menade Borring. Där 
fick han medhåll från bland andra 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 Peter 
Borring följande tänkvärda ord: 

”Jag hoppas att 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 precisions-
odlingsteknik kan leda till kostnadsökningar och 
utslagning av välfungerande företag.”3

Efter Peter Borrings föredrag var det dags att 
dela upp deltagarna i grupper för att inleda work-
shoparbetet i fem olika team som fördelades i olika 
rum i KSLA:s magnifika byggnad.
 

2. Ibid.
3. Emgardsson, P. Ifrågasätter precisionsodling: ’Dyrt krångel’. Land Lantbruk, 18 januari 2019.
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Vi arrangerade 5 grupper och 4–6 personer ingick 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 vart och ett av dessa tre typfall. 

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

Gruppdiskussioner

Planscherna i A2-format syftade till att påminna om hur många olika behov och teknikområden som präglar de areella näringarna.
Foto: Per Frankelius.
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Frågeställning 1.1:
Den tekniska arenan såsom IT, sensorteknik och 
elektriska komponenter får idag stor uppmärksam-
het. Vad är er syn på behov av teknisk utveckling 
inom andra teknikområden såsom mekanik, mate-
riallära 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 
startade i februari 2019. Han menar att man behö-
ver 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 man ska kunna dra fördel av de möjligheter som 
finns. De kan fungera på andra sätt och man kan 
tänka nytt.”1

Ett område som återkom bland deltagarnas diskus-
sioner var nya material av olika slag. Här är några 
punkter: 
• Stålutveckling, särskilt höghållfasta stål och slit-

stål.
• Plastutveckling och kompositer.
• Däckutvecklingen – hållfasthet och samtidigt 

lågt marktryck med mera.
• Lättare maskiner med god dragkraft. 

Ett annat återkommande tema var vad vi kan be-
nämna mjuk teknik. Exempel på punkter: 
• Utbildningskoncept i ljuset av alltmer komplex 

teknik.
• Pedagogik – exempelvis skärmen på Valtratrak-

torer som inte behöver någon instruktionsbok. 
Devisen är ”Make it simple”. John Deere talar 
internt om att tekniken ska vara ”Apple like”. 

• Support inklusive personlig support. Servicefol-
ket är viktigt. 

• Strukturen som bromsar tillämpningen av mo-
dern teknik. Det blir för dyrt eller för komplice-
rat för mindre företag att tillämpa ny ekonomiskt 

Tema 1: Digitalisering vs. annan teknik

effektiv eller miljöeffektiv teknik (jämför med 
till exempel det som Peter Borring anförde).

• Nya lösningar eller standarder som är öppna 
och obundna från marknadsaktörer. Exempel 
är ISOBUS och kanske Agrirouter. Men Agri-
router rundar problemet och det kan bli dyrt. 
Agrirouters funktion borde därför ligga i stan-
darder. I skogsbruket där antalet aktörer är färre 
har man ombordlösningar för standardiserade 
sätt att rapportera data. Tillverkarna har emel-
lertid sina egna sätt att tala med och/eller åter-
föra data till kunderna och maskinanvändarna.

Området mekanik var också ett återkommande 
tema i diskussionerna. Några punkter: 
• IT och digitalteknik är tänkt för optimering och 

uppföljning men mekaniken med mera måste ut-
vecklas 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 gi-
vorna av utsäde, gödning eller växtskydd.

• Det är dags att ändra arbetssätt och då också 
anpassa mekanik (och fysik, jämför exempelvis 
ThermoSeed). Alltså är det inte att bara till ex-
empel ändra giva utan också mekaniken behöver 
ändras efter behoven. 

• Saabs nya hydraulkolv HILA, där kolvarean un-
der kolvslaget varieras i fasta steg.

Övriga punkter som framkom var: 
• Aerodynamiken i till exempel pneumatiska så-

maskiner.
• 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 fak-
torer, till exempel hur stor näringstillgången är 
på hösten och efter vintern och hur den i sin tur 
påverkar utfallet. 

1. Citat: Wahlberg, Carolina (2018). Samtal om framtidens teknik, JA nr 24. www.ja.se/artikel/58936/samtal-om-framtidens-teknik.html.
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• Det är viktigt att kunna exportera data. Koppling 
mellan olika system: MyJD till 365FarmNet el-
ler till Agrirouter alternativt Canbus till motta-
garsystem. 

• Bättre och energieffektivare styrning av redskap 
med el. 

En av de fem workshopgrupperna – en blandning av skogs- och jordbrukskompetens. Foto: Per Frankelius.

• Inte använda befintliga system, utan tänka be-
hovsdriven utveckling från grunden. 

• Det krävs tämligen mycket underbyggnad för att 
byta system på grund av all datainsamling. 
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Frågeställning 2.1:
Den tekniska utvecklingen går snabbt, men de are-
ella näringarna är inte alltid i framkant då det gäller 
att tillämpa ny teknik. Vilka orsaker ser ni till detta, 
och hur skulle spridningen av ny teknik inom de 
areella näringarna kunna påskyndas?

Ett återkommande tema i diskussionerna var väd-
rets makter, som tydligt inverkar på lantbruk och 
skogsbruk. Exempel på punkter var: 
• En orsak är att lantbruk och skog påverkas myc-

ket av vädrets makter och dessa makter är inte 
alltid förutsägbara. Vädret har inte lika stor in-
verkan på de flesta andra branscher och det gör 
att det helt naturligt blir skillnader i vilken tek-
nik som anammas. 

• Lantbruket har korta säsonger och smala tids-
luckor. Det kan inverka på vilken teknik man tar 
till sig och investerar i, och vilken teknik man 
inte tar till sig. 

Tema 2: Krafter och möjligheter för utveckling

Ett annat tema var komplexiteten i branschen: 
• Lantbruket består av flera olika tekniska system 

som hela tiden ska samspela. Man har till exem-
pel en traktor av ett visst fabrikat som ska sam-
spela med flera olika redskap av olika fabrikat. 
Det är inte något som kännetecknar alla bran-
scher lika tydligt.

• Lantbruket fungerar genom ett samspel av tek-
nik, ekonomi och biologi under inverkan av väd-
ret. 

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 – endast ett fåtal stora jordbruk har 

möjlighet och produktionsunderlag i kilo eller 
hektar för att bära kostnaderna för den nya pre-
cisa tekniken. 

• Billig digitalisering av äldre maskiner. 

 Vädrets makter är oförutsägbara. Foto: Basil Smith.

Ytterligare en aspekt som lyftes fram av 
flera deltagare var kunskap i olika former: 
• Brist på rådgivare och lärare på natur-

bruksgymnasier (även i fråga om mas-
kinerna på skolorna). 

• Brist på kompetens och kunnande 
inom digital teknik. 

Vidare pekade några på att skälet till att 
ny teknik inte anammas kan vara att tek-
niken helt enkelt inte är bra:
• Användarvänligheten är inte alltid den 

bästa.
• Att bredda användningen kräver att det 

ska vara enkelt med överföring av info 
mellan system. 

• Inomgårdstekniken släpar efter fält-
maskinerna när det gäller tillverkarobe- 
roende eller tillverkarövergripande lös-
ningar.

• Utvecklare av teknik måste få en bättre 
bild av ur lantbrukarnas vardag ser ut. 
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Andra punkter som framkom var: 
• Några ansåg att workshopfrågans antagande 

kunde ifrågasättas. Lantbruket ligger inte efter. 
Exempelvis var lantbrukare snabba på att anam-
ma smarta telefoner. 

• Simulatorer, både för traktorer och skördemaski-
ner. Se SIM-gården i Västra Götaland.

• Vi behöver data men på sätt som är tekniskt och 
ekonomiskt säkra. Ägarskapet till data måste klar- 
göras.

• Industriföretagen vill ha data från jordbruket, 
men risken finns att dessa data påverkar aktie-
marknaden och prisbilden på jordbrukets pro-
dukter.

• Ge lantbrukare en positiv bild av IT.
• 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/entre-
prenörer). Finns motsvarande utvecklingsnätverk 
inom andra areella näringar? Hur fungerar de?

Denna fråga var en som deltagarna inte tycks ha 
hunnit lägga lika mycket tid på som de andra frå-
gorna. En kommentar var att ”informellt finns nät-
verk och till viss 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.” 

Hall med maskinsimulatorer. Foto: Richard Cederfjärd, Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen.
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Frågeställning 3.1:
Vilken är de senaste tio 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 kom-
menterade: 

”Vi börjar få jättemycket information om hur 
markstrukturen ser ut. Drönare kan ge en 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 någon-
ting med den där informationen. När man kan jus-
tera givor, det är då man kan få användning av det”.1

Ett genomgående tema i diskussionerna var digital-
teknik i olika former: 
• Smarta telefoner.
• Artificiell intelligens, till exempel i relation till 

djurhållning.
• Elektroniska/smarta kommunikationssystem in-

byggda i hörselskydd.
• Bildanalys.
• Värmekamerornas genomslag i djurvälfärden.
• IT i stallar.

Ett annat tema var kombinationen av digitalteknik 
och mekanik, det vill säga mekatronik:
• Autostyrning.
• ISOBUS.
• Sektionskontroll.
• Effekter av autostyrning, sektionskontroll och 

ISOBUS m.m. har givit bättre precision, ökad 
effektivitet, kostnadsbesparingar och mindre 
monotont arbete för förarna i maskinerna. 

Tema 3: Återblick och framåtblick i kristallkulan

Ett tredje tema var sensorer av olika slag. 
• Röntgen i inmätningen i sågverk. 
• Laserscannrar för markdata och digitala terräng-

modeller. 

Övriga teman var:
• Vädertjänster som www.klart.se, nya vädertjäns-

ten från IBM som också fångar upp bl.a. väder-
sensorer på flygplan och climate.com.

• Höghastighetssåmaskiner (”fast planters”).
• Carrier (kompakt tallriksredskap från Väderstad).
• Jordbearbetning i mycket höga hastigheter.
• Värme och kyla i förarhytter.
• Led-belysning.
• Smarta servicekoncept med tekniksupport.
• ”Alla delar som John Deere demonstrerat på 

Vågerstad” – Åhmans Traktorcentrums gård.
• Statistikstandard.
• Kablagesnabbkopplingar mellan lastbilar och 

släp.
• Automatisk tillkoppling av kraftöverföringsaxlar 

saknas fortfarande.
• Steg IV-motorer.
• Datainsamling från maskiner som lett till pro-

duktförbättringar från industrin.
• Datainsamling från maskiner som kan användas 

av lantbrukare i nätverk för benchmarking och 
produktionsutveckling i jordbruksdriften.

• Mer och bättre dataunderlag från försök, rörande 
t.ex. mastit, klövar, etc. 

• Ett bra paketerat erbjudande – driftledningssys-
tem som knyter ihop allt. 

• Mindre administration för kunden. 
• Hur säkerställer vi kunskap?
• ”Depth-to-water maps”, som beskriver ”förvän-

tat avstånd från markyta till grundvattennivå”.

1. Citat: Wahlberg, Carolina (2018). Samtal om framtidens teknik, JA nr 24. www.ja.se/artikel/58936/samtal-om-framtidens-teknik.html.
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Frågeställning 3.2:
Vilken blir de närmaste fem årens viktigaste tek-
niska och/eller digitala innovation som kommer 
att omvälva det praktiska lantbruket/skogsbruket 
i Europa (management, odling, djur, arbetsmiljö, 
miljö)? Vilka effekter/konsekvenser kommer den 
att ge?

Flera av deltagarna pekade på systemintegration som 
ett viktigt framtidsområde, att 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 i diskussionen: 
• Analys av växtangrepp med prognosverktyg – 

rostangrepp på vete kommer ofta i vissa väder-
streck.

• Efterhanteringen av spannmål, alltså 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 lant-

bruket.

• Prognosmodeller som gör att man optimerar le-
veransen av utsäde till såmaskiner i drift (prick i 
smartphone som visar positioner, tider med mera 
och stödjer utsädeslogistiken). Det går åt mycket 
tid för påfyllnad och väntan och den tiden har 
man inte under 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 såmas-
kinen. 

• Automatisera alla maskiner så att de själva beak-
tar alla former av hinder på fälten, som solitär-
träd, åkerholmar, brunnar, kraftledningsstolpar, 
vajerstag, etc. 

• Klimatsensorer lokalt på gårdarna. 
• Metoder för att påverka vädret (jämför 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 (jämför 
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 bland folk vid den tidpunkten. Till exem-
pel smartphone-appar. Kanske kommer vi i framti-
den kunna hantera vädret, inte bara kolla på det.”2

2. Citat: Wahlberg, Carolina (2018). Samtal om framtidens teknik, JA nr 24. www.ja.se/artikel/58936/samtal-om-framtidens-teknik.html.

Glada miner på KSLA:s trappa. Foto: Per Frankelius.
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Frågeställning 4.1:
Lista 3–5 specifika områden/uppgifter inom lant-
bruk och skog där stora behov och/eller potential 
finns för teknik och olika digitala lösningar. Ge gär-
na konkreta exempel (management, odling, djur, 
arbetsmiljö, miljö).

Utmaningen med arbetskraft och utbildning kom 
upp till diskussion. Kenneth Alness, Lantmännen 
ThermoSeed, kommenterade: ”I hela Europa för-
svinner lantbrukstekniken från universitetsutbild-
ningen. Det tror jag är en fara. Det är kompetens 
som handlar om hur vi kan tillämpa tekniken i lant-
bruket eller skogsbruket som försvinner”.1

På tal om utbildning lyftes projektet med simula-
torer på naturbruksskolor i Västra Götalandsregionen 
som en väldigt bra modell för alla elever att lära sig 
ny teknik på ett bra och effektivt sätt.

Annars var djur ett frekvent återkommande tema: 
• Vägning av djur (jämför Smart Agri-Systems).
• Automatisk loggning av djurförflyttning.

Beslutsstöd i olika former var också med i flera per-
soners inspel: 
• Augmented reality för fält – ”förstärkt verklig-

het”, d.v.s. en direktsänd betraktelse av en fysisk, 
verklighetstrogen miljö förstärkt med datorgene-
rerade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller 

Tema 4: Tekniska utvecklingsbehov inom 
praktiskt lantbruk eller skogsbruk

1. Citat: Wahlberg, Carolina (2018). Samtal om framtidens teknik, JA nr 24. www.ja.se/artikel/58936/samtal-om-framtidens-teknik.html.

GPS-data. Sensorer i fält som ger info med tem-
peraturer, fungicidrisker, risker med svampgiftet 
deoxynivalenol (DON) med mera. 

• Användarvänlighet – enkla och/eller automati-
serade beslutsstöd.

• Riskminimering. 

Frågor direkt eller indirekt relaterade till arbets-
kraft återkom i diskussionen: 
• Det är brist på kvalificerad arbetskraft. Det krä-

ver att man måste kunna styra system på distans. 
Det är också viktigt att göra arbetet intressant 
och attraktivt. Och säkert!

• Svårigheten att hitta kunnig arbetskraft för ma-
nuella arbeten i skogen t.ex. ungskogsröjning. 

• Utbildning med fokus på att finna lämpliga och 
alternativa arbetsmetoder. Det är viktigt med si-
mulatorer 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 ”gami-
fication”. 

Men det fanns även andra områden bland diskus-
sionerna 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”).

Mats Tykesson, Kverneland. Foto: Per Frankelius.
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Under den stora mässan Singapore Airshow 6–11 
februari 2018 lanserade Rolls Royces flygmotordi-
vision ett teknikkoncept som de kallade Intelligent 
Engine. Ansvarig för detta var sannolikt Dominic 
Horwood, chef för avdelningen 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, exem-
pelvis vädret, i realtid. Vidare ska motorerna kunna 
agera olika beroende på vilka parametrar dess ope-
ratör vill optimera, exempelvis bränsleförbrukning. 
Motorerna ska också ha en inbyggd inlärningsför-
måga (”machine learning”) som gör att de nytt-
jar 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 Rolls Royces vision finns också idén att fast 
monterade robotarmar ska kunna utföra mindre re-
parationer på plats. En följd av det hela förväntas 
bli ännu mer robust och säker teknik. Konceptet var 
sprunget ur en satsning som Rolls Royce sjösatte i 
december 2017 och som kallades Rolls Royce R2 
Data Labs under ledning av Caroline Gorski. Det är 

Nedslag i teknikutvecklingen

I detta avsnitt ska vi komplettera dokumentationen med ett par nedslag i teknikutvecklingen som kan 
vara av särskilt intresse och som användes som underlag till planeringen av workshopen om Teknik i jord 
och skog.

Rolls Royce flygmotorer vs. John Deere

en plattform för samarbeten kring innovation med 
såväl kunder som strategiska partners och leveran-
törer.1 

Men lantbruket ligger inte efter inom detta områ-
de, snarare tvärtom. 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 advance-
ment, is based on software algorithms that can predict 
certain upcoming issues before they have a negative im-
pact or cause collateral damage. With diagnostic and re-
pair information being generated automatically, dealer 
service technicians can react more quickly and downtime 
can be reduced significantly.”

Expert Alerts är ett system där lantbrukaren får 
varningar om brister som kan leda till driftstörning-
ar. 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 hin-
ner 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. 

1. Källa: https://www.rolls-royce.com/media.aspx samt https://www.youtube.com/watch?v=9CcbYQ5QA70.
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Länge har man talat om robotar inom lantbruk och 
många försök och experiment har gjorts. Men att gå 
från experiment till ett fullskaligt, robust och fung-
erande 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 trakto-
rer. 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 
applicerades på inom CNH-koncernen. 

Robotar inom lantbruket

Johan Hedestad på Gothia Redskap efterlyste i slutet av workshopen mer diskussioner om robotar i lant-
bruket. Vi har sammanställt ett par nedslag i robotutvecklingen.

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 

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

det intressanta med konceptet var att det autonoma 
ekipaget hade en hög förmåga att detektera hinder 
av olika slag, vilket är centralt ur ett säkerhetsper-
spektiv. Nyckeln var ett detekteringssystem be-
stående av tre delsystem: infraröda kameror, radar 
och dessutom laser. Det sistnämnda är känt från 
försvarsbranschen och kallas Lidar. Det utveckla-
des under 1960-talet och applicerades inledningsvis 
inom meterologin för att mäta avståndet till moln, 
och inom rymdfart. Tekniken användes för att skan-
na månytan under Apollo 15. 

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 AGCO-koncernen, 
lanserade 2017 sitt MARS-system som enligt upp-
gift är den första marknadsförda tillämpningen av 
robotiserad svärmteknologi inom jordbruksteknik.

Systemet består av ett antal små, autostyrda och 
elektriska enheter som används för sådd av majs. 
De autonoma enheterna är fyllda med utsäde och 
fyllningen görs av en operatör, som också överva-
kar verksamheten och transporterar robotsvärmen 
till aktuellt fält. De nya maskinerna kan arbeta med 
låga ljudnivåer och dessutom utan ljus även på nat-
ten. 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 åsam-
kar därför minimal markpackning. De kommunice-
rar både sinsemellan och med operatören via moln-
teknik. MARS-systemet lanserades på Agritechnica 
2017 under nytt namn: Xaver.
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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 kalla-
des ”Gårdskoll”, en liten blå box som hade förmågan 
att bland annat detektera bränsleförbrukningen hos 
traktorer och redskap. Den lanserades på Elmia i 
oktober 2013. Victor Johansson 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.

Dataväxt och ControlMaster

Under 2018 utvecklades konceptet och den lilla 
boxen kunde ta emot information från flera källor 
och med flera olika format. Den utvecklade produk-
ten kallades ControlMaster. Alla data kan taggas 
med SHAPE eller ISOXML och därmed knytas till 
GPS-koordinater. Såväl analoga som digitala data 
kan tankas in i ControlMaster.

Det finns många värden i ett sådant projekt. 
Exempelvis berättade Victor Johansson i december 
2018 att man i Holland under 2019 skulle införa 
en ny lag som innebär att alla som sprutar grödor 
måste logga hur mycket tryck det finns på sprut-
munstyckena. Här kan ControlMaster fungera som 
en lösning.

Victor Johansson, Dataväxt. Foto: Per Frankelius.
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Under 2011 träffades Jorge Heraud (tidigare Stan-
fordstudent och senare chef för precisionsodlingen 
vid Trimble) och Lee Redden (en doktorand i robo-
tik 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 i stället 
beger sig till potentiella användare för att där ta reda 
på vilka deras största problem är och hur de lägger 
sin tid på olika saker.

Genom insikterna kan man sedan definiera rätt 
produktspecifikation och den ska då inte vara maxi-
merad vad gäller funktioner utan snarare minimerad 
men på ett sätt så att det rätta behovet verkligen 
tillgodoses för kunden.

Egentligen handlar konceptet om klassiskt mark-
nadsföringstänkande enligt ”the marketing concept” 
(jämför 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”. 

Heraud och Redden började tala om en gemensam 
vision att göra jordbruket mer hållbart med hjälp av 
datorbaserad bildanalys (”computer vision”) och ro-
botik. Redan samma år byggde och testade de delar 
av sin idé i praktiken – och adderade då maskin-
lärande (”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 bi-
drag 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 tidsin-
tensiv och dyr aktivitet. Maskinen kunde rensa bort 
sallad som grott från salladsfrön som fanns där de 
inte 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 ge-

Fallet Blue River

neration maskin som var kompletterad med ”deep 
learning”. Ännu så länge var det dock bara fråga om 
prototyper. 

Under åren fram till 2016 vidareutvecklade fö-
retaget ett koncept som förenklat kan sammanfattas 
som en växtskyddspruta kombinerad 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 tek-
nologier: 
• Datorbaserad bildanalys.
• Maskinlärande.
• Djuplärande.
• Infrastruktur för utveckling och lärande.
• Optimering. 
• Inbyggd datorkraft.
• Rums-/tidsmässig databas och analys.

Med ”Inbyggd datorkraft” avses att maskinen ute 
på fältet har tillräcklig datorkraft för att själv göra 
avancerade analyser i realtid. Med ”Rums-/tidsmäs-
sig databas och analys” avses att maskinen i princip 
tar bilder av varje liten planta över fältet och lagrar 
in data också i databaser. 

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 kom-
mentar 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, och 
Chief Information Officer vid Deere & Co, kom-
menterade så här:

”As a leader in precision agriculture, John Deere re-
cognizes the importance of technology to our customers. 
Machine learning is an important capability for Deere’s 
future.”
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John May avslöjade också att företaget har am-
bitioner 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 planerades lansering av konceptet 
också för andra radodlingsgrödor såsom sojabönor, 
jordnötter och majs. På längre sikt planeras koncep-
tet 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, det vill säga 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 där var just ogräs. 

Som verkställande direktör i San José-baserade 
Indala Corp spenderade James L. Beck huvuddelen 
av sina dagar med magnetisk radiofrekvensidenti-
fiering. 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 var-
je punkt på marken där ogräs fanns, tänkte han att 
det borde finnas ett bättre sätt. Han fick idén om-
kring 1990. År 1991 grundade han bolaget Patchen 
California, Inc. men det dröjde till 1992 innan han 
slutade sitt välbetalda chefsjobb och fortsatte att 
utveckla Patchen i Los Gatos.1 Affärsidén var en-
kel – att bygga en prototyp och sedan sälja den till 
ett större bolag. Han kontaktade vindruveodlare i 
Napa Valley och utvecklade sin prototyp. I februari 
1993 lanserade han sin första produkt, WeedSeeker, 
att montera på ett mindre fordon. År 1994 inledde 

han ett forskningssamarbete med John Deere som 
ledde till att John Deere köpte bolaget 1996 (enligt 
Chicago Tribune). 

John Deere fann emellertid att produkten be-
hövde mer specialbehandling både tekniskt och 
marknadsföringsmässigt i förhållande till företa-
gets standardproduktlinje. Men den dåliga för-
säljningen motiverade inte John Deere till extra 
investeringar. WeedSeeker (oklart om hela bolaget 
Patchen var med) såldes därför till Rainbow Agri- 
cultural Services, som ägdes av Mayfield. Rainbow 
Agricultural Services var återförsäljare av Weed-
Seeker med fokus på trädgårdsnäringsmarknaden.2

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-före-
tag. Det företaget döptes till NTech Industries och 
grundades år 2001 i Ukiah, Californien. 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 sprut-
system som känner av närvaron av levande växter, 
vilket möjliggör målinriktad och kontrollerad her-
bicidapplikation). 

År 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. 

1. Larry Barret (1996). The Business Journal, vol. 14, nr 16, s. 1.
2. C. Baille (2013). Evaluating commercially available precision weed spraying technology for detecting weeds in sugarcane farming sys-
tems. Sugar Research Australia Ltd. https://elibrary.sugarresearch.com.au/bitstream/handle/11079/14045/Extract%20from%20NCA011%20
Final%20Report.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
(KSLA) är en mötesplats för den gröna 
sektorn. Akademien är en fri och oberoende 
nätverksorganisation som arbetar med frågor 
om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog 
och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, 
miljö och naturresurser samt skogs- och 
lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som 
berör alla och som intresserar många!

Här redovisas resultatet från KSLA:s 
kommitté för teknik i de gröna näringarna 

som inrättades 2017 och har arrangerat 
workshops om framtidens teknik i jord- 

och skogsbruk och om behovet av 
rådgivning och kompetensförsörjning 

på teknikområdet.

Kommittén har verkat i en tid då föränd-
ringens vindar blåst inom skogs- och 

jordbruket. Teknikens utveckling har varit 
dramatisk. I analysen konstateras både 
likheter och skillnader mellan jord- och 

skogsbruk. Inom jordbruket finns en tydlig 
koppling mellan tekniken och jordbrukets 

strukturomvandling. Behovet av teknisk 
kunskap är stort men samtidigt har Sverige 

tappat flera inrättningar som utvecklade 
och spred kunskap om ny jordbruksteknik.

Vad bör då Sverige göra? Nya tag behövs 
för att hålla ställningarna i förhållande till 

andra länder. Fyra förslag diskuteras, men 
framför allt är syftet med denna publika-

tion att stimulera till nationell dialog 
kring teknik för de gröna näringarna. 


