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Ledare

Vi reflekte-
rar inte över 
att företag 

kan kapa vår 
data för egen 

vinning.

Så hänger Facebook
och precisionssådd ihop

acebook har hamnat i ordentligt blåsväder. 
Facebookanvändare har utnyttjats av ett 
företag som man misstänker har kopplingar 

till påverkan av flera presidentvalskampanjer, 
däribland när Donald Trump valdes till president. 
Företaget skickade ut ett gratis personlighetstest 
på Facebook och 270 000 svarade. Allt slutade 
med att företaget kom åt 50 miljoner Facebook
användares uppgifter. 

Vad har då detta med precisionsodling i 
 lantbruket att göra?

Redan i dag genererar en genomsnittlig bondgård 
över 500 000 datapunkter – även kallat big data – 
varje dag. All data lagras. Med mer tillgänglig data 
kan vi planera bättre samt få alltmer uppkopplade 
och intelligenta maskinparker som själva optimerar 
åtgång och maskinutnyttjande.

Redan i dag är det svårt för många lantbruk att 
hitta kompetens och arbetskraft. Detta skyndar på 
effektivisering, digitalisering och automatisering, 
men driver också fram en allt vassare optimering 
av gårdens resurser. Lantbrukets olika grödor får 
helt nya möjligheter att utvecklas när data från 
maskinutrustning, mark och vatten förhållanden, 
väder, lokala förutsättningar och växtföljd kan 
 processas och analyseras i ditt växtodlings
program.

Möjligheterna är enorma men allt har en 
 baksida.

Så länge insamlade data inte används genom 
 artificiell intelligens eller maskininlärning är de 
inte så intressanta. När någon däremot samman-

ställer och analyserar datan på det sättet påverkar 
det oss kraftigt. Dessa aktörer kan styra utveckling-
en för eget syfte och för att optimera erbjudanden 
till kunderna.

Med ny teknik inom lantbruket som 
 precisionsodling samlas enorma mängder data 
in från gårdarna. De analyseras för att styra 
 gödningsgivor, sortval, bearbetning, växtskydds-
medel och maskinanvändning. Men också för att 
studera konkurrenter av den som hanterar insats-
varor och maskiner, för egen vinning och för bättre 
optimering. Det innebär alltså att du och din data 
är den råvara som aktörerna vill komma åt för egen 
användning eller försäljning.

GDPR är EU:s nya dataskyddsregler för person-
uppgifter och har tillkommit för att företag inte ska 
kunna utnyttja data på ett otillbörligt sätt. Brott 
mot reglerna kan ge stora böter. Alla behöver vara 
aktsamma om hur man använder data och inte 
lättvindigt bocka i att användande är okej för olika 
ändamål. Frågan är inte om, utan när, lagstiftning 
kommer även gällande data som samlas in och kan 
användas på ett sätt som leder utvecklingen åt ett 
håll som vi inte vill eller kunnat förutse.

Vi haR satt lås på våra ekonomibyggnader, 
skogs och jordbruksmaskiner, men inte på våra 
datauppgifter. Vi reflekterar inte över att företag 
kan kapa vår data för egen vinning. Det innebär 
att lantbruket kan bli beroende av storföretag eller 
systemleverantörer som både utvecklar villkor och 
styr och sätter pris för egna syften

Bo Selerud
vd hs konsult

Katarina 
Wiklund 
vd östergötland
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öljer du Gröna Affärer på 
Facebook? I så fall har 
du redan listat ut att det 

blir rejäl läsning i det här numret 
om både landsbygdsminister 
SvenErik Bucht och prins Carl 
Philip, som är hushållningssäll-
skapens beskyddare.

Vi har följt landsbygdsminis-
tern en dag på hans Sverigeresa 
och fått en längre intervju. Han 
fick också vassa frågor från före-
tagare som han mötte denna dag 
på sin färd genom tre kommuner 
i Västra Götaland.

Ett kungligt besök ger alltid 
stor uppståndelse. Så även 
när prins Carl Philip besökte 
Hushållningssällskapet och 
Jordbruksverket i Jönköping. 
Hela släkten, en flaggviftande 
förskolegrupp och riksmedier var 

på plats när han anlände till Hov 
för dagens första studiebesök. 
Det blev en avslappnad och infor-
mativ tillställning för prinsen.

Vi ägnar också stor del av det 
här numret åt ny teknik. Snart 
spås artificiell intelligens även 
inom lantbruket. Fantastiskt eller 
läskigt? Superentreprenören 
Elon Musk höjer varningens fing-
er. Han är livrädd för datorerna 
som överlistar människor och 
överraskar utvecklarna bakom 
tekniken. Steven Hawking oroade 
sig också.

Något att fundera på i vårbru-
ket? Som ju är i full gång på flera 
håll.

Följ oss på Facebook hela året!
Trevlig vårläsning!

Helena Wennström  
redaktör

Vi valde Handelsbanken.  
Vad väljer du? 
För mer inspiration – teckna en kostnadsfri prenumeration  

på tidningen Tillväxt och Nyhetsbrev Handelsbanken Skog  

och lantbruk på handelsbanken.se/skogochlantbruk 

Du är alltid  välkommen  in på något av  våra lokala  bankkontor. 
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Om oss
Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap 
över hela landet. Vi driver naturbruksgymnasier, 
försöksgårdar, forskningsprogram och erbjuder 
rådgivning för lantbrukets och landsbygdens
utveckling. 

Annonsförsäljning
Madelene Rydh 021-177730
madelene.rydh@hushallningssallskapet.se
Prislista: se www.hushalllningssallskapet.se/
gronaaffarer

Tidning för Hushållningssällskapen i 
Dalarna Gävleborg, Halland, Jämtland, 
Jönköping, Kalmar-Kronoberg-Blekinge, 
 Norrbotten-Västerbotten, Sjuhärad, Skaraborg, 
Stockholm, Uppsala och Södermanland, 
 Värmland, Väst, Västernorrland, Västmanland, 
Örebro och Östergötland

ISSN 2000-2181

Upplaga 17 500 ex

Tryck 
Tryckt på miljögodkänt papper 
av Infoservice  
i Kalmar AB

F


