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ärldens första ”hands free hectare” 
finns vid Harper Adamsuniversitetet 
i England nära gränsen till Wales. Det 

är inhägnat för att hålla människorna ute.
Där körde förra säsongen små, lite äldre ma-

skiner utan förare. Drönare flög och tog bilder.

I år ska drönarna också användas för att 
spruta fältet. Då minskar markpackningen yt-
terligare.

– Vi bleV föRst i världen med att 
så, odla och skörda utan att någon 
gick ut på fältet. Vi ville visa att det 
gick att göra det som folk sade var 
omöjligt, säger Jonathan Gill, som 
besökte Nordic Agro Summit för att 
berätta om det brittiska försöket.

Framtiden är inte större och större maski-
ner på fälten, menar forskaren som har ett 
förflutet inom oljeindustrin till havs där det är 
särskilt viktigt att alla komponenter fungerar 
i kritiska situationer. I stället tror han på au-

tomatisering, mindre maskiner och gratis eller 
billiga internetlösningar.

jonathan gill Valde befintlig teknik som 
är tillgänglig för alla i försöket i fjol: en 25 år 
gammal tröska med två meters skärbord och en 
liten traktor på 38 hästkrafter. De komplette-
rades med en mindre spruta, harv, såmaskin, 
automatisk styrning, drönare och kommunika-
tion via sociala medier. En självgående permo-
bil körde över fältet och tog prover på punkter 
som mätts ut med gps.

– Resultatet blev fantastiskt! Vi skördade 
4,6 ton korn, bara lite mindre än genomsnittet, 
säger Jonathan Gill.

– Samarbete var nyckeln. Vi visade att tek-

Flera svenska företag i jordbruks-
branschen arbetar var för sig lite 
i smyg med att försöka utveckla 

konstgjord intelligens. Men ingen går ut 
och berättar om sina projekt. Ett splittrat 
ägande och höga kostnader gör det svårt att 
hänga med stora internationella aktörer.

– Resurserna är spridda. Just nu hand-
lar diskussionen mycket om vem som äger 
alla data och det tycker jag är en sund dis-
kussion, säger Line Strand, växtodlings-
rådgivare på HS Konsult i Uppsala och 
en av talarna på Kungliga skogs och lant-
bruksakademiens seminarium nyligen om 
hur jordbruket möter ett kunskapssamhäl-
le i förändring.

hon anVändeR fleRa digitala hjälpme-
del när hon ger råd till sina kunder, som 
mätningar med så kallad Nsensor. Jord-
bruket har delvis kommit ganska långt 
inom digitaliseringen, men använder ännu 
inte AI.

– Om två, tre år kanske vi ser enklare 
applikationer. Det kan vara inom växtod-
ling och förhoppningsvis Sam internet, sä-
ger Line Strand.

Fredrik Ljungdell från den digitala by-
rån UCIT berättade på seminariet om vad 
som redan görs med hjälp av AI, trots att 
det inte är så känt: digitala robotar botar 
ibland bättre än läkare svårt sjuka. De har 
snart ersatt några miljoner kvalificerade 
tjänstemän inom ett antal områden.

– AI ersätter inte enklare arbeten utan 
ersätter arbetskraft, säger Fredrik Ljung-
dell.

peteR boRRing, LRFordförande i Öster-
götland, är en av dem som anser att utveck-
lingen måste styras av branschens behov, 
inte vara teknikdriven.

– Jag köpte min första autostyrda trak-
tor i går och jag lovar, det drar med sig 
mycket pengar. Det här är stora pojkars 
lekstuga, säger Peter Borring.

Lantmännen är ett av de lantbruksföre-
tag som troligen har kommit längst i Sve-
rige med AI.

– Vi gör försök med machine learning. 
Målet är att både bygga upp kunskapen 
och skapa en kommersiell produkt, säger 
Sune Forsström på Lantmännens avdel-
ning för business intelligence.

Han vill inte avslöja exakt vad Lantmän-
nen jobbar med, men tar ett exempel på 
vad det skulle kunna vara:

lantMännen haR satt tuffa krav på 
minskade koldioxidutsläpp från koncer-
nens många transporter. För att klara det 
och kartlägga utsläppen krävs stora mäng-
der data. De skulle också kunna användas i 
andra automatiska beräkningar, till exem-
pel för att ta reda på var det är billigast och 
mest effektivt att placera spannmålslager i 
framtiden. ■

lästiPs 
■ Vartannat jobb som djur-
skötare och inom växtodling 
förutspås försvinna på 20 
år, som Gröna Affärer 
skrev om för ett år sedan. 
Läs mer i rapporten Vartannat jobb 
automatiseras om 20 år på Stiftelsen 
för strategisk forsknings hemsida.
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 digitaliseringen

Personal med yrkeskoden ”medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske” löper 95 procents sannolik-
het att inom 20 år ha ersatts en med dator. För 
djurskötare och växtodlare är samma siffra 63 
procent, enligt rapporten Vartannat jobb au-
tomatiseras om 20 år, från Stiftelsen för stra-
tegisk forskning

– Den stora frågan är vilken kunskap du be-
höver för att bedriva ett lantbruk. Vad går att 
automatisera bort? Vad kommer automatise-
ras? säger Jan Larsson, universitetsadjunkt 
vid SLU Alnarp.

AllA berörs Av digitaliseringen. Den teknis-
ka utvecklingen syns även i marknadsföringen 
av maskiner. Traktorförsäljningen har haft fo-
kus på hårdvara och hästkrafter. I framtiden 
blir det i stället mjukvaran och hur vi använder 
systemen som blir viktigast.– Den stora utmaningen är att systemen 

inte synkar med varandra, som när du kör med 
fyra datorskärmar i traktorn med olika mjuk-
varor som inte är ihopkopplade. Jag tror att 
det kommer att ske en stor utveckling framö-
ver i att få olika system och mjukvaror att sam-
arbeta, fortsätter Jan Larsson.

Aldrig tidigare har vi haft tillgång till så 
mycket information som vi har nu.– Med den ökade informationsmängden 

blir vi sämre på att tolka all data. I vissa fall kan 
andra digitala verktyg hjälpa oss till insikter 
och i vissa fall behöver vi anlita rådgivare och 
experter, men det handlar till stor del om att 
ställa om mentalt, menar Anders Herlin, uni-
versitetslektor vid SLU Alnarp.

HAn följer med stort intresse den komman-
de tekniska utvecklingen. I dag kan man real-
tidsövervaka en ko och få direkt återkoppling 
om foderintag eller idisslingen. Lantbrukare 
blir inte lika bundna till platsen utan kan över-
vaka, få information och styra systemen där 
det finns internetuppkoppling.

Anders Herlin tycker inte att vi behöver vara 
särskilt rädda för att yrkesgrupper kommer 
att försvinna. Yrken förändras. I takt med den 
digitala utvecklingen utbildas personal för att 
hantera den information som systemen ger.– De nya teknikerna ger oss i flera fall en 

enklare tillvaro. I stället för att brunstkolla 
korna fyra gånger om dagen kan den informa-
tion ges som direkt feedback i digitala system. 
En förenkling av vardagen helt enkelt, säger 
Anders Herlin.

Enligt rapporten tillhör präster och lant-
mästare de yrken som löper minst risk att 
försvinna. Det behövs alltid yrkesgrupper 
med kreativa lösningar på oförutsedda situ-
ationer. ■

Mer än hälften av djur skötarna och växtodlarna ersätts av en dator om 20 år.Det kan låta som dome-dagssiffror, men lantbruket  automatiseras alltmer, i takt med resten av samhället.
Text: håkan Eriksson 

Datorn gör jobbet
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■ Läs mer om digitalisering och lantbruk:http://stratresearch.se/vartannat-jobb-auto-
matiseras/ 
http://www.macklean.se/Insikter/insikter-9/ 
www.4d4f.eu

Via en 
Ipad kan traktorföraren kommunicera trådlöst. Här är Ipaden monterad i Väderstads E-Keeper som man kan lossa och ta med sig ut för att exempel-vis kalibrera såmaskinen.  FoTo:  VäDErsTaD

Yrkesgrupper försvinner när lantbruket  automatiseras

De nya teknikerna ger oss i flera fall en enklare tillvaro.
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artificiell intelligens (ai) botar 
redan sjuka och sköter kund-
tjänst. om två, tre år kan det 
vara dags inom jordbruket 
– kanske inom fältförsök eller 
stödansökningar.

text & foto: Helena Wennström  

den helautomatiska växtodlings-
gården är inte så långt borta. i fjol 
skördade Jonathan gill och hans 
kollegor världens första hektar korn 
utan att en mänsklig hand eller fot 
rörde fältet.

text Helena Wennström  
Foto: adreen Hart-rule

Fakta: MASKININLäRNING 
■ Artificial intelligence (artificiell intelli-
gens, AI) är intelligens som uppvisas av 
maskiner. Digitala robotar förses med 
mängder av data och ”tränas” sedan i 
att snabbt lösa problem. 
Machine learning (maskininlärning) är 
en underavdelning till AI.

niken finns där.
Han tror att brittiska bönder är redo. Redan 

om fyra, fem år får vi se mer drönare och auto-
matik på vanliga lantbruk. Det gör bondelivet 
enklare.

– Det är inte coolt att jobba sju dagar i veckan. 
Vår traktor kör rakt. I stället för att en lantbruka-
re ska använda sitt intellekt för att köra och inte 
tappa koncentrationen kan han ägna sig åt annat 
som att undersöka priser eller umgås med sin 
fru, säger Jonathan Gill.

En del av maltkornet från förra årets skörd 
blev öl – hands free beer. I år ska försöksodling-
en förbättras. Höstvete är sått och den automa-
tiska tröskan styrs kanske ut från kontrollboden 
bredvid fältet i augusti. ■

digtaLiseringen

Billig teknik och automation 
är Jonathan Gills ledord. 
Han och hans team skapade 
i fjol hands free hectare som 
går att följa på hemsida och 
sociala medier. 

viLket värLdsrekord!

Ett hektar korn
för egen maskin

line strand och Jesper Broberg talade 
om digitalisering i den gröna sektorn vid 
ksla:s seminarium i mars.

Svenska fältförsök 
om två till tre år
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