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Sammanfattning 
Avsikten med denna idéskrift är att påvisa behov och möjligheter för att utveckla den västsvenska 
växtodlingen. 
 
Att det finns outnyttjad potential visar både försök och de tillväxtfaktorer som kan begränsa 
växtodlingens förutsättningar. Tillväxtfaktorer som växtsäsong, solinstrålning, vattentillgång, 
markstruktur och ekonomiska möjligheter. En möjlig arbetsgång för att lyckas i detta arbete är genom 
deltagardriven utveckling. Introducering av och samverkan med teknologi och kompetenser från andra 
sektorer och branscher. 
 

Inledning 
Vid Logårdsdagen 2012 då 46 lantbrukare intervjuades om vilka frågor de spontant tyckte var viktiga 
för lantbruket och som de ansåg att Hushållningssällskapet skulle engagera sig inom. Då hamnade 
markstrukturfrågor och jordbearbetning som den klart enskilt viktigaste frågan, 35% poängterade 
markstrukturfrågorna. De övriga svaren hamnade på allt mellan politikerpåverkan, Don-svamp och 
påverkan av EU:s regelsystem. I närmare diskussion, under våren 2013, med några olika lantbrukare 
som är intresserade av markfrågor så poängterades det komplexa i marksystemet, markfrågor och 
bearbetning med olika maskinsystem. Det påvisades bland annat att det är svårt att anpassa 
tillgängliga maskiner till årsmån som klimat och väderförhållande, jordart och gröda med tillgänglig 
kunskap. Under 2012 och 2013 har jag sedan fört ytterligare diskussioner med tekniker helt utanför 
lantbruksbranschen och som inte alls ”begriper” varför vi gör på detta viset. Dessa resonemang ger 
många nya funderingar. 
 
Lantbruk är att bruka ett biologiskt system i samverkan med icke biologiska, abiotiska, faktorer och 
som drivs av solen. Under stor del av jordbrukets utveckling anpassade sig systemet till att verka under 
begränsad tillgång på energi, något som ändrades dramatiskt med användningen av olja. Det finns 
redovisningar från finska agrarhistoriker som menar på att svedjeodling på 1700 -talet kom upp i 10 
ton skörd per hektar utan kvävegödsling, vilket ju är en bra skörd även idag. Enbart första året men 
ändå, det blir en tankeställare. 
 
Lantbrukets storleksrationalisering och mekanisering har sedan mitten av 1900-talet utvecklats 
dramatiskt. Det är de stora relativt torra jordbruksområdena i USA och Europa som driver 
teknikutvecklingen. Trots vår korta vegetationstid med ca 190 dagar med medeltemperatur över plus 5 
grader så kan lantbruket troligen öka sin produktivitet avsevärt om det som odlas får optimala eller 
åtminstone goda förutsättningar. Dagens maskinpark och tunga transporter och fordon har redan 
passerat de gränser som flera forskare menar är skadliga för markstrukturen både på kort och lång 
sikt. Idag körs på fält med axeltryck som i många fall är förbjudna på mindre landsvägar. Troligtvis är 
markstrukturen redan idag en skördehämmande faktor. 
 
Paradoxen är att med den allt tyngre utrustningen har det lämpliga ”bearbetningsfönstret” blivit 
mindre vilket driver på ännu större redskap och ökad kapacitet. Även det ökade dragkraftsbehovet på 
grund av den försämrade markstrukturen driver på samma utveckling.  
Denna lilla rapport vill lyfta fram de problem och den återvändsgränd lantbruket kanske 
hamnat i med dagens teknik. Rapporten vill också synliggöra problematiken för andra 
kompetenser än lantbrukarnas. Kompetenser som kan vara till stor hjälp för att undanröja 
problemen och utveckla nya och/eller alternativa teknologier. 
I en värld där det påpekas att odlingsbar mark är en ändlig resurs och att knapphet på 
livsmedel kan bli konkret så kan det bli viktigt att hantera marken för optimal långsiktig 
avkastning. 
 

Förutsättningar 
Denna idéskrift utfördes som en litteraturstudie samt diskussion tillsammans med lantbrukare och 
tekniker. För väder och klimatdata är Skara använt som centralort och främst Skaraborg alternativt 
Västra Götaland som geografisk fokusering. 
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Bakgrund 
Att markstrukturen i våra odlingsmarker spelar roll för det ekonomiska utbytet av växtodlingen har 
olika försök påvisats sedan jordbruket i stor skala mekaniserades från 1940 till 1960-talet. I Skaraborg 
initierade Hushållningssällskapet försök på två platser med vinschning av redskap under perioden 
1964-1984, de så kallade Stensfält och Skultorpsförsöken. Vinschning av redskap i syfte att minimera 
skadlig markpackning och undvika markstrukturskador. Man bör betänka att den tidens traktorer och 
redskap var betydligt lättare än dagens. Dessa försök visade att man kunde få upp till 36 % 
skördeökning över åren med vinschning av redskapen och vid utnyttjandet av systemets potential. 
Dragkraftmotståndet minskade till 70 % av den jämförda traktordrivna bearbetningen som var 0-
ruta/-alternativ och penetrationsmotståndet halverades. Så att finna utvecklingsvägar för att komma 
tillrätta med markstrukturproblem har direkt ekonomisk betydelse. Betydelse både på skörd och på 
den direkta energiförbrukning för bearbetning. Sedan får inte jorden bli allt för lös och lucker utan en 
viss packning av jorden ger positivt utslag. 
 

  
Bild 1.Bilder från Arvensis 06. 2013.Direktsådd i stubb. Med dagens teknik kan sådd ske mellan 
föregående års rader. Stubben skyddar grödan.  
 
 
Drivmedelsförbrukningen för olika bearbetningssystem och jordarter ligger mellan 97 – 46 L per 
hektar beroende av jordart, brukningssystem (direktsådd, plogfritt eller plöjt) och vår eller höstgrödor. 
I siffrorna ligger samtliga maskinarbeten och därtill hörande inomgårds-transporter. Jordbearbetning 
utförs relativt slentrianmässigt och mestadels bestäms jordbearbetningsbehovet av föregående 
behandling av marken samt av tillgänglig maskinpark. 
 
Åtgärderna blir ofta återställning av tidigare skador på marken som sönderkörning, markpackning 
eller för att säkerställa kommande åtgärder på marken som inför sådd då det gäller att ”gömma” 
undan växtrester för att till exempel såmaskinen ska fungera.  
 
En liten del av bearbetningen betingas av bekämpning av ogräs och reglering av skadegörare. Troligen 
kan flera av dessa bekämpningseffekter uppnås av att ha en utvecklad odlingsstrategi som till exempel 
växtföljd och annan åtgärdsplanering. Det finns väldigt lite som tyder på att omfattande 
jordbearbetning har något egenvärde utan att det är tvärtom oftast är negativt ur 
markstrukturaspekter. Omfattande jordbearbetning minskar markens innehåll av organiskt material, 
mullhalt och därmed kol eftersom kol oxiderar och avgår som koldioxid till atmosfären, detta påverkar 
också markens skördepotential negativt.  
 
Enligt de svenska bördighetsförsöken har den rena växtodlingsgården tappat i skörd, ca 7 %, i 
jämförelse med gården som har vall och stallgödsel i växtföljden troligtvis beroende av sjunkande 
mullhalt. Forskare bedömer att vid kolhalter under 2 % skulle mullhalts -befrämjande åtgärder ha 
positiv effekt på skörden. Cirka 40 % av arealen i de stora odlingsområdena i Sverige ligger under 
denna gräns. 
 
Att det finns en potential att utveckla visar också försök där försöksresultat för västra Sverige med 
direktsådd respektive plöjningsfri odling givit 93 % respektive 101 % i skörd jämfört med plöjt. 
Växtrester på ytan var det största problemet vid reducerad bearbetning  och dessutom för direktsådd, 
placering av fröet i marken. En förlust på bara sju procentenheter vid så minimal bearbetning som 
direktsådd är intressant. 
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Bild 2. Från  Agrologisk nr 12, 2013.  En levande jord med daggmask.. 
 
Bondens kanske bästa vän, daggmasken, som utför ett omfattande jordbearbetningsarbete som gynnar 
grödans rotutveckling missgynnas också vid jordbearbetning. Ju mindre jordbearbetning desto mer 
daggmask.  
 
Något som också kan indikera missad potential på grund av dålig markstruktur är att flera lantbrukare 
menar att spannmålsskörden första åren efter att energiskog, salix, brutits upp är de högsta man 
skördat. Drygt en mil norr om Uppsala gav en höstveteodling efter salix, omfattande tio hektar, 10,2 
ton vete per hektar vilket får anses vara en stor skörd. Den förbättrade skördeeffekten uppges kunna 
identifieras i ca 5 år. Salix har ett mycket utvecklat rotsystem som troligtvis förbättrat strukturen och 
på så sätt underlättat för efterföljande spannmålsgröda.    
 
 

 
 Bild 3. Skiss från MTT Finland. Rotutveckling 
raps. Från rot 1 inga utvecklingsproblem till 4 
och 5 där ogenomträngliga jordlager Stoppat 
utveckling på djupet. Foto på hindrad 
rotutveckling. Pilen markerar markytan.                                                                       
                                                                                                                                                                               

            

 
 
Bild 4 från FAO W3094.Typisk rotutveckling
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Att markstruktur och därmed föregående gröda/ -or samt bearbetning ger effekt på rotutveckling visar 
också andra jämförelser. Med växtföljden höstvete efter höstvete ökar mängden rotbiomassa och rötter 
i djupare jordlager jämfört med höstvete – träda - höstvete. Nya rötter följde och utvecklades utefter 
de gamla rotgångarna. Dålig markstruktur kan ge försämrad syretillförsel till rötter och rötternas 
arbete. Försämrad rotutveckling kan leda till dåligt upptag av vatten och växtnäringsämnen.  
 

 
Bild 5. ”Den ideala såbädden”. Från Heinonen (1985) 
 
 
Under våren 2013 kunde man på stora delar av de Skaraborgska lerjordarna utföra vårsådd på tjälad 
mark. Jordpackningen blev minimal och detta kunde också praktiskt kännas av vid den kommande 
höstplöjningen. En enkel penetrationsmätning utfördes på ett fält precis före skörd, se tabell 1. 
Mätningen visade stora skillnader mellan sådd på tjäle och sådd efter att tjälen släppt.  
 

Nr Sådd på tjäle Sådd efter tjäle
1 1000 440
2 0 800
3 20 560
4 520 700
5 100 800
6 500 700
7 600 500
8 440 1000
9 600 600

10 20 960
Summa 3800 7060 186%
Högsta och lägsta värdet borttaget
Summa 2800 5620 201%

Penetrationsmätning Damsgården 14 augusti 2013
Mätdjup = plogdjup = 30 cm

Skala:  N/ m2  = 1 Pa = 0,00001 bar

 
 
Tabell 1. Våren 2013 kunde många lantbrukare så på tjäle. 
Mätningen var på samma fält och samma gröda. 
 
 
Om det därmed blev några skördeskillnader finns inga mätningar av och därmed inga uppgifter om. 
Stora arealer höstvete etablerades under hösten 2013. Höstvete som under efterföljande år har en 
väldig fin utveckling. Om detta beror på föregående års goda markstruktur kan man bara spekulera 
om.  
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En annan observerad tendens är att skillnaden mellan skördarna i Västergötland och Östergötland har 
ökat, till Östergötlands fördel. Det kan vara en klimatorsakad trend eftersom östra Sverige generellt 
har torrare brukningsförhållande än västra Sverige. En möjlig förklaring kan vara maskinsystem bättre 
anpassade till klimatförhållanden. 
 
Rötternas utveckling i jordvolymen är mycket viktigt för näringsupptaget eftersom hastigheten av 
näringstransporten i mark är begränsad. Visserligen fungerar det för kväve hyfsat fort, ca 3,5 cm/ dygn 
medan kalium ligger på 0,17 cm/dygn. Sedan minskar detta näringsflöde när marken torkar. Så rötter 
på plats i ett utvecklat rotsystem är viktigt. 
 
Att få växten etablerad och gynna en snabb och energihushållande utveckling av plantan samt snabb 
tillväxt på våren är betydelsefullt. Rotutvecklingen gynnas gentemot den  ovanjordiska tillväxten också 
av tidig sådd, när det fortfarande är förhållandevis kallt på våren. För höstgrödor är naturligtvis 
etableringen på hösten och tidpunkt för sådd avgörande.  
Solinstrålningen som ger den energi som behövs ökar dramatiskt från mars månad till maj. April 
månad har nästan lika mycket globalinstrålad energi som augusti. Endast ca 45 % av instrålad energi 
ligger inom de våglängder som växten via fotosyntesen fångar upp. Ca 25 % av instrålad energi förloras 
via växtens respiration. Om man skördar spannmål om 6 000 kg torrsubstans (TS) per hektar, ca 6,5 
ton med vattenhalt, (Vh) om 15 %, så kan man överslagsmässigt räkna med att växten totalt bundit ca 
14 000kg TS i rötter, strå och kärna.  
 
Det är ca 70 000 Kwh i bunden energi per hektar, 7,0 Kwh per m2 och ca 57 % av den tillgängliga 
energiinstrålningen för perioden mars till och med augusti.  För en höstgröda måste solinstrålningen 
under september och ofta även oktober räknas med. Fördelningen rotbiomassa och ovanjordisk 
biomassa varierar väldigt mycket. I ett intervall mellan 1:2 till 1:12, men oftast mellan 1:4 till 1:7. 
Därmed också växtens energiförbrukning för att utveckla rötter. Det borde vara logiskt att dålig 
markstruktur ökar energiförbrukningen för rotutveckling. Om växten är väl försedd med växtnäring 
och vatten så lägger växten mindre energi på rotutveckling.  Men inom rotutveckling och dess dynamik 
finns ännu begränsad kunskap från forskning att tillgå. Fördelningen av de ovanjordiska växtdelarna 
kärna, boss, agnar och halm varierar betydligt mindre. Oftast är drygt 50 % kärna/frö (51-53%). Så 
inräknat förlusten av växtens nödvändiga respiration ( andning) och inlagrad mängd biomassa 
utnyttjas i räkneexemplet ca 75 % av den växttillgängliga solinstrålningen under perioden.  
 
Kvadratmeter Mars April Maj Juni Juli Augusti Totalt 

 Solinstrålning genomsnitt  
10 år Wh 804186 1203008 1743070 1667683 1621293 1269302 8308540 

   
            830,85 KWh/år 80,42 120,30 174,31 166,77 162,13 126,93 830,85 

 Andel av periodens 
instrålning 9,7% 14,5% 21,0% 20,1% 19,5% 15,3% 100,0% 

 
Genomsnitt per dag 2,59 4,01 5,62 5,56 5,23 4,09 4,52 

 
  

        Växttillgängligt per dag 
KWh/dag 1,17 1,80 2,53 2,50 2,35 1,84 2,03 KWh/d 

Hektar 
        Växttillgängligt  

per hektar 11673,66 18045,11 25302,63 25015,24 23534,89 18425,34 121997 KWh 

  
        Det behövs 4,89 KWh  

per kg TS 2387 3690 5174 5116 4813 3768 24948 Kg TS 

  9,6% 14,8% 20,7% 20,5% 19,3% 15,1% 24,95 TonTS 
 
Tabell 2. Genomsnittlig solinstrålning per år i Skaraborg för perioden 1991 till 2000. 1 kWh = 3600 kJ 
 
Från Nya Zeeland med världsrekordet för höstveteskörd om 15,6 ton per hektar uppger man att det 
behövs ca 40 dagars kärnmatningsperiod. Måttliga temperaturer, bäst omkring 16-17 o C , 800 mm 



9 

 

regn och hög solinstrålning, ca 7,2 kWh/ m2,dag eller mer. Det senare är något som sällan händer i 
Skaraborg. I tabell 2 ovan visas det tioåriga månadsgenomsnittet för perioden 1991-2000 för 
Skaraborg. 
   
Så för att utnyttja växtsäsongens solinstrålning är det viktigt att grödan är tidigt och väl etablerad på 
våren samt att ingen extra energi slösas bort via onödig respiration och tillväxtproblematik som till 
exempel dålig markstruktur. 
 
Vegetationsperiodens längd är ca 190 dygn, dygn med medeltemperatur över 5 oC, och genomsnittligt 
är den sista vårfrosten ca 15 maj och första höstfrosten ca 15 september. På våra breddgrader är det ett 
begränsat fönster som växten och därmed jordbruket har till sitt förfogande. Den klimatförändring 
som förutspås innebär ca två veckor längre växtsäsong, en vecka på våren och en vecka på hösten i 
sydvästra Sverige. Nu är det inte fotosyntesens storlek i sig som bestämmer den slutliga produktionen 
utan det är fotosyntesen minus respirationen. Eftersom respirationen till största delen är 
temperaturstyrd så är biomassaproduktionen ungefär lika stor vid 10 grader som vid 30 grader med ett 
maximalt tillväxtområde vid ca 16-17 o C. 
 
Medeltemperaturen för månaderna april till och med augusti är ca 12 o C under perioden 1960 -1990. 
Under april är medeltemperaturen 4,5 grader, de övriga månaderna över 10 grader C. Nederbörden för 
motsvarande period är totalt ca 265 mm. Lägst i april och sedan ökande till och med augusti. Om man 
överslagsmässigt räknar med ca 22 kg kärna per mm vatten så räcker i genomsnitt 265 mm regn till 
5 830 kg kärna. Sedan har ju också marken ett innehåll av växttillgängligt vatten. Olika mycket 
beroende på jordart, av markstruktur och rötternas utbredning i jordvolymen. Så även här är 
markstrukturen betydelsefullt för vattentillgången. Med låga temperaturer så blir transpirationen 
minimal och därmed också vattenförbrukningen. 
 

                         
Bild 6. Från Christersson L., Papperspopplar och Energipilar 2013.  
Respirationen är nästan linjärt korrelerat med temperaturen.  
 
Evapotranspirationen, vattenavgången från marken, evaporation, och från grödan, transpiration, 
beräknas till ca 1-4 mm/dygn i vårt klimatområde. Med våra temperaturer ligger snittet mestadels 
under och ibland långt under 2 mm/dygn. Nederbörden räcker då gott och väl till för att försörja 
grödan. När inte växterna täcker jordytan sker vattenavgången mestadels via evaporation som i sin tur 
beror väldigt mycket på markytan. För vattenavgången från markytan spelar 
jordbearbetningssystemet stor roll eftersom det påverkar ytstrukturen samt vattentransporten i 
jorden. 
 
Sammantaget blir då slutsatsen från ovanstående att solinstrålningen räcker till för att öka skörden, 
odlingssäsongen räcker till om hela växtsäsongen kan utnyttjas. Vattentillgången räcker oftast till och 
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är påverkbar genom bra markstruktur. Det finns outnyttjad skördepotential visar försök och indikerar 
praktisk odling. 
 
Vad skulle man då kunna investera i teknisk utveckling för att tillgodogöra sig hela markens 
skördepotential om förbättring av markstrukturen är den viktigaste åtgärden.  
 
Storleksordningen på det investeringsutrymme som finns för att investera i bättre teknik och 
möjligheter att utnyttja växtodlingens potential för att öka skörden beror på räntesats, framtida 
förväntningar, risk och möjlig skördeökning. 
 
Med en real ränta, räntan minus inflation, om ca 1,9 %, vilket är den genomsnittliga svenska 
realräntan de sista 50 åren. Positiva framtidsförväntningar om marknadsförutsättningarna eftersom 
befolkningen växer.  Spekulationen blir vilken skördepotential som kan infrias med bättre hantering av 
marken och med effekten bättre markstruktur och som följd större skörd.  Om medelskörden, kg 
kärna, beräknas till 6500 kg höstvete och ca 5400 kg vårspannmål per hektar, uppgifter från HIR 
(Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning) Skaraborg. Dessa skördar är relativt höga jämfört 
med den tioåriga normskörden, för höstvetet ca 400 kg högre och för vårsäd knappt 800 kg högre. För 
att förenkla beräknas all höstgröda som höstvete och alla vårgrödor som en havre och kornblandning. 
 

 
 
Bild 7. Från FAO. Markstrukturen påverkar alla vattentransporter i och från marken. 
 
Med prisnivån 1,5 kr/kg för höstvete och 1,35kr/kg vårspannmål blir det över till fasta kostnaderna, 
arbete och vinst ca 0,6 kr/kg respektive 0,55 kr/kg. Det innebär ca 3 900 kr per hektar för höstvete 
respektive 2 970 kr per hektar för vårsäd. Prisnivåer varierar kraftigt vilket naturligtvis skapar 
osäkerhet i beräkningen. Med dessa uppgifter kan lätt en investeringskalkyl beräknas. Svårigheten är 
uppskattning av möjlig påverkbar skördehöjning med bättre markstruktur. Investeringsutrymmet för 
att minska den negativa markpackningen kommer det alltid att vara osäkerhet omkring och vad det 
kan innebära i praktiken det enskilda året, fältet och för den enskilde bonden. Men för att göra det lätt 
för sig kan man göra antagandet att det kan föra med sig en ökad avkastning med 25 % för vårsäd. 
 
Troligtvis är den antagna skördeökningspotentialen högre för vårsäd än för höstsäd. Därför beräknas 
skördeökningen för höstsäd till 10 %, alltså ca 40 % av vårsädens skördeökning, ett lågt och mycket 
rimlig skördeökning. 
  
Höstsäd, höstvete plus 10 % ger 650 kg x 0,6 kr = 390 kr/hektar & år. Med realräntan 1,9 % ger det ett 
investeringsutrymme om ca 20 526 kr per hektar, 390 kr/0,019 = 20 526 kr. Vårsäd plus 25 % ger 1 
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350 kg x 0,45kr = 608 kr/hektar o år. Med realräntan 1,9 % ger det ett investeringsutrymme om ca 31 
974 kr per hektar, 608/0,019 = 31 974kr. 
 
Med en bra växtföljd med ca 50 % höstgrödor och ekonomiskt sett samma resultat oberoende av gröda 
men beroende av höst respektive vårsådd så ger det för en växtföljd i genomsnitt 26 250 kr per hektar i 
möjligt investeringsutrymme.   
 
Jordbruksarealen i västra Sverige, Västra Götalands län omfattar ca 470 000 hektar. Av denna areal 
bedöms ca 50 % vara struktursvaga jordar, dvs. jordar som kräver extra hänsyn för att bevara en god 
markstruktur för växterna.  Av totalarealen används ca 218 000 hektar till spannmål, oljeväxter och 
trindsäd (ärter och bönor) och av detta ca 76 000 hektar, 35%, till höstgrödor som höstvete, rågvete, 
höstraps m.fl. Resten används till vall, bete och träda.  Om nu 50 % är struktursvaga jordar så kan 
arealen extra känsliga för markstrukturproblem överslagsmässigt beräknas till ca 100 000 hektar.   
 
Etthundratusen hektar a 26 250 kr ger ett investeringsutrymme för Västra Götaland på ungefär 2,6 
miljarder kronor, 26 250 kr x 100 000 ha = 2 625 000 000 kr. Observera att antagandet är lågt räknat, 
dels att andelen höstgrödor i beräkningen har överskattats och att andelen mark som medräknas 
endast är 21 % av den totala åkerarealen. Den ökade skörden för med sig ökad sysselsättning och 
ekonomi i branschen som helhet. Den ökade skörden om ca 200 000 ton, om den sker i form av 
spannmål ger en omsättningsökning, rörliga kostnader på ca 0,9 kr/kg, på ungefär 180 miljoner kr per 
år.  
 
En del av det påvisade ekonomiska utrymmet borde kunna gå till teknikutveckling och 
innovationsverksamhet för att säkerställa att större del av den västsvenska skördepotentialen kan 
användas 
Som syns i tabell 2, så är skörden trots den beräknade skördehöjningen i beräkningen ändå långt ifrån 
den maximala potentialen om ca 19 ton TS eller ca 9 ton TS i kärna per hektar som solen kan driva 
under femmånadersperioden april t.o.m. augusti. 
 

 
Bild 8. Från SMHI. 
 
Samtidigt som potentialen ovan räknas på historiska data så menar i dag klimatforskarna att 
västsverige i framtiden får mer nederbörd. Dessutom mer nederbörd när jordbruket har 
bearbetningsfönster under vår och höst vilket kan föra med sig behov av jordbearbetning under 
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fuktigare förhållanden. På grund av intensivare regn ökar behovet av att kunna svälja stora 
nederbördsmängder. Torkperioder kommer troligen att öka under sommaren vilket för med sig att 
rötternas utbredning blir viktigare för att försörja grödan. Detta klimatscenario har naturligtvis 
osäkerheter men det accentuerar behovet av förbättrade bearbetnings-system och handhavande av 
odlingsmark. Så med investeringsutrymmet 2,6 miljarder och kanske ett krympande 
bearbetningsfönster borde läget vara vidöppet för nya praktiska innovationer inom 
jordbearbetningsområdet. Den ekonomiska potentialen för att utveckla ny teknik är troligen ännu 
större eftersom, om inte tekniken anpassas, kan skördenivån komma att avta på grund av 
väderförhållande. Ett möjligt praktiskt exempel på detta är att skillnaden på den relativa skördenivån 
mellan västra Götaland och Östergötland har ökat till Östergötlands fördel. 
 
Så prognosticerad klimatförändring, uppmätta skördeeffekter och möjlig potential, ekonomisk och 
biologisk ger ett incitament att undersöka möjliga utvecklingsmöjligheter. Modern teknologi 
understödjer dessutom möjligheterna att utnyttja potentialen.  
 

 
Bild 9. Från Arvensis nr. 2 mars 2014. Illustration av infiltration av nederbörd vid god markstruktur.  
                       
Det som möjligen kan vara hämmande är att dagens teknikleverantörer till jordbruket tjänar pengar 
på dagens teknik. Teknikleverantörerna är relativt få och de levererar till en mycket stor mängd 
kunder i ett vidsträckt geografiskt område varav bara en liten bråkdel återfinns med de 
odlingsförhållanden som återfinns i Sverige och ändå mer specifikt västra Sverige. Att förvänta sig 
teknikutveckling riktat enbart mot denna målgrupp från teknikleverantörernas sida är troligtvis 
förväntningar som inte kan infrias om inte de får stöd för sådan utveckling. Nytt tänkande kan också 
behöva introduceras i jordbruksbranschen. 
 

Framtidsvision 
Om tekniska möjligheter fanns tillgängliga, eller kan utvecklas för att utnyttja hela den påvisade 
skördepotentialen med hänsyn till: 
Växtsäsong 
Solinstrålning 
Vattentillgång 
Markstruktur 
Ekonomi 
 
Dessutom skulle det innebära både mindre miljöproblem, mer sysselsättning och bättre 
livsmedelsförsörjning. Eftersom lantbruket består av många små företag och därför med otillräcklig 
egen möjlighet att utveckla ny teknik så kan den bara komma till stånd via en samlad satsning. 
Livsmedelsproduktionen är på många sätt ett samhällsintresse. Därför borde en satsning stimuleras 
från samhällets sida. Dels via direkt resursallokering och dels via en utpekad färdriktning.  
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Hur framtidsvisionen ser ut beror alldeles säkert på vilken framtid man ser framför sig. Men framtida 
klimat kan innebära att det blir ökat behov av att kunna genomföra markarbeten vid högre vattenhalt i 
jorden på grund av fuktigare vår och höstväder.  Dessutom ett behov av att rötterna snabbt ska kunna 
tränga ned på djupet för att klara torra sommarperioder. Förutom detta behövs förbättrad 
markstruktur för att kunna svälja och dränera bort stora nederbördsmängder.  

 
                            Bild 10. Ur grundförbättringar Nr 1, 1966, årgång 19. 
 
En stor andel av den omfattande jordbearbetning som utförs på fälten idag är kanske onödig och i 
vissa fall rent av skadlig. Behovet uppstår många gånger för att åtgärda gamla synder, sönderkörda fält 
eller maskinsystem som inte löser sin uppgift på ett optimalt sätt. 
 
En grundförutsättning för en sådan innovationsutveckling kan till exempel vara att kunna bearbeta 
när marken, enligt dagens definition, inte är tjänlig för att utnyttja hela växtsäsongen.  Marken är 
oftast otjänlig att köra på under vår och höst när bearbetning och sådd utförs eller borde utföras för att 
utnyttja hela potentialen. 
  
Med förändrat klimat, som flertalet klimatforskare förutspår, med mer nederbörd under just vår och 
höst och torka under sommaren så ökar ju även detta behov av att dels utveckla redskap och metoder 
som kan användas när marken är otjänlig och dels att gynna en god rotutveckling för att växten ska 
klara de torra sommarperioderna samt tillfälligt svälja stora nederbördsmängder. 
  
Tankegången för att lösa en del av problemen går då till mycket lätta fordon som styr redskap över 
fälten. Eventuella bearbetande funktioner styrs och får sin energi så nära gränssnittet mellan den 
bearbetade ytan och det bearbetande redskapet som möjligt. Som exempel en såddfunktion som inte 
kräver bearbetad yta eller borttagna växtrester för att kunna fungera. En precisionssådd som placerar 
frö efter frö på rätt djup och som kan framföras i snabbt tempo över åkrarna. Åtgärden ska kunna 
utföras även under förhållande där man, om det vore med dagens maskiner, normalt inte kör på grund 
av markfukt.  
 
Drivningen av funktioner bör inte ske via friktionen mellan mark och hjul, som det nu sker via 
traktorhjulen. Energiinsatsen ska ske så nära bearbetningen som möjligt på liknande sätt som skett 
inom metallbearbetning där det uppnåtts både energivinster, kostnadsvinster och precisionsvinster 
genom en sådan teknisk utveckling. 
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Styrningen och kraftenheten kan ske direkt på redskapet eller lätt enhet specialgjord för att styra 
redskap. Det kan vara typ ”fyrhjuling” eller andra markgående enheter med fjärrstyrning som kan 
styras från annan plats eller en masterenhet.   
På 1950 och -60 talet hade man många funderingar på kraftuttagsdrivna redskap, se bild 10. Med 
dagens satellit- och datateknik borde vi kunna ta denna utveckling flera steg längre. Redan på 1800-
talet, vid mekaniseringens början, funderade tekniker över olika möjligheter att anpassa tekniken till 
jordbruket, bild 11. 
Viktigt i sådant här utvecklings och innovationsarbete är att få ihop kunskap och kompetens från flera 
discipliner och arbeta gränsöverskridande. 
 
Det moment som på något sätt verkar svårast tekniskt att lösa är skörd, både av spannmål och vall.  
Dels är det ett energikrävande arbete att tröska ur kärnan ur axet, klippa av och sönderdela halmen. 
Dels att transportera stora volymer och vikter skördat material till fältkant och transportväg. 
Skördetröskans grundfunktion har i en vid mening inte förändrats sedan stiftverket ersatte slagan för 
drygt 100 år sedan. Men ändå större volymer och vikter hanteras vid vallskörd. När det gäller vall så 
vet vi att framför allt baljväxter tar stryk av marktransporternas jordpackning. För sockerbetor och 
potatis ökar ju antal ton per hektar ytterligare samt att själva skörden sker i jorden. Så nog finns det 
intressanta utmaningar. 
 

.  
Bild 11. Kensington Steam Cultivator, 1850.  
 
 
 
 
Som tanke- och utvecklingsredskap kan man använda sig av olika ”Toyotaverktyg”. För att fundera 
över de olika jordbearbetningsmomenten kan man använda sig av verktyget ”5 gånger varför” för att 
komma till rotorsaken på samma sätt som inom Lean och ”The Toyota Way”, (genchi genbutsu). Alltså 
varför man utför åtgärden och spåra själva grundorsaken till varför den utförs och om samma 
eftersträvade tillstånd kan fås med andra åtgärder som ger mindre skadliga effekter. Sedan kan man ju 
fortsätta med Toyota Kata för att gå från nuvarande tillstånd till sin vision om det tillstånd man 
eftersträvar. 
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Bild 12. Från ATL-magasin .Ny modern teknik öppnar  
nya möjligheter. Kongskilde Har utvecklat en liten  
eldriven ogräsrensare för radgrödor.  
 
Först måste det bestämmas vilken vision man har för markstruktur, jordbearbetning och växtodling. 
Därefter försöka förstå i vilken riktning utvecklingsarbetet ska leda och vilka utmaningar 
utvecklingsarbete måste överbrygga. Sedan verkligen gå till botten med de åtgärder och resultat som 
dagens markbehandling för med sig. Se skiss på arbetsgång, bild 13.  
 
Det gäller att lösa problemen undan för undan och samtidigt hela tiden fortsätta i den bestämda 
riktningen och sträva mot visionen.  
 
Det som också behövs är att bredda kompetensbasen, gå från stuprörstänkande till att tänka mer på 
helheten. Involvera fler kompetenser från olika kunskapsområden. Min egen erfarenhet är att det är 
mycket givande att få in människor som kommer utifrån ett helt annat kunskapsområde, deras 
frågeställningar för på ett naturligt sätt fram kritiska synpunkter och möjliga lösningar. 
 

 
Bild 13. Från Toyota Kata. Problemlösningsprocess 
 
För att få med ett sådant helhetstänk bör nog utvecklingsarbetet bedrivas som deltagardriven 
forskning och utveckling. Med lantbrukare som centrala aktörer för att identifiera problem, 
problemlösning och identifiera möjligheter. Dessutom kan ju försöken på ett helt annat sätt integreras 
i ett systemtänkande för växtodlingen och markhanteringen. Därmed finns en stor potential att arbetet 
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kunskapsmässigt kan leda mycket längre än ordinarie fältförsök. Den vetenskapliga utvärderingen 
ställs naturligtvis på mycket stora utmaningar för att kunna säkerställa vetenskapligt korrekta resultat 
och analyser men borde fungera. För att få in nya tankar, idéer och kompetenser måste andra 
branscher engageras och involveras i denna utveckling, då kan ett paradigmskifte ske inom området. 
 
En ny utvecklad teknik för att förbättra markstrukturen och 
markbehandling bör: 
Minska antalet körningar 
Minska maskinernas totalvikt 
Kunna bevara markstruktur som byggts upp av föregående gröda och andra faktorer 
Kunna vid sådd: 
Klara växtrester från föregående gröda 
Placera frön/utsäde på rätt plats & djup 
Kunna placera fröet i fuktig jord utan negativa konsekvenser 
Kunna vid skörd och gödselspridning: 
Transportera stora volymer och vikter utan att förstöra markstrukturen 
 
En utmaning naturligtvis men kan vi åka till månen borde det väl inte vara omöjligt. 
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