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Ny modell för utveckling inom svenskt jordbruk - 

Årsrapport, år 1, 2013 
 

Sammanfattning 
En odlargrupp som arbetar med DeltagarDriven Utveckling (DDU) av industripotatis har 

startats upp under år 2013 inom ramen för detta projekt. 

 

Projektet har framskridit enligt planerna. Ett avtal har tecknats med Procordia och 

Industripotatisodlarföreningen för medfinansiering. Totalt har 16 odlare varit med i 

verksamheten under 2013. Fyra träffar har hållits: 19 mars, 8 juli, 16 september och en 

utvärderingsträff den 16 december.  

 

Odlarexperiment i fält, med koppling till djupluckring i potatis, har genomförts i 4 fält (3 

gårdar). Experimenten har provgrävts (2 rutor/behandling) av HS försöksavdelning och utöver 

bestämning av totalskörd i kg/ha har skörden storlekssorterats och kvalitetsbestämts samt 

prissatts enligt Procordias avtal.  Utöver dessa 4 experiment har ytterligare 2 odlarexperiment 

genomförts av deltagare i gruppen, kring djupluckring i potatis med och utan oljerättika som 

mellangröda före potatisen. Dessa båda experiment bekostas och utvärderas inom ett SLF-

projekt men resultaten har presenterats och diskuterats vid ERFA-DDU-träffen den 16 dec. 

Därtill har en odlare provat att använda markfuktssensorer för styrning av bevattning. 

Slutligen har 12 odlare använt sig av bladskaftsanalyser som uppföljning av potatisens 

kvävestatus. Bladskaftsanalyser har erbjudits odlarna vid 4 tillfällen under säsongen.  

 

Resultat från odlarexperiment har tillsammans med ”vanliga” erfarenheter från årets odling 

legat till grund för dialog inom gruppen. Inför utvärderingen av odlarexperimenten gjordes en 

överskådlig sammanställning med uppgifter från varje odlares åtgärder samt skörd och 

kvalitet för 2013. 

 

Lärdomar från 2013 års odlarexperiment var att djupluckring i industripotatis liksom i 

stärkelsepotatis är mest lönsam i ovattnade fält.  Lönsamhetsförbättringen för djupluckring 

generellt tycks inte vara lika tydlig i industripotatis som i stärkelsepotatis. Odlarna ser ett stort 

intresse av att gå vidare med fortsatta studier av effekten av oljerättika på efterföljande 

potatisgröda.  

 

Markfuktsmätningarna kom igång för sent för att det skulle vara möjligt att dra några 

slutsatser om tekniken men odlaren kommer att fortsätta använda den under 2014. 
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De odlare som analyserat nitrat i bladskaftet flera gånger under säsongen kunde lära sig en del 

om kvävedynamiken i sitt eget fält i relation till kollegors och normvärden. Det finns ett stort 

intresse för att fortsätta med bladskaftsanalyser 2014 och många odlare har insett betydelsen 

av att inte bara analysera vid ett enstaka tillfälle utan att få en bild av förloppet under hela 

säsongen.  

 

Samtliga mätbara projektmål har uppfyllts: minst 72 % närvaro i snitt för sommar och 

vinterträff (utfall 75 %), minst 80 % som ville fortsätta i gruppen 2014 (utfall 94 %) och att 

minst hälften av gruppens deltagare skulle prova någon ny åtgärd under året (utfall 88 %). 

 

Året 2013 har varit ett startår där deltagarna inledningsvis var försiktiga och ovana vid 

arbetssättet. Under året verkar deltagarna som grupp ha uppnått en förändrad självbild. Från 

att vara passiva mottagare till ”färdigpaketerad” ”kunskap” och ”råd” börjar man nu bejaka 

sin egen betydelse i och förmåga att utveckla relevanta gårdsanpassade koncept för sin 

potatisodling. Deltagarna går in i andra verksamhetsåret (2014) med ökad förståelse och en 

positiv attityd till arbetssättet. Vi är ännu bara i början av resan och vår förhoppning är att 

DDU som arbetsätt inte ska betraktas som ett avgränsat projekt utan ses som en naturlig 

plattform för kontinuerlig kunskapsutveckling kring potatisodling. 

 

Bakgrund 
Svensk och europeisk potatisodling är i ett turbulent skede: avregleringen av 

potatisstärkelseproduktion kan förväntas ge ringar på vattnet i hela potatisbranschen. Vi ser t 

ex nyligen exempel på hur små svenska företag som förädlar potatisråvaran köps upp av 

utländska ägare. Vi vet från andra branscher (jfr t ex läkemedel) att både produktion och 

utvecklingsverksamhet ofta flyttas till det land där företagets ägare är stationerade. Därtill 

konstaterar Stiftelsen Lantbruksforsknings ordförande, Bengt Persson, att Sverige i dag 

hamnar i botten när det gäller att föra över forskningsresultaten till gårdsnivå (Ingvarsson, 

2013). Vi ser därför att svensk potatisforskning och utveckling samt kompetensutveckling bör 

kopplas samman.  

 

I ett pågående SLF-projekt (BoT-A
1
) prövas en ny arbetsmodell där odling, rådgivning och 

potatisforskning- & utveckling kopplas samman (Figur 1). Arbetsmodellen bygger på  

A) Regionala odlargrupper som arbetar i en strukturerad läroprocess där odlarnas egna 

experiment ingår som en naturlig del 

i verksamheten (illustreras med 

fotona i botten av Figur 1) och där 

erfarenheter från experimenten 

kopplas till annan kunskap. 

Fortsättningsvis benämns dessa 

grupper DDU som är en akronym för 

deltagardriven utveckling  

B) Fördjupningsgrupper som skapas när 

en sådan frågeställning dykt upp för 

vilken en fördjupad samverkan 

mellan skolade forskare, odlare och 

andra relevanta intressenter behövs 

och kan finansieras. Fortsättningsvis 

benämnd dessa grupper DDF som 

akronym för deltagardriven 

forskning. 
Figur 1. Illustration av  ny arbetsmodell där odling, rådgivning 

och potatisforskning- & utveckling kopplas samman.  
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I BoT-A-projektets DDF-grupp finns tre stärkelseodlare, två matpotatisodlare från 

Östergötland och två industripotatisodlare (Procordia Food AB
2
 och Solanumodlarna i 

Kävlinge AB
3
, det senare uppköpt och sammanslaget med 3N). De tre stärkelsepotatisodlarna 

rekryterades till fördjupningsgruppen från Lyckeby Starch s.k. Erfagrupper. Dessa grupper 

hade redan sedan 2010 arbetat enligt principerna för deltagardriven utveckling.  

 

Syftet med detta projekt är att få till stånd en liknande regional grupp i Västskåne så att 

huvuddelen av odlarna i BoT-A är kopplade till en DDU-grupp. 

Metodologi generellt inom DDU-arbete 
Metodologin är vald för att i så hög grad som 

möjligt stimulera till verkliga förändringar som 

berör frågor med hög relevans. Arbetet i DDU-

grupperna sker i en faciliterad process som i princip 

följer faserna för kontinuerligt lärande tolkade 

såsom: startfas, sökfas, planeringsfas, 

genomförandefas, presentationsfas och ständigt 

pågående dokumentationsfas och 

vidmakthållandefas (Figur 2). Processens funktioner 

säkerställs av en facilitator
4
. Innehållet i träffarna 

styrs av deltagarna och arbetet sker utifrån 

delaktighetsmetodologi vilket visat sig effektivt för 

vuxet lärande, landsbygds- och 

organisationsutveckling och innovationer. 

Pedagogiskt innovativa metoder och användning av 

kommunikationsverktyg är en naturlig del i arbetet 

bl.a. för att säkerställa engagemang från alla i 

gruppen. En experimentell del där lantbrukarna 

själva är aktiva och genomför åtgärder är en naturlig 

del av metodologin. Experimenten skapar en 

gemensam källa till erfarenheter och kunskap och kan leda till snabb implementering och 

anpassning av för gårdarna ny teknik. Utöver facilitator och odlare är ofta minst en ”icke-

odlare” önskvärd, åtminstone vid grupper med mer än sju deltagare. Externa ”experter” 

medverkar vid vissa träffar, eller anlitas för att ta fram specialmaterial i enskilda frågor där 

fördjupad kunskap efterfrågas. Bemanningen bör anpassas till vilka kompetenser och ev. 

dubbelkompetenser som finns. För upplägg och hantering av odlarexperiment är det en fördel 

med vetenskaplig kompetens – funktionen kan lösas genom att handledning/dialog finns med 

forskare med förståelse för DDU. 

 

Förstudie för grupp inom Skånes Industripotatisodlare  
Fem konkreta steg togs under 2012 för få till stånd en DDU-grupp för Skånes 

Industripotatisodlare:  

1) Information hölls om arbetssättet med deltagardriven utveckling och om BoT-A-projektet 

vid odlarföreningens årsmöte våren 2012. Då anmälde 8 odlare intresse för att bilda en 

grupp.  

2) Under våren ordnades möjlighet att utföra odlarexperiment med djupluckring. Tre odlare 

genomförde detta.  

3) I juli bjöds alla odlare från Skånes Industripotatisodlarförening in till visning av ett av 

nämnda odlarexperiment. Det framgick tydligt i inbjudan att träffen är inte var en ”vanlig” 

 
Figur 2. Illustration av faserna för strukturerat 

lärande och utveckling som ledstjärna i 

deltagardriven utveckling (beskrivna i enlighet 

med Kolbs inlärningscykel). Modifierad efter 

Eksvärd, K . 2003. 
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fältvandring utan vände sig till odlare som verkligen vill vara med i en grupp som 

fokuserar på erfarenhetsutbyte och experiment för att föra odlingen framåt. Tjugo personer 

kom till träffen varav 14 aktiva potatis-odlarföretagare vilka alla ville vara med i en fortsatt 

DDU-grupp. Vid träffen tydliggjordes att det f.n. inte fanns finansiering men att det skulle 

sökas. Det fanns inte tid och det var för tidigt att ta en fördjupad dialog om vilket/vilka 

ämnen man ska fördjupa sig i. Däremot tydde en introduktionspunkt med inventering av 

motiv för att delta och farhågor för en kommande verksamhet (bilaga 1) på att det fanns 

goda förutsättningar att få en väl fungerande grupp. 

4) Odlarexperimenten 2012 provtogs med bladskaftanalyser och provgrävdes för bestämning 

av knölvikt, storleksfördelning och yttre kvalitet, så att resultaten kunde användas som 

underlag för dialog vid en vinterträff.  

5) Samtal hölls med Industripotatisodlarföreningens ordförande Bength Eriksson och med 

Jonas Jönsson, Produktionschef vid Procordia Food AB. Båda ansåg att arbetssättet med en 

DDU-grupp för industripotatis verkade intressant och kunde eventuellt tänka sig att bidra 

finansiellt till verksamheten.  

 
 

Syfte/förväntade effekter – Projektmål och 
deltagarnytta 
 

Verksamhetens övergripande syfte är att effektivisera svensk potatisodling genom att öka 

kopplingen mellan forskning och utveckling, odling och rådgivning.  

 

För den nu aktuella DDU gruppen är projektmålet att  

A. grundlägga en långsiktigt fungerande arbetsmodell för förmedling, spridning och 

skapande av kunskap kring effektiv och lönsam potatisproduktion. 

B. skapa ökad känsla av gemenskap baserad på erfarenhetsutbyte och dialog, en ökad 

arbetsglädje och en känsla av förbättrad kontroll över informationsflödet kring 

produktionsteknik av potatis hos deltagarna. 

C. skapa en ökad självtillit hos deltagarna genom att de själva är en del av 

kunskapsskapandet kring potatisodlingen i stället för att vara en passiv mottagare av 

expertkunskap (vilken ofta saknar anpassning till lokala förhållanden). 

D. stimulera till en experimentell verksamhet för att (i) öka graden av tillämpning 

(implementering) och, vid behov, anpassning av förbättrad produktionsteknik, (ii) 

sålla bort förslag till förbättrad produktionsteknik som inte är relevant i det enskilda 

företaget och (iii) bidra till och fånga upp nya idéer till förbättrad produktionsteknik 

och stimulera till vidareutveckling av idéerna inom eller utom grupperna. 

E. öka effektiviteten av rådgivnings- och experttid genom att värdet av allmänrådgivning 

och massinformation stärks i och med förankringen i DDU-grupperna. 

 

Projektmålen har brutits ner i följande mätbara delmål: 

1) Minst hälften av företagen i gruppen ska ha provat en ”åtgärd
*)

” som de tror kan ha en 

potential till, i något avseende, effektivare potatisodling långsiktigt eller kortsiktigt. 

Odlaren ska ha reflekterat kring åtgärderna själv och getts möjlighet att diskutera dem 

vid någon av träffarna. Om ”åtgärden” varit av odlingsteknisk karaktär och 

genomförts på ett sådant sätt att det finns en relevant ”kontroll” ska provgrävning 

genomföras inom ramen för deltagaravgiften. Ett enkelt uppföljningsformulär ska 

fyllas i vid slutet av året där provad åtgärd anges och klassas in utifrån erhållna 

erfarenheter: t ex: om man tror att man a) kommer att tillämpa åtgärden 

fortsättningsvis, b) på sikt, c) tycker att åtgärden behöver utvärderas mer, d) behöver 

utvecklas mer, eller e) inte är intressant. I uppföljningen ska även ingå hur man 
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bedömer att åtgärden kommer att påverka produktionskostnaden av potatis: t. ex v) 

ökad skörd, x) sänkt rörlig kostnad, y) sänkt arbetskostnad (direkt eller driftsledning), 

z) sänkt maskinkostnad.  (Kopplat till övergripande mål C & D) 

2) En viktig del av arbetsmetoden är att deltagarna ska kunna påverka verksamheten.  

Vid sista träffen årligen utvärderas det gångna årets arbete och möjlighet ges att 

påverka fokus för det kommande året. Deltagaren får också möjlighet att anmäla sig 

till ett kommande verksamhetsår. Ett delmål för verksamheten 2014 är att minst 80 % 

av de deltagare som kommer att fortsätta med potatisodling 2015 vill fortsätta att delta 

i DDU-verksamheten. (Kopplat till övergripande mål A, B & C) 

3) Närvaro vid vinterträffarna som motsvarar minst 80 % av företagen och vid 

sommarträffarna minst 65 % av företagen. (Kopplat till övergripande mål A & B) 

 
*) En åtgärd kan t ex vara att prova en för gården ny sort, ny gödslingsstrategi eller nivå, ett nytt redskap, ett 

nytt beslutshjälpmedel, men det kan också vara att ha åkt på ett intressant studiebesök eller dylikt för att 

fördjupa sig i en potentiell förändringsåtgärd.    

 

Måluppfyllelse - resultat 

Relaterat till mätbara projektmål 
Mätbart delmål 3 - närvaro (indikator på projektmål A och B) 

Inför första träffen 2013 hade 21 företag meddelat intresse för att vara med vid en 

uppstartsträff. De hade fått besked att deltagande i uppstartsträffen inte innebar att man band 

sig vid att vara med fortsättningsvis. Av de 21 företag som meddelat intresse kunde 12 

närvara vid träff 1 (2 företag hade 2 man) medan 9 hade förhinder. Vid den definitiva anmälan 

blev 9 av de 12 företag som varit med vid träff 1 kvar. Därtill valde 7 av de som haft 

förhinder vid uppstartträffen att teckna sig för att vara med i gruppen. Alltså bestod gruppen 

under 2013 av 16 betalande lantbruksföretag. 

Målet om minst 65 % närvaro vid fältträffen uppfylldes inte helt men 80 % vid vinterträffen 

uppfylldes med marginal: vid träff 2 (fältträff) deltog 10 företag dvs 62 % av deltagarna och 

vid slutträffen i december deltog 14 företag dvs 88 %. Den genomsnittliga närvaron var alltså 

75 % jämfört med 72,5 % som var det genomsnittliga målet för en fältträff och en vinterträff. 

Alltså kan närvaromålet anses uppfyllt. 

Mätbart delmål 2 – önskan att fortsätta 2015 (indikator på projektmål A, B och C) 

Målet om att minst 80 % av deltagarna skulle vilja fortsätta 2014 uppfylldes: av de 16 odlare 

som varit med 2014 valde 15 (94 %) att fortsätta under 2016.  

Mätbart delmål 1 – Minst hälften av företagen i gruppen ska ha provat en ”åtgärd”* (indikator 

på projektmål C och D) 

Vid uppstartträffen i mars fanns en tröghet i viljan att prova nya ”åtgärder” i form av 

odlarexperiment. Trots det genomförde fem odlare odlarexperiment i fält – 2 av dessa gjorde 

det dock inom ramen för aktörssamverkansprojektet BoT-A och deras experiment var 

planerade sedan tidigare och finansierade från annat håll. Ytterligare en odlare provade nya 

markfuktsensorer som lanserades våren/sommaren 2013. Det var ursprungligen meningen att 

denna odlare skulle jämfört 2 skilda beslutsverktyg för bevattningssystem men det ena måste 

skjutas till 2014 pga leveransproblem. 

Därtill provade 12 stycken odlare bladskaftsanalys av kväve vid minst ett tillfälle under 

säsongen.  



    

9 

 

Målet att prova en åtgärd uppfylldes: totalt hade 14 odlare antingen odlarexperiment, 

bevattningssensorer eller bladanalys eller flera av dessa samtidigt – alltså 88 %. 

Reflektion kring måluppfyllnad med avseende på mätbara delmål 

Forskning kring samarbete mellan lantbrukare och forskare har pekat ut några nyckelfaktorer 

för ett lyckat samarbete (Hoffman et al. 2007): användarorientering d v s forskaren måste 

beskriva det/de problem de vill lösa utifrån användarens (lantbrukare eller rådgivare) 

synvinkel vid ett forskningsförslag; utnyttja lantbrukets möjlighet till decentraliserat 

experimenterande; visa öppenhet för lantbrukares informella sätt att experimentera; 

beskriva/fånga upp den tysta kunskapen (eng. tacit knowledge; vi vet mer än vad vi kan tala 

om); beakta ekonomiska aspekter och arbetstoppar för deltagarna.  

I vår grupp kändes intresset att själv prova konkreta åtgärder i fält något avvaktande: vid 

träffen i mars tyckte många att det var intressant om någon annan gjorde odlarexperiment men 

mycket få anmälde intresse att själv göra det. Som facilitator var jag (Gunnarsson) medveten 

om den forskning som nämnts ovan och försökte förmedla den såväl till odlarna som till 

Andreas Mårtensson som hade direktkontakt med lantbrukarna i anslutning till 

odlarexperimentet. Medvetet släppte vi på de hårda krav man har i traditionell fältforskning 

att allt ska göras enligt en förutbestämd plan. De odlare som vågade sig på att göra 

experiment fick stora frihetsgrader och det fanns acceptans för att det inte alltid blev som man 

skulle gjort i ett traditionellt fältförsök. 

Våren 2014 har intresset för egna experiment ökat. Totalt kommer minst 6 experiment att 

göras 2014: fyra fält med K-stege, ett fält med och utan radmyllning, ett fält med djupluckring 

plus en gård som provat en bevattningsprognos som är helt ny på marknaden. Totalt 7 

experiment alltså, plus att alla deltagare verkar vara intresserade av att arbeta vidare med 

bladanalyser. Därtill meddelade 5 odlare intresse för att prova oljerättika som mellangröda 

före potatis. Den åtgärden måste påbörjas hösten 2014 och kommer alltså att kunna följas upp 

i potatisskörden 2015 om projektet löper vidare. Det ökade intresset för experiment inför 

2014/2015 tyder på att vi kommit en bra bit på väg att nå projektmålen i steg C och D (se 

avsnitt Syfte och mål). 

Deltagarnytta 
Vid slutträffen 2013 fick deltagarna, i storgrupp, utvärdera vad som varit bra och mindre bra 

under 2013. Före utvärderingen gjordes en gemensam 

repetition om vad vi gjort vid de olika träffarna (Box 

1). Det som framkom från deltagarna var: 

BRA 

- Bladanalyser 

- Oljerättikaförsöken 

- Små saker som kommer fram vid Erfaträffarna 

kan vara av stort värde för den enskilde (t ex att 

Prestigebetning anses hålla borta vildsvin från 

potatisfälten) 

- Anders arbete med markfuktsmätning 

MINDE BRA 

- Osäkerhet med små ytor för provgrävning av 

odlarexperiment (vi diskuterade alternativa 

Box 1.  

Resultat av gemensam repetition om vad 

vi gjorde vid de olika träffarna 2013: 

Marsträffen: samtal kring vad vi jobbat 

med under året samt därefter prioritering. 

Resultat från odlarexperiment i gruppen 

under 2012: Åke, Christian, Mats, Ulf 

och Rickard. 

Juliträff: Trevlig fältträff hos Åke. Tema: 

gården i stort, gårdens potatisodling, 

gårdens experiment med djupluckring 

och mellangrödor, bladskaftsanalyser 

från deltagarnas medtagna bladprover. 

Septemberträffen (öppen för alla 

Procordiaodlare): Tema lagring 

Decemberträffen: reflektion kring året 

med experiment och kring nyframtagen 

sammanställning av deltagarnas 

odlingsjournaler med avseende på 

växtnäring och skörd. 
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lösningar med mera fältmässiga mätmetoder av större ytor) 

- Spretiga resultat gör det svårt att dra slutsatser – flera års försök behövs 

- Svårt att samordna bladanalyser  

 

Reflektion kring deltagarnyttan 

Utöver deltagarnas egen utvärdering bör läggas det som presenterats ovan under projektmål. 

Man kan konstatera att 2013 varit ett startår men att vi redan tycks ha uppnått en förändrad 

självbild hos deltagarna som grupp. Från att vara passiva mottagare till ”färdigpaketerad” 

”kunskap” och ”råd” börjar man nu bejaka sin egen betydelse och förmåga i att utveckla 

relevanta gårdsanpassade koncept för sin potatisodling. 

Avgränsning 
Då vi bara hållit på i ett år sköt vi på att låta deltagarna fylla i ett uppföljningsformulär där 

provade åtgärder skulle anges och klassas utifrån erhållna erfarenheter. Detta är en del av 

uppföljningen som beskrivs under mätbara delmål 1. Denna uppföljning kommer i stället att 

göras i slutet av 2014.  

 

Leverans 
Projektägarens syn på projektets leverans i förhållande till förväntningar, omfattning, kvalitet och 

uppställda projektmål. 

Deltagarna är ju delvis projektägare och deras uppfattning om projektets leverans har 

beskrivits ovan. Procordia Food AB (numera Orka Foods Sverige) och Industripotatisodlarna 

kommer inför slutrapporten, som inkluderar verksamheten för både 2013 och 2014, att ges 

möjlighet att delge sin syn på verksamheten. 

 
 

Projektets arbetssätt 

Projektorganisation och samarbetsformer 
Projektledare: Anita Gunnarsson (HS Kristianstad). Projektgrupp: Andreas Mårtensson (HIR 

Malmöhus AB), Martin Andersson (Procordia). Provgrävningar har skötts av 

Hushållningssällskapets försöksavdelning i Borgeby. Kvalitetsanalyser har gjorts av 

Kristoffer Rozko, 3N. Samarbetspartner vid SLU, Alnarp var inledningsvis Joakim Ekelöf. 

Eftersom Ekelöf slutat sin tjänst vid SLU har Helene Larsson Jönsson tagit över SLUs roll i 

projektet.  

 

Styrgrupp: avsikten var att projektet skulle ha en formell styrgrupp. I praktiken tecknades 

avtal med Industripotatisodlarföreningen via dess ordförande Bength Eriksson och Procordia 

Food AB via Martin Andersson efter en mycket detaljerad verksamhetsplan grundad på vad 

som föreslagits av odlarna vid en uppstartsträff i mars 2013. Därutöver hölls inget specifikt 

styrgruppsmöte. 

 

Ett inledande projektmöte hölls mellan Anita Gunnarsson och Andreas Mårtensson där 

rollfördelning beslutades samt planering gjordes av arbetet under vår och sommar. I övrigt har 

kontakterna skötts löpande via telefon och e-mail. 
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Metoder och verktyg 
Projektet har följt metodologin för DDU-arbete beskrivet i avsnittet bakgrund. 

 

Odlarexperiment i fält, med koppling till djupluckring i potatis, har genomförts i 4 fält (3 

gårdar). Experimenten har provgrävts (2 rutor/behandling) av HS försöksavdelning och utöver 

bestämning av totalskörd i kg/ha har skörden storlekssorterats och kvalitetsbestämts av 

Kristoffer Rozko, 3N, samt prissatts enligt Procordias avtal.  Utöver de 4 fältexperimenten har 

ytterligare 2 odlarexperiment genomförts av deltagare i gruppen, kring djupluckring i potatis 

med och utan oljerättika som mellangröda före potatisen. Dessa experiment kommer att 

bekostas och utvärderas inom ett SLF-projekt, men resultaten har presenterats och diskuterats 

vid ERFA-DDU-träffen den 16 dec. 

 

Därtill har en odlare provat att använda markfuktssensorer för styrning av bevattning. 

Slutligen har 12 odlare använt sig av bladskaftsanalyser som uppföljning av potatisens 

kvävestatus. Bladskaftsanalyser har erbjudits odlarna vid 4 tillfällen under säsongen. 

Resultaten har tillsammans med andra resultat från årets verksamhet legat till grund för dialog 

kring utvärdering av året vid träffen 2013. Inför utvärderingen hade även en överskådlig 

sammanställning gjorts med uppgifter från varje odlares åtgärder samt skörd och kvalitet för 

2013. 

Aktiviteter 
Aktivitetsplanen för 2013 som presenterades i projektansökan hölls i stort sett 

1) Träff 1 19/3 2013 
Startträff 19 mars där vi arbetade med startfas, sökfas och planeringsfas. Eftersom några odlare redan under 

2012 utfört experiment som provgrävts rymde första träffen också reflektion och dialog kring resultaten 

från provgrävningar och kvalitetsanalyser. Arbetet med sökfasen summerades i en tabell över prioriterade 

fokusområden (Bilaga 2). Mötesanteckningar gjordes och resultatet av träff 1 låg till grund för årets 

verksamhet.  

2) Verksamhetsplanering samt avtal med Industripotatisodlarföreningen och Procordia Food 

3) Genomförande av odlarexperiment. Huvudansvaret för odlarexperimenten låg på odlarna 

men Andreas Mårtensson var behjälplig som stöd och support. 

4) En fältträff, bara för DDU-gruppen, hölls den 8/7 hos en av gruppens deltagare. 
Målssättning: Lära känna ett av gruppens företag 

närmare; Lyssna på gårdens erfarenheter och se 

odlarexperiment, byta erfarenheter och ge feed-

back; Sökfas kring växtnäring – genom att prova 

bladskaftsanalyser och se vad det kan ge; Göra 

ett enkelt gruppkontrakt.  

Mötesanteckningar gjordes. Det gruppkontrakt 

som utformades kommer att användas 

fortlöpande vid träffarna för att stämma av om vi 

håller det och om något ska läggas till eller dras 

ifrån. 

5) En fältträff öppen för alla Procordias 

odlare hölls 16/9. Tema: lagring. Ansvarig Andreas Mårtensson. 

6) En heldags utvärderingsträff hölls den 16 december. Vid denna gicks resultaten från 2013 

års experiment igenom och reflektioner samt olika erfarenheter kring dessa och gjordes 

(utvärderingsfas) (Bilaga 3). Därtill hölls gruppsamtal kring årets potatisodling med hjälp 

av en framtagen sammanställning av deltagarnas odlingsjournaler med avseende på 

växtnäring och skörd (sökfas). Slutligen utvärderades hela verksamhetsåret (se avsnitt 

Deltagarnytta) och planer för 2014 togs fram (Bilaga 4). 

 

Grupp-kontrakt 

Industripotatisodlarnas Erfa-DDU 
Vi hjälps åt att ta ansvar för att alla kommer till 

tals 

Vi vågar ställa dumma frågor 

Fältträff i slutet av juni/början av juli är rätt 

tid 

Vi hjälps åt att hålla sluttiden 
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Resultat och reflektioner kring odlarexperiment 
Odlarexperiment 2013 presenteras i bilaga 2 tillsammans med odlarnas egna reflektioner. 

Nedan görs en sammanfattning 

Resultat kring odlarexperiment med djupluckring 
I medeltal var skördeökning och kvalitetspåverkan försumbar för de fyra fält där djupluckring 

provades inom ramen för Tillväxt Trädgårds projekt och åtgärden gav därmed försämrad 

lönsamhet jämfört med oluckrat. Skorven tenderade att öka något och andelen missformade 

minska något. 

 

Endast i ett av de djupluckrade fälten erhölls kraftig skördeökning och lönsamhetsförbättring 

(+ 8 700 kr/ha). Det var i ovattnad Faxe hos Håkan Olsson, där han bearbetat med sin 

specialbyggda bäddformare som har Agrisempinnar påmonterade. Odlaren fick ingen 

skördeökning med samma teknik i ett annat fält med vattnad Bintje. 

 

I de andra båda fälten där det luckrats med Agrisem efter sättningen fanns marginell påverkan 

på skörd och kvalitetet av djupluckring. Hos Johan Knutsson kan det sannolikt förklaras av att 

fältet vårplöjts till 30 cm djup. Hos Mats Sonander blev skörden sämre där det bara var 

luckrat med 2 pinnar jämfört med luckring med 4 pinnar, men odlaren tror att resultatet beror 

på tillfälligheter vid provtagningen.  

 

I medeltal för dessa båda gårdar, som haft odlarexperiment 2012 och 2013 i BoT-A-projektets 

regi, gav djupluckring 4 % skördeökning. Skördeökningen för oljerättika som mellangröda 

hösten före potatis var 5-8 % - utan djupluckring. Hos en av dessa odlare var skördeökningen 

större för djupluckring än för mellangröda men hos den andra odlaren var det tvärtom.  

 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att djupluckring i industripotatis liksom i 

stärkelsepotatis är mest lönsam i ovattnade fält.  Generellt tycks lönsamhetsförbättringen för 

djupluckring inte vara lika tydlig i industripotatis som i stärkelsepotatis. Odlarna ser ett stort 

intresse av att gå vidare med fortsatta studier av effekten av oljerättika på efterföljande 

potatisgröda.  

Erfarenhet kring markfuktsmätning och bladskaftsanalys 
Den odlare som provat markfuktsmätning sommaren 2013 kan inte uttala sig om värdet 

eftersom utrustningen leverades för sent. Han fick dock möjligheten att se hur tekniken 

fungerar och kommer att använda det igen 2014.  

 

Sommarens bladskaftsanalyser har sammanställts och de odlare som analyserat flera gånger 

under säsongen kunde lära sig en del om kvävedynamiken i sitt eget fält i relation till 

kollegors värden och normvärden. Det finns ett stort intresse för att fortsätta med 

bladskaftsanalyser 2014 och många odlare har insett betydelsen av att inte bara analysera vid 

ett enstaka tillfälle utan att få en bild av förloppet under hela säsongen.  

. 

Slutsats och rekommendation 
År 2013 har varit ett startår där deltagarna inledningsvis var försiktiga och ovana vid 

arbetssättet. Inför 2014 har förståelsen ökat och deltagarna har en positiv attityd till 

arbetssättet. Vi är ännu bara i början av resan och vår förhoppning är att DDU som arbetsätt 

inte ska betraktas som ett avgränsat projekt utan ses som en naturlig plattform för kontinuerlig 

kunskapsutveckling kring potatisodling. 
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 Fotnoter 
1
 Biologi och Teknik för förbättrad markanvändning i potatisodling - Aktörssamverkan för 

hållbar kunskapsutveckling. Projektet startade 2011 och den experimentella delen avslutas 

2014. 
2
 Procordia Food AB är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag med produktion av 

livsmedel av märkena Felix, BOB, Ekströms, Risifrutti, Grandiosa, Önos, Fun Light, 

JOKK, Den Gamle Fabrik, Liva and Paulúns. Procorida tillhör Norwegian Group Orkla 

A.S.A, som är ett norskt industrikonglomerat med verksamhet i Norden, Östeuropa, Asien 

och USA. Procordia omsätter 3,3 miljarder SEK och Orkla omsätter 61 miljarder NOK (≈ 

69 miljarder SEK). Fr o m januari 2014 heter Procordia Food AB Orkla Foods Sverige. 
3
 Solanumodlarna i Kävlinge AB har nyligen köpts upp av Holländska Aviko Group och 

slagits ihop med 3N. Aviko är ett helägt dotterbolag till Royal Cosun som i sin tur är en del 

av en agro-industriell koncern med verksamheten inriktad mot förädling av råvaror från 

jord- och trädgårdsproduktionens primärsektor. Den största sektionen inom Aviko är 

Aviko potato. Aviko är ett av världens fyra största potatisförädlingsföretag. Aviko omsätter 

700 miljoner Euro (≈ 5,8 miljarder SEK) och Royal Cosun 1,8 miljarder Euro (≈ 15 

miljarder SEK)  

Omsättningsuppgifterna ovan är hämtade från företagens hemsidor 2013 01 27. 
4 

En facilitator är en person som ska underlätta för gruppen att bestämma målen och vägen, 

beakta grunderna för vuxet lärande, lägga upp strategier för att alla ska få möjlighet att tala 

och bli hörda etc.; se sid 42-57 i Eksvärd, 2003. 

 

Referenser 
 Ingvarsson, A. 2013. Forskarnas resultat når inte ut. Land Lantbruk, nr 5, s 12. 

 Eksvärd, K. 2003. Tillsammans kan vi lära och förändra - deltagardriven forskning för 

svenskt lantbruk. Centrum För Uthålligt Lantbruk, SLU. ISBN: 91-576-6554-0. 2003; 

116 p.  

 Hoffmann, V., Probst, K. & Christinck, A. 2007. Farmers and Researchers: How Can 

Collaborative Advantages Be Created in Participatory Research and Technology 

Development?  Agriculture and Human Values, 24, 355-368. 
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Bilaga 1. Från Förstudie 2012: Inventering av motiv och 
farhågor kring DeltagarDriven Utveckling 
Industripotatisodlarnas egen beskrivning av varför de kommit till träffen och/eller vill vara 

med i en kommande grupp med inriktning mot DeltagarDriven Utveckling (DDU) samt 

eventuella farhågor (från träff 2012 07 18) 
Person Orsak till att jag är här Farhågor 

Rådgivare Få mer information vad industripotatisodlarna 

efterfrågar i sin odling 

Svårt att hålla intresset uppe 

 Läget kring djupluckring Fokuserar på för många frågor 

 Problem i industripotatisodlingar  

Odlare 1  För att förbättra o utveckla potatisodlingen Utlämnande 

 Trevligt och lärorikt med erfa-grupp! Att man fastnar i ointressanta spörsmål , 

annars bara positivt! 

Anita 

Gunnarsson 

Sprida arbetssättet 

Behövs för BoT-A 

Om några är med halvhjärtat t.ex. inte 

kommer till träffar 

(facilitator) Kolla läget hos Ulf, Mats & Rickard Om vi inte får någon finansiering alls 

  Alltför liten eller stor grupp 

Odlare 2 Bli bättre odlare 

Tjäna mer 

Tillräckligt fokus så det inte bara blir en 

allmän diskussion 

 Ökad kunskap  

 Miljöfrågor viktiga  

F.d. odlare   Intressant vad forskare kan ge Inga farhågor 

 Höra vad andra odlare har för erfarenhet Ej odlare (fd odlare, pensionär) 

 Om försöken kan föra fram bättre kvalité  

Odlare 3 Uppslag till ökad skörd Olika odlingsförutsättningar 

 Idéer från andra odlare Vissa metoder fungerar ej 

 Träffa kollegor Inte hitta rätt uppslag till alternativ 

Odlare 4 Förbättra odlingsekonomin Olika behov 

 Styra kvalitén bättre För olika kontrakt slutkund 

 Erfarenhetsutbyte  

Odlare 5  Öka lönsamheten i potatisodlingen Inga farhågor 

 Träffa kollegor i potatisodlingen  

Odlare 6  Intressant Tiden för att göra experiment 

 Nära Tiden för träffar 

 Lärorikt  

Odlare 7  Nyfiken på resultat av djupluckring Endast att stämma av träfftid 

 För & nackdelar samt alternativ-teknik till 

radluckring 

Idé: Uppdragen sten i pot. förhållandevis 

dyr investering, annat sätt för 

djupluckring, kombiredskap 

Procordia  Utbyte av årets erfarenhet 

Utbyte av luckringserfarenhet 

Att resultaten är för dåliga viket medför 

brist på intresse 

 Utbyte av övriga diskussioner För invecklat och för tidskrävande 

  Minskat intresse 

Odlare 8 Förkovring Gruppen är för stor 

 Snackesjuk Många tysta 

 Fika Dåligt utbyte 

Odlare 9  Bättre resursutnyttjande - vatten - näring Att för mycket tid läggs på detaljfrågor 

 Jämn hög skörd Missar "större" frågor 

 Bättre kvalitet - skorv – storleksfördelning  

   Odlare 10 Ökad kunskap Ej träffar i säsong 

 Högre skörd Info som ej är praktiskt genomförbar 

 Lägre kostnad  

Odlare 11  Potatisintresse Rinner ut i sanden 

 Lär sig alltid något nytt Olika förutsättningar 

 Kul att träffa kollegor  
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Bilaga 2. Deltagarnas prioritering av fokusområde vid 
startträffen 
Tabell: Prioritering av fokusområde. För mer specifika förslag, se fotnoter under tabellen 

Ämne Egna 

experiment 

Bra om annan 

provar 

Erfarenhetsutbyte 

Gödsling-växtnäring
1
:   RP, JanO, BoS, 

PW, namnlös, AJ,  

DJ, AJ, JK 

Mellangrödor & växtföljd
2
  Ulf PW, P-AP, JohK, 

JanO, namnlös 

Skörd, upptagning, lagring
3
 

(inkl kvalitet i form av 

rötor och mekskador) 

 BoS, UA, PW, RP, 

(MA), JohK, IP, 

PW, JanO 

DJ 

Bevattning
4
 AJ   

Djupluckring & 

jordbearbetning
5
 

MS, JoK PW, BoS, PW, 

(KR), namnlös. 

Max rat. jordbearb: 

UA, MS, namnlös 

 

 

Max rat. jordbearb: 

P-AP, namnlös 

Dieselförbrukning
6
   PW, BoS, DJ 

Utsädets betydelse
7
  BoS, P-AP, PW, 

(KR) (MA) 

JanO 

1) Grupp K: N-sensor- för att på ett enklare sätt fastställa ev. näringsbehov 
Grupp P: kväve: mängd, antal tillfällen, tidpunkt (många pluppar här)  

Grupp M: NPK 

2)  Grupp K: Mellangrödor för att hjälpa tät växtföljd (1 plupp + 2 E) 

     Grupp K:Växtföljd bara (3 E)  

3)  Grupp K: maximalt rationell skörd och lagring, ospecificerat  

     Grupp K: fantastisk kvalitet ang skal, rost och specvikt, ospecificerat 

     Grupp M: Var uppstår mek.skadorna? Upptagning?, Stuka/lastning? Inlagring? (fem pluppar) 

     Grupp P: Lagring: □ mekskador □ Lagringsteknik □ Rötor □  Sorter (fyra pluppar + 1 E) 

4)  Grupp P: Start, tidpunkt, intensitet 

     Grupp M: mm/ha (=intensitet) 

5)  Grupp K, djupluckring ospecificerat 

     Grupp K: Kaliumupptagning: effekt av djupluckring (PW plupp) 

     Grupp K: Vattenhållande effekt av djupluckring (BoS plupp) 

     Grupp K: Näringsstatus (nitrat-koncentration i knölarna) i djupluckrad kontra ej djupluckrad (KG plupp) 

     Grupp P: Fortsättning av pågående försök (2 rosa och en grön plupp) 

     Grupp P: 1 pinne mitt i stensträngläggarbädden, i samband med stenrensing, sättning eller kuping. (JohK grön plupp) 

     Grupp K, Maximalt rationell jordbearbetning (tre rosa pluppar + 2 E) 

6)  Grupp M, ospecificerat 

7)  Grupp K, storlek, avstånd, tidpunkt, betning 
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Bilaga 3. Resultat från 2013 års experiment samt 
deltagarnas reflektioner kring dessa 

Innehåll 

Syfte och mål .................................................................................................................................. 16 

Material och metod ........................................................................................................................ 16 
Johan Knutsson ................................................................................................................................ 16 
Håkan Olsson ................................................................................................................................... 16 
Mats Sonanader ................................................................................................................................ 17 

Resultat odlarexperiment med djupluckring .............................................................................. 17 
Resultat, diskussion och komplettering kring odlarexperiment hos Johan Knutsson ...................... 17 
Resultat, diskussion och komplettering kring odlarexperiment hos Håkan Olsson ......................... 17 

Resultat, diskussion och komplettering kring odlarexperiment hos Mats Sonander ....................... 18 
Resultat,  medel för fyra odlarexperiment i Tillväxt Trädgårdprojektet .......................................... 19 
Resultat, diskussion och komplettering kring odlarexperiment inom BoT-A-projektet) ................. 20 

Åke Nilsson .................................................................................................................................... 20 

Christian Andersson ...................................................................................................................... 20 

Sammanfattning av resultat kring djupluckring ............................................................................... 21 

Diskussion och komplettering kring Sencefarms markfuktsmätare hos Anders 
Jönsson .................................................................................................................... 22 
Bladskaftsanalyser .................................................................................................... 22 

Syfte och mål 
Syftet med odlarexperimenten var att öka utnyttjandet av tidigare forskning kring 

djupluckring och vid behov utveckla och anpassa metoden så att den blir attraktiv för flera 

brukare.  

Målet var att illustrera djupluckringens betydelse på skörd och kvalitet i industripotatis samt 

att få underlag för dialog och reflektion kring djupluckring med odlare i Erfa-DDU. Tanken 

var vidare att experimenten skulle validera tidigare resultat kring djupluckring men också 

eventuellt kunna ligga till grund för formulering av nya fördjupande hypoteser. 

Material och metod 
Provgrävning för skördebestämning, 2 rutor/behandling, 2 rader x 2 sträckmeter per 

provgrävningsruta. Storlekssortering och kvalitetsmätning enligt praxis för betalning av 

industripotatis. 

Johan Knutsson 

Behandlingar: 

1) Oluckrad kontroll 

2) Luckring med 4-radig Agrisem djupluckrare efter sättning 

Håkan Olsson 

Behandlingar: 

1) Oluckrad kontroll 

2) Luckring under raden med Agrisempinnar i samband med bäddformning före 

stensträngläggning 

Utfördes i 2 fält: dels i obevattnad Faxeodling och dels i bevattnad Bintjeodling 
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Mats Sonanader 

Behandlingar: 

1) Oluckrad kontroll 

3) Luckrat med 2 pinnar, med Agrisem djupluckrare efter sättning 

4) Luckrat med 4 pinnar, med Agrisem djupluckrare efter sättning 

Resultat odlarexperiment med djupluckring 

Resultat, diskussion och komplettering kring odlarexperiment hos 
Johan Knutsson 
 

Luckringens påverkan på skörd och pris var marginell i Johan Knutssons odlarexperiment, 

men det ekonomiska nettot blev kraftigt försämrat (Tabell 1 och 2). Johan hade majs som 

förfrukt, därför plöjde han till 30 cm(!) djup, för annars får han problem med majsstubben vid 

stensträngläggningen. Allt var optimalt vid djupluckringen: den gjordes 7-10 dagar efter 

sättning med Agrisem luckrare. JK tror att effekten hade blivit mer positiv för djupluckring 

om hösten före varit blötare eller om våren varit blötare.  

 
Tabell 1. Johan Knutsson: Skörd, total och fördelat på storleksfraktion, samt intäkt. Skördedatum 

2013-09-06. Radavstånd 85 cm. Sort: Bintje. 

 
 

Tabell 2. Johan Knutsson: Kvalitet. 

 

Resultat, diskussion och komplettering kring odlarexperiment hos 
Håkan Olsson 
Luckringen ökade skörden kraftigt och förbättrade kvalitén och därmed priset något, i Håkan 

Olssons fält med ovattnad Fakse vilket gav ett förbättrat ekonomiskt netto med nästan 9 000 

kr (Tabell 3). I det välvattnade Bintjefältet sänktes skörden av luckringen och därmed också 

det ekonomiska nettot. Kvalitén påverkades marginellt (Tabell 4).  

 

Andreas berättade om Håkans fält eftersom Håkan inte kunde vara med vid träffen: Håkan 

hade monterat Agrisempinnar på förkupen före stensträngläggningen. Stenutlösning med 
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brytbult. Luckrat till 40 cm djup. Håkan själv misstänkte att det fält där det inte blev 

skördeökning kanske inte luckrats lika djupt. Håkan hade inte kört själv där. Det var inga 

problem med stora stenar i fältet.  
 

Tabell 3. Håkan Olsson: Skörd, totalt och fördelat på storleksfraktion, samt intäkt. Skördedatum 2013-

09-06. Radavstånd 85 cm. 

 
 

 
Tabell 4. Håkan Olsson: Kvalitet. 

 

Resultat, diskussion och komplettering kring odlarexperiment hos Mats 
Sonander 
Tabell 5. Mats Sonander: Skörd, totalt och fördelat på storleksfraktion, samt intäkt. Skördedatum 

2013-09-06. Radavstånd 80 cm. Sort Bintje 
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Tabell 6. Mats Sonander. Kvalitet. 

 
 

Luckring med 4 pinnarökade skörden något hos Mats Sonander och sänkte priset något vilket 

resulterade i ett nästan oförändrat ekonomiskt netto (Tabell 5). Luckring med 2 pinnar sänkte 

däremot både skörd och pris avsevärt och det ekonomiska nettot försämrades med nästan 

8 000 kr/ha. Både andelen knölar med vanlig skorv och andelen missformade knölar var 

större i det som var luckrat med 2 pinnar jämfört med utan djupluckring (Tabell 6).  

 

Mats tycker att resultaten verkar osäkra: stor skillnad 2012 och 2013. 

År 2013 var odlingen på sandig mullrik jord. Mats tror själv inte att det är skillnad på 2 eller 4 

pinnar. 2012 körde han djupluckring på halva fältet (strimmor med ett drag luckrat och 1 

oluckrat) men såg ingen skillnad. Provgrävningen 2012 visade dock på 8 % skördeökning för 

djupluckring. Mats tycker det är för små rutor och vill hellre mäta hela rader, t ex i storlådor.  

Resultat, medel för fyra odlarexperiment i Tillväxt Trädgårdprojektet 
I medeltal var skördeökning och kvalitetspåverkan försumbar för de 4 fält där djupluckring 

provades inom ramen för Tillväxt Trädgårds projekt och åtgärden gav därmed en något 

försämrad lönsamhet jämfört med oluckrat (Tabell 7). Skorven tenderade att öka något och 

andelen missformade minska något (Tabell 8). 

 
 
Tabell 7. Medel för tre gårdar, 4 fält: Skörd, totalt och fördelat på storleksfraktion, samt intäkt. 

Skördedatum 2013-09-06. 

 
 
Tabell 8. Medel tre gårdar, 4 fält: Kvalitet. 
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Resultat, diskussion och komplettering kring odlarexperiment inom 
BoT-A-projektet) 
 

Behandlingar:  

1) potatis utan luckring, förfrukt spannmål utan mellangröda 

2) potatis med djupluckring, förfrukt spannmål utan mellangröda 

3) potatis med luckring, förfrukt spannmål med mellangröda 

4) potatis utan luckring, förfrukt spannmål med mellangröda 

5) Figur 1 tom 4 visar relativ knölskörd hos Åke och Christian 2012 och 2013. Kontroll = 

stråsädesförfrukt utan mellangröda. Oluckrat i potatisen. 

 
 

Figur 1. Knölskörd i Åkes fält 2013. 

Kontrollen hade 71,4 ton/ha. 

Figur 2. Knölskörd i Christians fält 2013. 

Kontrollen hade 70,7 ton/ha. 

  
Figur 3. Knölskörd i Åkes fält 2012. 

Kontrollen hade 71,4 ton/ha. 

Figur 4. Knölskörd i Christians fält 2012. 

Kontrollen hade 51,5 ton/ha. 

Åke Nilsson 

Djupluckringen hos Åke gav en relativ knölskörd 2012 och 2013 på 108 respektive 111 (Figur 

1 och 3). Även behandling med oljerättika som mellangröda i föregående års spannmålsgröda 

gav en merskörd på 5-8 %. Kontrollen med varken luckring eller mellangröda avkastade 71,4 

ton/ha båda åren. 

 

Åkes kommentar: Förfrukt höstvete till 2013 års potatis. Oljerättikan fick 30 kg N vid sådd. 

Oljerättikan såddes 20/7 med 20 kg/ha men ytterligare 10 kg/ha såddes ut efter trösket pga 

bedömningen att den inte etablerat sig tillräckligt bra. Åke noterade att fånggrödan blev bättre 

i vete efter korn än i vete efter vete. JO kommenterar: N-tillgången är viktigaste faktorn för 

hur oljerättikan blir. Fråga: blir oljerättikan problem vid stensträngläggning? Nej, Åke 

höstplöjer ner oljerättikan direkt utan föregående bearbetning även om rättikan är 30-50 cm 

hög.  

Christian Andersson 

Djupluckringen hos Christian gav sänkt knölskörd 2012 men en skördeökning på 4 % 2013 på 

108 respektive 111 (Figur 2 och 4). Behandling med oljerättika som mellangröda i föregående 
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års spannmålsgröda gav 7 % merskörd hos Christian båda åren. Kontrollen med varken 

luckring eller mellangröda avkastade 52 ton/ha 2012 och 71 ton/ha 2013. 

 

Christians kommentar: Förfrukten var råg till 2013 års potatis. Oljerättikan såddes den 18/8 

efter trösket. Det gick att etablera rättikan trots att halmen var kvar från rågen. CA har 

såmaskin med 24 m ramp. 12 volts batteri. Vårplöjt till potatisen 2013. Förfrukt korn till 

potatis 2012 – sådd i växande gröda ca 15-20/7. Inget N till fånggrödan hösten 2011 men 30 

N till fånggrödan hösten 2012. Höstplöjt till potatisen 2012. Angående nedbrukning: när 

fånggrödan varit mycket frodig har Christian kört sönder den innan han lagt flyt på våren. 

Sammanfattning av resultat kring djupluckring 
I medeltal var skördeökning och kvalitetspåverkan försumbar för de 4 fälten där djupluckring 

provades inom ramen för Tillväxt Trädgårds projekt och åtgärden gav därmed försämrad 

lönsamhet jämfört med oluckrat. Skorven tenderade att öka något och andelen missformade 

minska något. 

 

Endast i ett av fälten erhölls kraftig skördeökning och lönsamhetsförbättring (+ 8 700 kr/ha) 

för djupluckring. Det var i ovattnad Fakse hos Håkan Olsson där han bearbetat med sin 

specialbyggda bäddformare med Agrisempinnar påmonterade. Ingen skördeökning med 

samma teknik i ett annat fält hos Håkan med vattnad Bintje. 

 

I de andra båda fälten där det luckrats med Agrisem efter sättning fanns en marginell 

påverkan på skörd och kvalitetet av djupluckring. Hos Johan Knutsson kan det sannolikt 

förklaras av att fältet vårplöjts till 30 cm djup. Hos Mats Sonander blev skörden sämre där det 

bara var luckrat med 2 pinnar jämfört med luckring med 4 pinnar men odlaren tror att 

resultatet beror på tillfälligheter vid provtagningen.  

 

I medeltal gav djupluckringen 4 % skördeökning för de båda gårdarna som haft 

odlarexperiment 2012 och 2013 i BoT-A-projektets regi. Skördeökningen för oljerättika som 

mellangröda hösten före potatis var 5-8 % - utan djupluckring. Hos en av dessa odlare var 

skördeökningen större för djupluckring än för mellangröda medan det hos den andra odlaren 

var större skördeökning för mellangröda än för djupluckring.  

 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att djupluckring i industripotatis liksom i 

stärkelsepotatis är mest lönsam i ovattnade fält.  Lönsamhetsförbättringen för djupluckring 

tycks generellt inte vara lika tydlig i industripotatis som i stärkelsepotatis. Odlarna ser ett stort 

intresse av att gå vidare med fortsatta studier av effekten av oljerättika på efterföljande 

potatisgröda.  
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Diskussion och komplettering kring Sencefarms markfuktsmätare hos 
Anders Jönsson 

 
 

Figur 5. Översikt av markfuktsmätningsresultaten hos Anders Jönsson 2013 

 

Det kom inget regn på hela sommaren – Anders vattnade var 7:de dag. Han satte 

markfuktssensorerna på 3 djup: 10, 20 och 30 cm (Figur 5). Enligt sensorerna var det liten 

skillnad i markfukt på de olika djupen. AJ har rampbevattning. Mätutrustningen kom sent 

varför Anders inte hade någon nytta av den under denna sommar, men han tror att den kan 

vara bra till nästa år.  

Bladskaftsanalys 
AG hade sammanställt sommarens bladskaftsanalyser i diagram där man kunde se sina egna 

mätvärden samt kollegornas och den norm som tagits fram av forskare Harry Linnér för länge 

sedan (Figur 6 och 7). Det konstaterades att det hade varit en fördel om fler odlare tagit prover 

under hela säsongen. AG menar att det behövs en serie prover under säsongen för att man ska 

få underlag för att lära sig mer om hur ens jord fungerar med avseende på kväveleverans mm. 

Tillsammans med odlingsjournalsammanställningen var bladanalyssammanställningen 

underlag för gruppdiskussionen som följde. 
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Figur 6. Nitrat – bladskaftsanalyser 2013 
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Figur 7. Kalium – bladskaftsanalyser 2013 
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Bilaga 4. Planer för 2014 framtagna av gruppen 
 

För 2014 har gruppen identifierat följande möjliga fokusområden 

(poängen avser handuppräckning där man kunde välja 2 händer för mycket intresserad, en 

hand för intresserad och 0 händer för övrigt) 

 Bevattning, styrning och optimering. Förslag som tema vid träff i februari: bevattning, 

ramp kontra kanon, mm      (9 poäng) 

 Bladanalyser N & K även under 2014    (alla) 

 Mikronäring, Makronäring, Styrfiler för K-gödsling. Expertmedverkan.  (14 p)  

 Organiska gödselmedel    (3 p) 

 Koppling till växtnäring: gödsling, tidpunkt, tillfälle.  

För 2014 har gruppen identifierat följande områden för odlarexperiment 

(med grön text anges vilka odlare som meddelat att de ev. kan tänkas genomföra experiment) 

 Djupluckring  (Per, Rickard, Anders J – Anders J har egen Agrisem) 

 Oljerättika som mellangröda före potatis (Ulf (?), Rickard, Per-Magnus, Per W, 

Christian) 

 Markfuktssensorer (Anders) 

 Annat:  - Delad N-giva  

 
 


