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Det var bara ett och ett halvt år sedan 
han på allvar kom i kontakt med drö-
nare genom forskningsinstitutet Rise. 

Sedan dess har drönarna på allvar gjort intåg i 
Simon Halling Ekmånes liv, både på hans egen 
gård utanför Gamleby i norra Småland och i 
hans roll som skogsrådgivare.

– Jag insåg att tekniken snabbt kommer att 
bli väldigt vanlig och att den blir ett naturligt 
inslag för många yrkeskategorier, säger han.

I VÅRAS KÖPTE han en egen drönare. Med 
hjälp av en gratisapp kan han ställa in rutter och 
flyga med drönaren över områden där han vill 
skaffa sig överblick och ta bilder.

Han skickar upp drönaren flera gånger i 
veckan från gårdsplanen för att kontrollera 

olika saker och sparar därmed några timmars 
arbetstid. Exakt hur mycket tid han sparar 
har han svårt att sätta siffror på. Men efter en 
snabb huvudräkning kommer vi fram till att 
det rör sig om två, tre timmar i veckan.

– Det ger ytterligare en dimension att se 
fastigheten uppifrån i realtid. Man får en 
mycket större förståelse för hur den ser ut, sä-
ger Simon Halling Ekmåne.

HAN PLOCKAR FRAM drönaren och ställer den 
på marken medan han monterar sin mobil
telefon på handkontrollen. Kort därefter lyfter 
drönaren. Det är en hel del träd i närheten, men 
det är ändå säkert att flyga. En inbyggd funk-
tion gör att drönaren inte kommer närmare 
hinder än fyra meter.

Det ser ganska enkelt ut. Och det är det ock-
så, intygar Simon.

– Man får flyga upp till 120 meters höjd och 
då kan jag se det mesta på gården. Bilderna 
blir bra, även om det finns ännu bättre kame-
ror i dyrare drönare. Man kan se enskilda träd 
och avgöra trädslag.

HAN FÅR SNABBT en överblick över hur det ser 
ut i skogen. Man ser om en plantering, röjning 
eller gallring är gjord enligt planen – om man 

har gjort motsvarande koll innan arbetet satte 
i gång.

Just nu är det risk för stora angrepp av gran-
barkborre i sydöstra Sverige. Med hjälp av en 
drönarbild kan han se om det finns döda träd. 
Vet man var eventuella problem finns går det 
mycket snabbare att ta sig dit och kontrollera 
jämfört med om man ska inventera marken till 
fots.

Familjen Ekmånes betesmarker består av 
30 hektar kuperad terräng med en del träd. 
Därför syns nötkreaturen inte så väl. Men med 

En drönare på gården kan spara 
 flera timmars arbete varje vecka. 
Från gårdsplanen håller Simon 
 Halling Ekmåne koll på skador i 
skogen, ser var djuren är och kan 
undersöka hur det växer på åkern.
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Landsbygden har 
en nyckelposition
i klimatarbetet

en globala uppvärmningen är ett allvarligt 
faktum. Vi måste både begränsa utsläppen av 
växthusgaser och klimatanpassa samhället till 

den nya situationen. Och det är bråttom.
Eftersom bindning av koldioxid genom fotosynte-

sen och inlagring av kol ju naturligt sker i jord och 
skogsbruk hamnar de gröna näringarna i fokus. Att 
kunna leverera tillräckligt med livsmedel till en större 
befolkning, mer av biobränslen och samtidigt anpassa 
sin egen verksamhet till nya förutsättningar blir en 
positiv utmaning.

SMHI ÄR KONTAKTPUNKT för FN:s klimatpanel IPCC. 
Nyligen presenterade IPCC sin specialrapport om 1,5 
graders global uppvärmning. Den har tagits fram efter 
Parisavtalet där världens länder enades om att den 
globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 
grader och att vi ska jobba för att den ska stanna vid 
1,5 grader.

Under två års tid har hundratals experter från hela 
världen arbetat med att sammanställa vetenskapliga 
rapporter på området och jämfört hur 1,5 graders 
uppvärmning skiljer sig från 2,0 graders. Och det 
visar sig att en halv grad gör stor skillnad!

Det finns därför stora fördelar för både människor 
och ekosystem att begränsa global uppvärmning till 
1,5 grader, och det skulle kunna gå hand i hand med 
att säkerställa ett mer hållbart och jämlikt samhälle.

ÄVEN OM VI skulle lyckas minska utsläppen radikalt 
kommer klimatförändringarna att innebära effekter 
som måste hanteras i hela samhället. Vi kommer att få 
mer extrema väderhändelser, till exempel fler skyfall 
och fler värmeböljor båda påverkar jord och skogs-
bruk. Ett förändrat klimat kommer också att kunna 
innebära möjligheter såsom längre växtsäsonger och 
möjligheter att odla nya grödor på nordliga bredd
grader.

DEN SVENSKA LANDSBYGDEN och de gröna näring-
arna har en nyckelposition i att både medverka till 
minskade utsläpp av koldioxid, bidra med fossilfria 
bränslen och bygga motståndskraft mot förändring-
arna. Som myndighet kan SMHI bidra med klimat
scenarier, skräddarsydda väder och klimattjänster 
för de gröna näringarna och metodstöd i hur man kan 
jobba med klimatanpassning.

Alldeles oavsett vilka beslut det globala samfundet 
förmår att komma fram till i klimatförhandlingarna 
kommer det att finnas ett arbete att göra på nationell 
nivå och gårdsnivå.

Rolf Brennerfelt 
Generaldirektör SMHI 

och styrelseordförande SLUKRÖNIKA:

D

hjälp av drönaren kan Simon snabbt lokalisera 
djuren och dessutom se om stängsel gått sön-
der.

I SOMRAS VÄLKOMNADE grannarna att han 
skickade upp drönaren över trakten varje kväll 
för att kontrollera om det brann någonstans.

Nästa steg är att med hjälp av mjukvara 
och analyser undersöka vitaliteten i grödorna 
på åkern utifrån drönarbilder. Man kan också 
kontrollera hur mycket kväve det finns i mar-
ken. Växtodlingsrådgivarna på Hushållnings-
sällskapet får inom kort utbildning i detta.

– Man kan på samma sätt analysera gran-
plantorna. Man kan upptäcka stressade granar 
fyra veckor innan en människa kan se det från 
marken.

Simon Halling Ekmåne fortsätter att räkna 
upp användningsområden. Skogsbruksplaner-
na blir bättre, man kan enkelt upptäcka skogs-
diken och dränering i åkrar från luften liksom 
viltskador i skogen och var viltet befinner sig 
inför en jakt.

– Hårdvaran är bra i dag, det vill säga själ-
va drönarna. De är här för att stanna. När det 
gäller mjukvaran finns det oöverskådliga möj-
ligheter till utveckling, säger Simon Halling 
Ekmåne. ■

DRÖNAREN SPARAR TID OCH GER SNABBT EN ÖVERBLICK AV ÄGORNA 

NY TEKNIK

FAKTA: 
■ Man får flyga med 
drönare på maximalt 120 
meters höjd. Den ska hela 
tiden vara inom synhåll och 
får inte vara längre bort än 
500 meter (regel i hela EU). 
Försvaret har permanenta 
förbudszoner men kan ock-
så införa tillfälliga sådana.
Det krävs tillstånd från 
Lantmäteriet för att publicera 
en drönarbild. Man kan 
ansöka elektroniskt och får 
svar inom några dagar.

Drönaren kan styras med 
vilken smart mobiltelefon 
som helst. En gratisapp är 
det enda som behövs.

På tio minuter kan drönaren flyga över unge-
fär fem hektar.

Det lönar sig att
ha koll på läget

På drönarbilden syns 
enskilda träd tydligt. Det 

går till och med att avgöra 
trädslag. Bruna träd kan 
vara angripna av gran-

barkborre och bör under-
sökas från marken.

När betesmarken består av 
kuperad terräng med en del träd 
är det inte alltid lätt att hålla koll 
på djuren från marken. 
Med hjälp av drönaren kan 
Simon Halling Ekmåne 
lokalisera dem när han står 
på gårdsplanen.

Det går snabbt för Simon Halling Ekmåne att 
plocka fram drönaren och få upp den i luften.


