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Presentationer på webben och mässor i sommar
Nu får du en ny chans att ta del av vårens seminarium och i sommar kan 
du träffa oss på Borgeby fältdagar och Brunnby lantbrukardagar.
Den 26 april presenterade fem forskare, som 
fått finansiering genom Stiftelsen Lantbruks-
forskning, sina projekt vid ett förmiddags-
seminarium på Postmuseum i Stockholm. 
Seminariet filmades och presentationerna 

finns nu på lantbruksforskning.se. Du som 
inte kunde komma får alltså en ny chans. Tack 
till LRF som hjälpte till med filmandet!

Under sommaren kommer vi att ställa ut 
under Borgeby fältdagar och Brunnby lant-

brukardagar. Borgeby fältdagar pågår 28–29 
juni och där kommer vi att vara i monter S90. 
Brunnby lantbrukardagar äger rum 5–6 juli 
och där träffar du oss i monter 25.

Trevlig sommar och trevlig läsning!

Påfrestande arbetsställningar förekommer 
ofta inom frilandsodlingen. Sådd, plantering, 
ogräsrensning och skörd innebär intensivt 
arbete utan större variation under långa pass. 
Arbete i marknivå utfört i nedböjd, huksittan-
de eller knäsittande ställning innebär risk för 
besvär och skador på rygg, höfter, knän och 
fötter.

Hur omfattande problemen med svåra 
arbetsställningar inom frilandsodlingen är 
har undersökts av forskare på SLU. Syftet var 
att beskriva de ergonomiska förhållandena 
vid manuellt arbete på friland och att ta fram 
rekommendationer för hur arbetet kan utfö-
ras så att belastningen minskar.

Skördearbete på film
En enkät sändes ut till samtliga köksväxtod-
lare och jordgubbsodlare i landet, med frågor 
bland annat om arbetsmoment, arbetsrota-
tion, arbetsväxling, hjälpmedel och belast-
ningsbesvär. 192 köksväxtodlare och 118 
jordgubbsodlare svarade.

Arbetsplatsstudier genomfördes i åtta fri-
landsodlingar där skörd av blomkål, isbergs-
sallat, broccoli och jordgubbar studerades, 
och odlare och arbetstagare intervjuades.

Skördearbetet filmades också. Filmerna 
utgjorde underlag till biomekanisk analys av 
arbetet. Med hjälp av en docka och ett dator-
program kan man beräkna vridmomenten 
över olika leder vid lyft och ländryggens kom-
pression vid statiska positioner.

Vanligt med besvär
Av de intervjuade som arbetade med skörd 
av köksväxter angav flera att de hade besvär 
från ryggen, några även från axlar, händer, 
knän och fötter.

Samtliga jordgubbsplockare angav att de 
hade besvär från nedre delen av ryggen och 
några angav besvär från knäna på grund av 
ojämnheter, väta och kyla i marken.

– Arbetsgivarna känner inte till i den ut-
sträckning de borde att arbetstagarna har 
besvär. I enkäten frågade vi arbetsgivarna: 29 
procent av köksväxtodlarna och 22 procent 
av jordgubbsodlarna sade sig känna till det, 
men det borde ha varit fler, säger Stefan Pinz-
ke på SLU.

Resultaten visar att mycket hög ländrygg-
skompression förekommer vid arbete i och 
under knähöjd. Belastningen minskade till 
mer än 50 procent om de skördade växterna 
lades på ett transportband i stället för i en 
låda på marken.

Den som vid skörd av jordgubbar från 
marken böjer sig djupt framåt med raka ben 
utsätter ryggen för dubbelt så hög belastning 
som om arbetet hade utförts hälsittande med 
rak rygg.

Metodutveckling krävs
Val av arbetsmetod och odlingssätt har alltså 
stor betydelse för den totala fysiska belast-
ningen liksom användningen av hjälpmedel 
och skyddsutrustning.

Det är enligt forskarna nödvändigt med 
utveckling av odlingssätt, arbetsmetoder och 

upplägg av arbetet samt skyddsutrustning 
eftersom de belastningar som uppmättes 
medför skaderisker för arbetstagarna.

– Det finns prototyper till avlastningsut-
rustning som man kan ta på sig men de är 
enligt min mening för otympliga, ingen skulle 
vilja bära en sådan. Det måste komma något 
smidigare, säger Stefan Pinzke.

Studiens rekommendationer är bland 
annat att arbetstagarna bör ges möjlighet 
att växla mellan olika arbetsuppgifter. De bör 
informeras och instrueras om bästa möjliga 
arbetsställningar och rörelser, betydelsen 
av att byta mellan dem i det aktuella arbetet 
samt om vikten av paus, vila och återhämt-
ning. De bör ha tillgång till bra arbetskläder 
och skyddsutrustning.

Forskarna konkluderar att en god arbets-
miljö ökar attraktionskraften för nyrekrytering 
av arbetskraft vilket ger förutsättningar för 
ökad konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt 
inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.
 
Projekt V1246032: ”Hållbar arbetskraft på friland – rekommen-
dationer för ett ergonomiskt utförande av det manuella arbetet” 
Stefan Pinzke, SLU, stefan.pinzke@slu.se

Arbetsväxling minskar skaderisken i frilandsodlingen
Det går att minska de fysiska belastningarna vid skörd av köksväxter och bär. Om-
växlande arbetsställningar och hjälpmedel minskar risken för besvär men utveck-
ling av arbetsmetoder behövs.
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Fler färdiga forskningsprojekt
Du hittar projekten på lantbruksforskning.se/projektbanken 
 
Projekt H1056261

Svensk forskning gav svensk bönodling
Svensk bönodling har begränsats av tekniska 
och andra problem. Ett projekt där forskare 
har arbetat tillsammans med livsmedelsföre-
tag och tillverkare av redskap har resulterat 
i flera lösningar och lett fram till svensk 
kommersiell produktion av bland annat bor-
lottobönor och sojabönor. Problemet med 
spill vid tröskning av liggsäd har eliminerats 
med hjälp av så kallat flexiskärbord. Man har 
visat att ympning i sojaodling kan fördubbla 
skörden. Dessutom har man i projektet kun-
nat visa att värmebehandling av åkerböna, 
trädgårdsböna och soja förbättrar fodere-
genskaperna och går att utföra på den egna 
gården, vilket gör det enklare att producera 
eget foder.
 
Projekt H1144051

Radrensning med precision  
bra komplement i sockerbetsodling
Med modern teknik, där GPS-RTK eller kame-
ra används för att styra traktor och redskap, 
går det att utföra radrensning så nära som 
två centimeter från sockerbetsraden. Under 
förhållanden med mycket ogräs kan en sådan 
radrensning ge en stor skördeeffekt. Vid 
ogräsfria förhållanden kan man tvärtom ris-
kera en skördesänkning; skadorna blir större 
ju fler körningarna är, ju senare man kör och 
ju närmare raden man kommer. Radrensning 
kan rätt använt vara ett bra komplement till 
kemisk bekämpning men är inte tillräckligt på 
egen hand.
 
Projekt H0933214

Jordsvampar bekämpar  
skadesvampar i skörderester
Skörderester bryts ned snabbare när växt-
materialet kommer i kontakt med jordbundna 
mikroorganismer. Men mikroorganismerna 
har också effekt på skadesvampar. Den jord-
levande svampen Clonostachys rosea häm-
mar tydligt Fusarium graminearums sporpro-
duktion och spridning. Det är en egenskap 
som skulle kunna användas för att bekämpa 
skadesvampen som övervintrar på skörde-
rester, orsakar axfusorios och producerar 
giftämnet deoxynivalenol, känt som DON. 
Projektet visade också tydligt hur viktigt det 
är med en bra förfrukt i integrerat växtskydd, 
framför allt i plöjningsfria system.
 
Projekt H0833513

Mikronäringsämnen utarmas långsamt
Mikronäringsämnen i jordbruksmark utarmas 
väldigt långsamt. Inte ens efter 50 års odling 
med högavkastande grödor gick det att se 
någon skillnad. På lätta sandjordar med högt 
pH-värde kan markens leveransförmåga 
vara begränsad och gödsling med mikronä-
ringsämnen behövas. Mikronäringsämnen 
i organiska gödslingsmedel har dock låg 
växttillgänghet och leder inte till något ökat 
upptag i grödan.

 
Projekt H1233102

Lönsamhetsberäkningar för fosforgödsling
Faktorer som plats, växtföljd, fosforhalt i mar-
ken och pris på insatsmedel och gröda avgör 
när det är lönsamt att gödsla med fosfor. 
Tidsperspektivet är också viktigt eftersom 
gödslingen dels har en direkt påverkan på 
skörden men också bygger upp markens fos-
forinnehåll. Beräkningar som bygger på lång-
liggande bördighetsförsök under åren 1970 
till 2011 visar att det är mest lönsamt med 
fosforklass III i en växtföljd med stråsäd och 
oljeväxter, att fosforklass IV är mest lönsamt 
i en växtföljd med sockerbetor och att havre 
klarar sig med fosforklass II. Försöken visade 
också tydligt att låga fosforvärden i marken 
ger sämre kväveeffektivitet. Däremot gick det 
inte att se samband mellan fosfortillförsel till 
vall i form av stallgödsel och effekt på skörd.
 
Projekt H1133026

Tidig sådd av höstraps gav  
kraftigt minskad kväveutlakning
Det gick inte att se någon skillnad i kväveupp-
tag under hösten eller i skördenivå mellan 
höstraps som såddes direkt efter gödsling 
och plöjning och höstraps som såddes först 
efter tre veckor. Det syntes inte heller någon 
skillnad beroende på om marken hade göds-
lats med flytgödsel eller med mineralgödsel. 
Däremot var det stor skillnad i kväveutlak-
ning. Den tidigt sådda höstrapsen var på 
samma nivå som ogödslad höstraps men 
utlakningen från den sent sådda höstrapsen 
var drygt 50 procent högre. Att så direkt efter 
plöjning och gödsling är alltså ett effektivt 
sätt att minska kväveutlakningen under höst 
och vinter, särskilt på lätta jordar och jordar 
med hög kvävemineralisering.
 
Projekt H1140286

Helsäd bättre som biogasråvara  
men vallen vinner på skattelättnader
Råg, vete och vall som substrat för biogas ger 
en energivinst på mellan 28 och 36 megawat-
timmar per hektar. Under optimala förutsätt-
ningar innebär det en totalkostnad per MWh 
biogas på 514 kronor från råg och 521 kronor 
från vete. Det motsvarar ett dieselpris på 5,3 
respektive 5,4 kronor per liter. Biogas från 
vall blev 11 procent dyrare än rågbaserad gas 
men kan ändå vara lönsammast eftersom det 
räknas till andra generationens avancerade 
biobränsle och berättigar till skattelättnader. 
Forskarna testade också att minska snitt-
längden från 12 till 4 mm för att öka utbytet av 
metan men för vall och vete ledde det tvärtom 
till en minskning vilket kan bero på torrsub-
stansgrad och mognadsnivå.

 
Projekt H1033012

Bearbetning vid rätt  
tidpunkt kan ta kål på kvickroten
En ytlig bearbetning med pinnkultivator direkt 
efter skörd kan vara lika effektivt mot kvickrot 
som upprepad bearbetning. Genom att bara 
bearbeta en enda gång begränsas också kvä-
veutlakningen. Det är alltså klokt att avvakta 
hur kvickroten utvecklas under hösten för att 
se om ytterligare bearbetning behövs. Även 
upprepad putsning kombinerat med fånggrö-
da kan ha en dämpande effekt på uppförök-
ningen av kvickrot och bidra till att begränsa 
kväveläckaget. Fånggrödor, putsning och 
begränsad bearbetning kan bli betydelsefulla 
delar i ett odlingssystem med integrerad be-
kämpning av kvickrot.
 
Projekt H1250173

Vaccinstärkande ämne  
stärker grisars immunförsvar
Ämnet Matrix-M används som adjuvans för 
vaccin till djur, alltså för att förstärka effekten. 
Forskare vid SLU har undersökt om det också 
på egen hand skulle kunna gynna grisars eget 
skydd mot infektionssjukdomar. I det stiftel-
sefinansierade projektet gjordes försök i la-
boratoriemiljö där blodceller från gris odlades 
tillsammans med adjuvanset. De upptäckte 
att Matrix-M orsakar en reaktion som lockar 
till sig bakterieätande celler. Tanke är att adju-
vanset skulle kunna användas i förebyggande 
syfte inför förflyttningar, där grisar riskerar 
att utsättas för smittämnen. På så sätt kan 
utbrott av infektionssjukdomar undvikas 
samtidigt som grisarnas immunitet stärks av 
att exponeras för virus och bakterier. Forsk-
ningen fortsätter i ett pågående projekt finan-
sierat av Formas.
 
Projekt V1133036

Gulrostens genetiska 
variation hot mot spannmål
Svampen Puccinia striiformis, som orsakar 
gulrost på vete, råg och rågvete, förekommer 
i stora delar av Sverige, upp till Mälardalen, 
och uppträder i ett flertal genetiska varianter, 
så kallade raser. Den stora rasvariationen gör 
det svårt och osäkert att förlita sig på resi-
stenta sorter. Puccinia striiformis verkar kun-
na utveckla nya varianter utan sexuell repro-
duktion. Därför lönar det sig inte att bekämpa 
berberisbusken som annars är en mellanvärd 
för svampen. För att bättre kunna bekämpa 
gulsoten behövs i stället mer kunskap om de 
olika raserna, hur och med vilken frekvens nya 
varianter uppstår och dessutom bättre meto-
der för att identifiera rasvarianterna.



Vall är Sveriges största gröda och odlas på 
nästan hälften av åkermarken. Men långt 
ifrån all vall kommer till användning. Några 
få procent av ensilaget kasseras för att det 
är mögligt eller på annat sätt dåligt, men det 
är små mängder i sammanhanget. De stora 
förlusterna är osynliga och uppkommer under 
tiden ensilaget lagras och när det tas ut ur 
silon.

Forskare vid SLU har mätt förlusterna av 
torrsubstans i ensilage, både i laboratorieför-
sök och i full skala på gårdar. I laboratorieför-
söken använde de rör för att simulera lagring 
och uttagning av ensilage med olika torr-
substanshalt ur en plansilo. Efter 10 veckors 
uttagning hade 21 respektive 29 procent av 
ensilaget försvunnit. Forskarna kunde också 
konstatera en stark tillväxt av jäst och en mar-
kant temperaturökning.

Stora skillnader mellan system och gårdar
Sammanlagt 12 gårdar, med 12 plansilor, 6 
slangsilor, 3 tornsilor och 2 omgångar med 60 
rundbalar vardera, deltog i gårdsförsöken. All 
grönmassa som lades in och togs ut vägdes. 
I silorna var den genomsnittliga förlusten 
mellan 11,5 och 23,4 procent. Det skilde stort 
mellan silosystem men skillnaden mellan 
gårdarna var ännu större. 

– Vi fann stora förluster i plansilor på går-
darna, nästan alltid tvåsiffriga. Det berodde 
sannolikt på dålig packning och täckning. En 
gård utmärkte sig med att ha ovanligt låga 
förluster, bara fem procent. De täckte silon 
ovanligt väl med ett sandlager ovanpå plas-
ten. Men framför allt packades grönmassan 
betydligt mer berättar Rolf Spörndly, forskare 
på SLU. 

– Långsam inläggning är inget populärt 
råd till stora rationella gårdar där kanske en 
maskinstation kör en självgående hack med 
fyra vagnar i skytteltrafik till silon. Men på 
några gårdar har man på vår inrådan börjat 
fylla två silor samtidigt istället för en i taget. 

Där har lantbrukaren skaffat fram en pack-
ningstraktor till så att det kör en i varje silo 
under inläggningen. Den totala tidsåtgången 
förändras inte men tiden för varje silo för-
dubblas och packningen fördubblas också.

Bättre packning betalar sig
Projektet visar att bättre packning och tätare 
förslutning är åtgärder som lönar sig. En 
plansilo på 40 x 8 x 3 meter rymmer 200 ton 
torrsubstans. En dags extra packning med 
en 12 tons lastmaskin kostar ungefär 6 500 
kronor. Då räcker det om torrsubstansförlus-
ten minskar med 3 procent för att den extra 
packningen ska löna sig. I själva verket kan 
man räkna med betydligt bättre resultat. Som 
bonus får man också mindre mögel, bättre 

motståndskraft mot varmgång och bättre 
näringsvärde i ensilaget.

De lägsta förlusterna uppmättes i rundba-
lar där bara drygt 1 procent försvann, både 
för att de är lufttäta och för att innehållet från 
varje bal används innan några förluster hinner 
uppstå. Tidigare projekt har visat på en likar-
tad totalekonomi för rundbalar och silo. Men 
den jämförelsen förändras till silors fördel om 
förlusterna kan minskas med bättre täthet 
och packning.
 
Projekt V1230024: ”Ensilering av grovfoder. Del I - Minskade 
förluster” 
Rolf Spörndly, SLU, rolf.sporndly@slu.se

Osynliga ensilageförluster kan undvikas
Mer än en femtedel av allt ensilage som lagras i silor kan försvinna i form av värme, 
vatten och koldioxid. Varje år går enorma värden bokstavligt talat upp i rök. Men det 
finns sätt att minska förlusterna, en investering som definitivt kan löna sig.

När den öppna utlysningens första steg 
stängde den 1 juni hade förhoppningsfulla 
sökande skickat in 143 idéskisser. Det är en 
ökning med 18 procent sedan förra året och 
ett välkommet trendbrott. 2014 var det första 
året med en utlysning i två steg, då skickades 
266 idéskisser in. 2015 fick vi 172 och förra 
året hade antalet minskat till 121. Vad utveck-
lingen beror på är svårt att säga. Modellen är 
ny både för oss och för de sökande.

2014 gick över 90 ansökningar vidare till 
steg 2 efter branschgruppernas relevans-
bedömningar och mindre än 20 procent av 
de fullskaliga ansökningarna beviljades i 
slutändan. 2015 och 2016 har ungefär halva 

antalet, drygt 40 ansökningar, gått vidare till 
steg 2. Det har lett till att runt 40 procent av de 
fullskaliga ansökningarna har beviljats. Oav-
sett antalet idéskisser och antalet fullskaliga 
ansökningar har det alltid funnits fler starka 
ansökningar än vi haft möjlighet att bevilja 
och vi har varje år varit tvungna att avslå 
många bra ansökningar.

I år kom, som tidigare år, lejonparten av 
idéskisserna i fokusområde livsmedel, 98 
stycken. Mellan de tre andra fokusområdena 
var det relativt jämnt. 19 idéskisser i fokus-
område klimat & miljö, 16 inom företagande 
och 10 inom energi & biomassa. Under 
sommaren kommer våra branschgrupper att 

bedöma idéskissernas relevans för näringen 
och i augusti får de sökande veta om de går 
vidare till steg 2 med möjlighet att skicka in en 
fullskalig ansökan.

Beställ verksamhetsberättelsen för 2016
Vår verksamhetsberättelse och projektkata-
log för 2016 är klar. I projektkatalogen hittar 
du  de 31 nya projekt som beviljades och de 
68 projekt som slutrapporterades och god-
kändes 2016. Vi kommer att skicka ut verk-
samhetsberättelsen  till ett antal intressenter 
under juni. Om du vill vara säker på att få ett 
eget exemplar är det bara att skicka ett med-
delande till info@lantbruksforskning.se.

143 idéskisser i öppna utlysningen

Foto: Rainer Nylund/SLU
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Hushållningssällskapets försöksgård Logår-
den utanför Grästorp i Västergötland blev i 
början på 1990-talet centrum för utveckling 
av odlingssystem. Tre system anlades, inte-
grerad, ekologisk och konventionell odling.

Integrerad odling definieras som ett 
resurshushållande och miljömässigt för-
bättrat konventionellt odlingssystem där 
alla insatser är strikt behovsanpassade och 
minimerade, till exempel i fråga om jordbear-
betning och kvävegivor. Tanken var att några 
av åtgärderna skulle öka odlingssäkerheten 
och därmed avkastningen och att minskade 
odlingskostnader skulle kompensera för 
eventuella skördeminskningar. 

Den integrerade odlingen på Logården 
har dokumenterats sedan starten 1991. Den 
delen av gården brukades utan plog fram till 
2002 då behovsanpassad bearbetning börja-
de tillämpas. Två skiften har inte plöjts sedan 
1991. Vall och kvävefixerande baljväxter 
infördes i växtföljden. Lähäckar och gräs-
remsor anlades för att gynna den biologiska 
mångfalden.

20 års försök summeras
Slutsatserna från 20 års integrerad odling på 
Logården har nu sammanställts i en rapport. 
Det är en inte alltigenom positiv redovisning.

Logården består huvudsakligen av 
struktursvag mellanlera med hög mjälahalt. 
Förhoppningarna om att den reducerade 
jordbearbetningen och den tvååriga vallen 
med lusern skulle ha gynnsamma effekter 
på markstrukturen infriades inte fullt ut. Den 
bearbetningssula som skapats under kultiva-
tor- och tallriksdjup har låg genomsläpplighet 
för vatten trots flera års vall. Infiltrationen är 
sämre i den integrerade odlingen än i de an-
dra systemen.

– Man ska inte bara skylla på jorden men 
den är inte lätt att hantera, säger Ulf Axelson, 
projektledare på Hushållningssällskapet Väs-
tra Götaland.

– Har man ett plöjningsfritt system måste 
man vara mer vaksam, om man inte har till-
räcklig vinter och tjäle får man inte de positiva 
effekterna. Perioderna då det är gynnsamt att 

bearbeta jorden kan bli väldigt korta på dessa 
jordar om väderleken inte är tjänlig.

Omsådd gav packning
Förväntningarna om minskad kväveutlakning 
kom också på skam. Utlakningen över en 
växtföljd blev större än i den konventionella 
odlingen med enbart spannmål och oljeväx-
ter.

Mjälahalten gör jorden svår att bearbeta 
när det är fuktigt. Problemen med att eta-
blera grödan medförde ibland omsådd vilket 
missgynnade systemet. Det ökande antalet 
överfarter har sannolikt bidragit till ackumule-
rad packning, och åtgärderna för att förbättra 
strukturen har inte uppvägt de negativa effek-
terna.

Blöta och torra år har varit problematiska 
och skördarna har varierat kraftigt. Medel-
skörden av höstvete åren 1992–2011 var för 
den integrerade odlingen 6 207 kilo per hektar 
och för den konventionella 6 623 kilo. Den in-
tegrerade havreodlingen avkastade dock mer 
än den konventionella, 4 830 kilo mot 4 726.

Vårraps, som kräver lucker och väldräne-
rad jord, har varit särskilt svår att odla i det 
integrerade systemet. I övrigt är avkastning 
och täckningsbidrag (TB2) i i stort sett i nivå 

med konventionella system i området.

Integrerad odling kräver finlir
Slutsatsen är att ett plöjningsfritt system inte 
fungerade på Logården. Ett sådant passar 
inte alla jordar, och det kräver att arbetsmo-
menten utförs vid rätt förutsättningar. Vall 
i växtföljden ger inte heller tillräckligt stor 
effekt för att uppväga ett år mindre med avsa-
lugrödor.

Ulf Axelson försvarar dock integrerad 
odling:

– Man ska inte döma ut den, men man 
måste ta mer hänsyn till den biologiska pro-
cessen och inte köra efter almanackan, säger 
han.

Forskarna noterar också att mycket av 
grundtankarna i den integrerade odlingen 
numera har upptagits i det IPM-direktiv som 
gäller i EU sedan 2014. IPM, Integrated Pest 
Management, syftar till ett uthålligt odlings-
system via bland annat växtföljd, grödval och 
växtskyddsinsatser.
 
Projekt V1160064: ”Integrerat växtskydd – vad kan vi lära av 20 
års integrerad växtodling?” 
Ulf Axelson, Hushållningssällskapet Skaraborg,  
ulf.axelson@hushallningssallskapet.se

Svårt odla resurssnålt på struktursvaga jordar
Minimerad jordbearbetning och behovsanpassade givor och doser är grunden för 
integrerad odling. Men det är inte lätt, visar försök på Logården i Västergötland där 
olika odlingssystem jämförts.


