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Förord 

En stor del av de proteinfodermedel som förbrukas i den svenska husdjurs-

produktionen importeras. Stora delar av denna import skulle kunna produceras  

i Sverige och bidra till bättre växtföljder, minskad miljöpåverkan och ökad 

lönsamhet på svenska gårdar. De potentiella miljöfördelarna med närproducerat 

foder ligger bland annat i att fodertransporter minskas, att närsalter cirkuleras  

och att odlingen sker i befintliga jordbruksområden. I Sverige har åkerböna  

högst proteinskörd per hektar av våra sädesslag när den odlas under korrekta 

betingelser. Beräkningar vid Jordbruksverket visar att åkerböna är konkurrens-

kraftig i foderstaten och att odlingens omfattning bör öka. Ett antal faktorer utgör 

dock ett hinder för en snabb ökning av arealen. Åkerböna skiljer sig från andra 

sädesslag bland annat genom ca 1 månads längre växtperiod till mognad samt  

en hög tusenkornvikt. Kombinationen svårtorkad, sen skörd vid förhållandevis 

höga skördevattenhalter och en benägenhet för sprickbildning vid för snabb 

torkning medför att risken för kvalitetsproblem är stor. 

Idén med föreliggande projektet var att ta fram ett rådgivningsmaterial om hur 

lantbrukaren kan omhänderta åkerbönan för att bevara dess kvalitet och sam- 

tidigt minska energiinsatsen i samband med konservering och lagring på den  

egna gården. Materialet är en sammanställning av både kända och i viss mån  

nya kunskaper. 

Projektet utfördes vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Projektets 

uppläggning planerades av Nils Jonsson som också har fungerat som projekt-

ledare. Gunnar Lundin har bidragit med avsnittet om åtgärder för att underlätta 

skörden av åkerböna och Martin Sundberg med avsnittet om slangensilering  

av åkerböna. Nils Jonsson har bidragit med övriga avsnitt samt sammanställt 

rapporten. Projektstödet är beviljat av Jordbruksverket inom Axel 1 Modulering. 

Ett stort tack riktas till alla som på olika sätt bidragit till projektets genom-

förande, och särskilt till de lantbrukare som deltagit i studien. Ett stort tack även 

till Lovanggruppen som bidragit med erfarenheter om odling av åkerböna och 

kontaktuppgifter om odlare.  

Uppsala i juni 2015 

Anders Hartman 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

En stor andel av de proteinfodermedel som idag importeras skulle kunna ersättas 

med inhemsk produktion, vilket skulle bidra till bättre växtföljder, minskad miljö-

påverkan och ökad lönsamhet på svenska gårdar. I Sverige har åkerbönor (Vicia 

faba var. minuta) högst proteinskörd per hektar av våra sädesslag. Odlingen har 

ökat de senaste fem åren och har idag en större omfattning än odlingen av ärter. 

Beräkningar vid Jordbruksverket visar också att åkerböna är konkurrenskraftig i 

foderstaten och att odlingens omfattning bör öka. Åkerbönor skiljer sig från andra 

sädesslag bland annat genom ca 1 månads längre växtperiod till mognad samt en 

hög tusenkornvikt. Kombinationen svårtorkad, sen skörd vid förhållandevis höga 

skördevattenhalter och en benägenhet för sprickbildning vid för snabb torkning 

ökar risken för kvalitetsproblem. Syftet med föreliggande rapport är därför att, 

baserat på en sammanställning av kunskapsläget och orienterande studier, ge  

lantbrukare och rådgivare tips om hur skörd och konservering av åkerbönor kan 

underlättas. Rapportens huvudavsnitt behandlar vilka åtgärder som kan vidtas för 

att underlätta skörden av åkerböna, en genomgång av de konserveringsmetoder 

som kan användas, orienterande studier av åkerbönors torkningsegenskaper, 

kostnader för konservering samt lantbrukares erfarenheter av att torka åkerbönor 

till utsäde och foder. Projektet finansierades av Jordbruksverket inom Axel 1 

Modulering. 

Genomgången visar att redan vid planeringen av odlingen av åkerbönor kan val 

göras för att underlätta efterföljande konservering och öka chanserna för ett gott 

konserveringsresultat. Om exempelvis tidiga sorter väljs och om sådden sker  

så tidigt som möjligt ökar möjligheterna för en tidig skörd under gynnsammare 

väderleksförhållanden, vilket ökar möjligheterna att skörda vid lägre vattenhalter. 

Samtidigt sparas energi och därmed kostnader för torkning. Orienterande studier 

tyder på att mognaden kan påskyndas genom ”toppning”, d.v.s. att under växt-

odlingssäsongen klippa av någon decimeter av plantornas övre del. Vid skörd  

bör urtröskningen ske skonsamt och mängden s.k. returgods vid rensningen mini-

meras. Det är viktigt att skörden av åkerbönor prioriteras så att skördetröskningen 

i så stor utsträckning som möjligt sker när grödan är yttorr.  

Skörden och den efterföljande hanteringen av trindsäd bör vara så skonsam som 

möjligt framförallt om de skall användas till utsäde. Bönor och ärter transporteras 

skonsamt med skopelevatorer och bandtransportörer. I en vanlig spannmålsskruv 

är det stor risk att baljväxtfrön skadas. Skadornas omfattning kan begränsas 

genom att man väljer en skruv med lågt varvtal och med ett avstånd mellan skruv-

spiral och hölje som överstiger bönans diameter. Ytterligare ett sätt att förebygga 

skador är att se till att skruven alltid går väl fylld. 

För att skörden skall kunna utföras under så gynnsamma förhållanden som möjligt 

sent under hösten måste den kunna genomföras snabbt, varför torkens kapacitetet 

inte alltid räcker till. Därför är det viktigt att möjligheter till luftad buffertlagring 

finns samt att torkningen kan genomföras inom angivna maximala lagringstider  

så att inte grobarheten eller fodersäkerheten riskeras. Om åkerbönor skall lagras 

över nästa sommar bör den torkas till 14-15 % vattenhalt för att bli lagringsstabil. 

Torkningsegenskaperna skiljer sig något åt mellan åkerbönor och spannmål bero-

ende på skillnader i kärnstorlek och kemisk sammansättning. Förutom långsammare 

fukttransport ut ur kärnan är vattnet i åkerbönor något hårdare bundet jämfört med  

i spannmål om vattenhalten är över 15 %. Sammantaget leder detta till en lång-

sammare torkning. 
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Dagens varmluftstorkar är i huvudsak anpassade för att torka småkärniga sädes-

slag. Om man torkar storfröiga sädesslag på samma sätt som spannmål, alltså i  

ett steg med höga torkluftstemperaturer åtföljt av en snabb kylning, leder detta 

oftast till omfattande sprickbildning. Sannolikt bidrar både den snabba torkningen 

och kylning till spänningar i kärnan orsakade av vattenhalts- och temperatur-

gradienter. En orienterande studie i labbskala visade att det tog mer än 1.6 gånger 

så lång tid att varmluftstorka åkerböna i ett steg från 23 till 14 % vattenhalt jäm- 

fört med vete när torkluften höll 60˚C. Detta innebar också att energiåtgången  

blev motsvarande högre. Det går dock att anpassa varmluftstorken till att torka 

storkärniga material skonsamt utan sprickbildning. De råd som finns anger att 

torkluftstemperaturen bör sänkas till max 35-45˚C, att torkningen bör ske i minst 

två steg med mellanliggande viloperiod och att lufthastigheten eventuellt kan 

behöva sänkas i torkzonen. Samtliga dessa åtgärder leder dock till sänkt torknings-

kapacitet. Om åkerbönor skall användas till foder på den egna gården kan högre 

torkluftstemperaturer användas och torkningen ske i ett steg utan att fodervärdet 

påverkas. Man bör dock vara observant på att lagringen bör ske väl skyddat då en 

mer omfattande sprickbildning ökar känsligheten för uppfuktning. Om torkningen 

sker i ett steg får man också räkna med betydligt högre energiåtgång. Energi-

förbrukningen och även sprickbildningen kan sannolikt minskas markant om den 

avslutande kylningen sker långsamt i en separat luftningsficka. Till detta bidrar att 

torkningen kan avbrytas något tidigare på grund av att långsam kylning av ett varmt 

torkgods, eventuellt kombinerat med en viloperiod, ger en ökad torkningseffekt 

under kylningsfasen.  

Silotork med omrörarskruvar och tillsatsvärme bör vara ett användbart torknings-

system till åkerbönor, speciellt om de utfodras i blandning med foderspannmålen.  

I detta fall blandas nyskördade fuktiga åkerbönor med hjälp av omrörarskruvarna 

med redan torkad spannmål i silon. För att uppnå lagringsstabilitet efter inbland-

ningen är det bäst om spannmålen torkas till en låg vattenhalt från början för att 

undvika att behöva torka under senhösten. Med denna torkningsmetod blir energi-

åtgången för torkningen av åkerböna samma som för den mer lättorkade spann-

målen torkad under förhoppningsvis gynnsammare förhållanden tidigare under 

hösten.  

I en svensk studie av olika torkningsmetoders lämplighet till åkerbönor, som 

genomfördes i slutet av 1960-talet, bedömdes kalluftstorkning med tillsatsvärme  

(5-7˚C) vara den skonsammaste och därmed lämpligaste torkningsmetoden för 

åkerbönor både till foder och till utsäde. Detta förutsatte att tillräckligt höga luft-

mängder användes. Det är viktigt att torkningen inte tar för lång tid för att undvika 

skador på grobarheten eller att fodersäkerheten riskeras. Torkningen bör ske kon-

tinuerligt och under oktober krävs oftast att tillsatsvärmen är ständigt påslagen. 

Under augusti och september kan det dock räcka med att tillsatsvärmen är påslagen 

endast nattetid om väderleken är gynnsam. För storfröiga material passar plan-

bottentorkar med heltäckande perforerade golv för tilluften bäst. Om luften tillförs 

via kanaler är risken stor att luften tillförs ojämnt och att torkningen närmast golvet 

mellan kanalerna helt uteblir på grund av för lågt mottryck.  

Åkerbönor till foder kan också lagras fuktigt genom lufttät lagring, ensilering eller 

syrabehandling på samma sätt som spannmål, vilket redovisas kortfattat. Erfaren-

heter av ensilering av åkerböna är dock mycket begränsad. Vattenhalten bör vara 

högre än hos spannmål, sannolikt över 30 % för att mjölksyrabakterier skall växa 

till, vilket samtidigt anges som nedre gränsen för pressvattenförluster. 
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Summary 

A large proportion of the protein feeds currently imported could be replaced by 

domestic production, which would contribute to better crop rotations, reduced 

environmental impact and increased profitability of Swedish farms. Of Swedish 

seeds field beans (Vicia faba var. minuta) have the highest protein yield per 

hectare. Cultivation has increased over the past five years and now field beans are 

cultivated on larger acreage than peas. Calculations made by the Swedish Board 

of Agriculture also showed that field beans are competitive in the diet and that  

the cultivation should increase. Field beans is different from other grains such  

as approximately one month longer growing period to maturity and a high 1000-

kernel-weight. The combination of slowly to dry, late harvest at relatively high 

moisture content and a propensity for cracking when dried to fast increases the 

risk of quality problems. The purpose of this report is therefore to provide farmers 

and extension advice to facilitate harvesting and preservation of field beans based 

on current knowledge. The report's main section deals with the measures that  

can be taken to facilitate the harvest of field beans, a review of the preservation 

techniques that can be used, exploratory studies of the drying properties of field 

beans, the costs for preservation of field beans and farmers' experiences of to dry 

field beans intended for seed and feed. The project was funded by the Swedish 

Board of Agriculture within Axis 1 Modulation. 

The review shows that already in the cultivation of field beans choices can be 

made to facilitate the subsequent preservation and increase the chances of good 

preservation results. For example, if early varieties are selected and if sowing is 

done as early as possible the chances for an early harvest under favorable weather 

conditions increases which increase the possibility of harvesting field beans at 

lower moisture contents levels. At the same time energy and thus costs for drying 

is saved. According to explorative studies the ripening may be accelerated by 

"topping", i.e. that during the crop season cut off a few inches of the plant's upper 

part. The threshing of field beans should be gentle and the amount of so-called 

tailings from the cleaning system should be minimized. It is important that the 

harvest of field beans has priority in order to that the harvest as much as possible 

is done when the crop is surface dry. 

It is important that the harvest and subsequent handling of legumes are as gentle 

as possible, especially if they are used as seeds. Beans and peas are transported 

gently with bucket elevators and conveyors. In regular cereal augers leguminous 

are likely to be damaged. Extent of the damage can be limited by choosing an 

auger with a low speed and with a distance between the helix and pipes larger 

than the diameter of a bean. Yet another way to prevent injuries is to make sure 

that the auger always being well filled. 

For the harvest to be carried out in such favorable conditions as possible late in  

the autumn the harvest capacity has to be high. Therefore, the dryer capacity will 

not always be enough. Available aerated buffer storage and that the drying process 

can be carried out within the stated maximum storage times will be important.  

If field beans have to be stored to next summer they should be dried to 14-15% 

moisture. Drying characteristics differ somewhat between field beans and cereals 

due to differences in kernel size and chemical composition. In addition to a slower 

transport of moisture out of the kernel the water in field beans is slightly tighter 
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bound compare to in cereals if the moisture content is over 15%. Overall, this leads 

to a slower drying. 

The current hot-air dryers are mainly adapted to dry small cereals. Drying large-

seeded legumes in the same manner as cereals in one step with high drying air 

temperatures leads mostly to extensive cracking. The reason is the fast drying 

which give rise to temperature and moisture gradients followed by tension in the 

kernel. An exploratory study in laboratory scale showed that it took more than 1.6 

times as long time to dry field beans in one step from 23 to 14% moisture content 

compared to wheat when the temperature of the drying air was 60˚C. The energy 

consumption was correspondingly higher. However, you can adjust the hot air 

dryer to dry large-seeded legumes gently without cracking. This is done by lower-

ing the drying air temperature to a maximum of 35-45˚C, by drying in at least two 

steps with intervening rest period and possibly also by lowering the air speed in 

the drying zone. All these measures, however, leads to reduced drying capacity.  

If the field beans will be used as feed on the farm a high drying air temperatures 

can be employed and the drying done in one step without affecting the feed value. 

One should, however, be observant of that storage should be well protected when 

a more extensive cracking increases the sensitivity for rehumidification. If drying 

is done in one step you also expect substantially higher energy consumption. 

Energy consumption can be slightly reduced if the final cooling takes place slowly 

in a separate aeration silo. Slow cooling of a hot drying goods provides increased 

drying effect, and the drying process can therefore be interrupted slightly earlier. 

Drying in silo dryers with mixing augers and additional heat should be a useful 

method especially if field beans are fed in a mixture with feed grain. In this case, 

freshly harvested wet field beans will be mixed with already dry grain in the silo. 

After mixing, the mean moisture content should be low enough so that storage 

stability is achieved to avoid the need of energy costly drying in the late fall. With 

this drying method, the energy consumption for the drying of field beans will be 

the same as for the more easily dried grain, hopefully dried during more favorable 

conditions earlier in the autumn. 

A Swedish study of various drying methods suitability for field beans, which was 

conducted in the late 1960s, estimated that ambient air drying with additional 

heating (+ 5-7°C) will be the most gentle, and therefore the most appropriate 

drying method for field beans both for animal feed and seed. This assumed that 

sufficiently high air volumes are used. It is important that the drying process does 

not take too long time to avoid damage to the germination and to risk the feed 

safety. The fan should be continuously turned on and during October also the 

auxiliary heater. During August and September, however, it may suffice that the 

auxiliary heating only is turned on at night if the weather is favorable. For large-

seeded materials bin driers with perforated floor is most appropriate. If air is 

supplied through channels there is a major risk for air flow being erratic and 

drying closest to the floor between the channels completely fail due to low back 

pressure. 

Field beans intended to feed can also be stored moist through airtight storage, 

ensiling or acid treatment in the same manner as cereals, which are briefly 

presented. Experiences of ensiling of field beans are very limited. The water 

content should be higher than that of cereals, likely over 30% to make it possible 

for lactic acid bacteria to grow, which also is the lower limit of press water losses. 
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Inledning 

Av de proteinfodermedel som förbrukas i den svenska husdjursproduktionen 

importeras ca 60 procent. Stora delar av denna import skulle kunna produceras  

i Sverige och bidra till bättre växtföljder, minskad miljöpåverkan och ökad lön-

samhet på svenska gårdar. De potentiella miljöfördelarna med närproducerat foder 

ligger bland annat i att fodertransporter minskas, att närsalter cirkuleras och att 

odlingen sker i befintliga jordbruksområden. Expansionen av sojaodling är en av 

de främsta drivkrafterna bakom avskogningen av den brasilianska tropiska skogen 

(Nepstad, m.fl., 2006) och soja är ett av de mest miljöbelastande fodermedlen  

till svenska djur enligt foderdatabasen (Flysjö, m.fl., 2008). Under 2012 odlades 

141 000 hektar med oljeväxter, ärter, åkerböna och vicker i Sverige. Om hänsyn 

tas till växtföljdsrestrektioner och att en utökad odling inte får inkräkta på vall-

odlingen skulle den inhemska odlingen av proteinfodermedel kunna fördubblas 

(LRF, 2012). Möjligheten att öka odlingen är störst i Götalands södra och norra 

slättbygder. Baljväxternas förfruktsvärde ökar lönsamheten i kommande gröda 

både genom en högre avkastning och mindre behov av tillfört kväve. Högst 

proteinskörd per hektar har åkerböna (Vicia faba var. minuta) när den odlas under 

korrekta betingelser. Åkerböna vars äldre namn är hästböna är vår äldsta baljväxt. 

Den är den jordbruksodlade varianten av växtarten bondböna och används enbart 

till foder. Odlingen av åkerböna har ökat varje år under de senaste fem åren och 

har idag en större omfattning (> 16 000 ha) än odlingen av ärter. Mest omfattande 

är odlingen i Götalands norra slättbyggder, följt av Svealands slättbyggder och 

södra Götaland. Beräkningar vid Jordbruksverket visar också att åkerböna är 

konkurrenskraftig i foderstaten och att odlingens omfattning bör öka (SJV, 2012). 

Ett antal faktorer utgör dock ett hinder för en snabb ökning av arealen åkerböna 

samtidigt som de utgör en risk för foder- och livsmedelssäkerheten. Åkerböna 

skiljer sig från andra sädesslag bland annat genom ca 1 månads längre växtperiod 

till mognad jämfört med stråsäd och ärter samt en hög tusenkornvikt. Skörden 

inträffar ofta under september månad men besvärliga år även under oktober och 

november. Trots den sena skörden är den genomsnittliga obärgade arealen de 

senaste sex åren lägre för åkerböna än för ärter, 2,2 % jämfört med 4,7 % (SCB, 

2015). Den sena skörden leder till att skördevattenhalten ofta är hög (>20 %) och 

att torkningen av detta storkärniga och trögtorkade material måste genomförs  

med stora energiinsatser under fuktiga och kalla väderleksförhållanden. För snabb 

torkning vid höga torkluftstemperaturer medför också att fröet spricker, vilket kan 

sänka grobarheten och därmed användbarheten som utsäde. I dagsläget saknas  

ett rådgivningsmaterial om åkerbönans hantering efter skörd. Exempelvis saknas  

en sammanställning av om åkerbönas egenskaper, som exempelvis sambandet 

mellan åkerbönans vattenhalt och relativ luftfuktighet/vattenaktivitet. Detta sam-

band klargör bland annat vilken slutvattenhalt fröet kan nå vid planbottentorkning 

under olika klimatbetingelser samt fröets lagringsstabila vattenhalt vid långtids-

lagring.  

Utfallet vid åkerbönornas konservering och fortsatta hantering är i hög grad bero-

ende av aktuell årsmån, men även av lantbrukarens olika odlingsåtgärder. En 

lyckad konservering gynnas bl.a. av insatser som ger tidig och snabb skörd av en 

välrensad vara med låga vattenhalter. Föreliggande rådgivningsmaterial inkluderar 

därför även tips om olika åtgärder under växtodlingsperioden som underlättar åker-

bönornas tillvaratagande. 
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Åtgärder för att underlätta skörd av åkerbönor 

Odling 

Sortval 

Redan innan åkerbönorna kommer i jorden finns möjligheter att tidigarelägga 

skörden för att öka chansen för bra skörde- och torkningsförhållanden. En sådan 

åtgärd är val av sort där de vitblommiga åkerbönorna har en något kortare vegeta-

tionsperiod än de brokblommiga. Av dagens sortmaterial är det den vitblommiga 

sorten Gloria som är tidigast (Holstmark pers. medd., 2015).   

Avkastning och tidighet är starkt sammankopplade för åkerbönor, där tidiga sorter 

i regel ger lägre skörd.  Det är också dessa båda parametrar som främst beaktats 

vid framtagning av nya sorter (Johansson, 1999). Förutom att ge högre avkastning 

är de brokblommiga mer högvuxna och har bättre ogräskonkurrens än de vitblom-

miga, vilket framför allt uppskattas i den ekologiska odlingen. 

Etablering 

För att åstadkomma en gröda med god tillväxt och hög ogräskonkurrens är för-

frukten av stor betydelse. Åkerböna passar bäst efter höstsäd eller flerårig vall, 

vilket tyder på att en lucker jord är viktig. I en undersökning med ekologiska odlare 

i västra Sverige 2003 framgick det att avkastningsnivån var ca 500 kg högre för 

åkerbönor på de fält som såddes efter höstsäd, jämfört med de som såddes efter 

vårsäd (SJV, 2013). 

För att erhålla en tidig skörd är det är angeläget med en snabb och jämn etablering. 

En väl genomförd höstplöjning ger goda förutsättningar att få en välbrukad såbädd 

med tillräckligt djup efterföljande vår. Utsädesplacering på 6–8 cm djup på fuktig 

såbotten gynnar uppkomsten och underlättar rot- och skottutveckling (SJV, 2013). 

En av de viktigaste parametrarna för att tidigarelägga skörden är såtidpunkten. 

Möjligheterna till tidig sådd är goda för åkerbönorna. Groningen sker redan vid  

så låga temperaturer som +1 °C och frosttåligheten är jämförelsevis god 

(Jordbruksaktuellt, 2013). 

För att åstadkomma en snabb uppkomst kombinerar vissa odlare tidig sådd med 

en något grundare såbädd än normalt (LRF, 2013). En grund såbädd ger visser-

ligen inte samma möjlighet att skapa tillräckliga mängder av finjord och avdunst-

ningsskydd, vilket kan göra etableringen mer torkkänslig. Å andra sidan medför 

den tidiga sådden att sannolikheten ökar för att åkerbönorna skall få regn innan  

en eventuell försommartorka sätter in. Konceptet kan vara av särskilt intresse i 

områden som normalt har god tillgång på nederbörd i början av växtodlings-

säsongen.   

Ogräskontroll 

Skörden underlättas av att grödan så långt möjligt är fri från ogräs i synnerhet de 

ogräs som fortfarande är grönskande vid skördetillfället. Djup sådd och långsam 

utveckling i kall jord kan släppa fram både örtogräs och rotogräs i ett tidigt skede. 

Rotogräsen gynnas av att åkerbönorna på hösten släpper ner mer ljus när blad faller 

av samtidigt som plantorna krymper och svartnar. Det är därför angeläget att de fält 
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som besås med åkerbönor har förekomsten av bl.a. kvickrot under kontroll. För  

att bekämpa örtogräsen kan en ytlig harvning utföras 4–7 dagar efter sådden men 

före uppkomsten. Denna s.k. blindharvning, som kan vara aktuell även i konven-

tionell odling, ger bäst effekt om den utförs i varm och torr väderlek. Åkerböna går 

även bra att radhacka från det att den har 7–8 örtblad. Ogräsen täcks med jord och 

kvävs samtidigt som jorden luckras, det senare gynnar både syresättning och vatten-

transport. I den konventionella odlingen kan fröogräsen bekämpas med Basagran 

SG när åkerbönorna är 3-8 cm höga (SJV, 2015). Ytterligare en möjlighet att öka 

åkerbönornas ogräskonkurrens är samodling med vårvete eller vårrågvete. Sam-

tidigt får vårvetet högre proteinhalt än vid odling i renbestånd genom att det tar upp 

markkvävet mer effektivt än åkerbönorna (LRF, 2013). 

Skadegörare 

På grund av olika skadegörare bör åkerbönor inte återkomma oftare än vart 7:e  

till vart 8:e år i växtföljden. En vanlig växtföljdsskadegörare är chokladfläcksjuka, 

vilken kan ge tidig nedvissning med stora skördeförluster. Svampen övervintrar 

som sklerotier och mycel på vissna plantrester och sporerna sprids med vind och 

regn. Eventuell utsädessmitta är av mindre betydelse. Angreppen sker oftast på 

eftersommaren, men ju tidigare angreppet kommer desto allvarligare skador och 

större skördebortfall. Svampen är särskilt aggressiv vid varmt väder och hög 

luftfuktighet.  

 

Bild 1. Chokladfläcksjuka (Botrytis fabae) är en vanlig svampsjukdom på åkerböna. Vid 
starka angrepp brunfärgas stjälkarna och plantan vissnar helt. Foto: Katarina Holstmark 

För att minska risken för att svampen sprids av vinden bör åkerböna etableras långt 

från föregående års odling, minst ca 500 m. I äldre litteratur uppges kalcium och 

magnesium ha positiv inverkan på plantornas motståndskraft. I den konventionella 

odlingen kan kemisk bekämpning av chokladfläcksjuka övervägas. Åtgärden kan 

hämma angreppen men medför samtidigt en senare mognad på fem till tio dagar, 

vilket i slutänden kan leda till en otröskad gröda istället för merskörd.   
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Toppning 

En tänkbar odlingsåtgärd för att påskynda mognaden är toppning. Genom att 

under växtodlingssäsongen klippa av den översta delen av grödan kan man enligt 

äldre lantbrukslitteratur hindra att nya blommor ansätts och att växten i stället 

börjar mogna av: ” Under fuktiga eftersomrar och vid angrepp av bladlöss är det 

fördelaktigt att toppa bönorna, enär utvecklingen av redan ansatta baljor där-

igenom påskyndas, och bladlösshärjningen motverkas” (Jordbrukslära 1943)      

Under 2013 (Lundin & Holstmark, 2014) och 2014 studerades toppning i form av 

orienterande fältförsök på ekologiska gårdar i Västergötland och Uppland. Båda 

åren hade toppningen betydande inverkan på åkerbönornas fortsatta utveckling.  

Under 2013 utfördes toppningen i Västergötland den 31 juli, bild 2. Åkerbönorna 

hade då i det närmaste slutat blomma. Toppningen i Uppland genomfördes den 

16 juli med grödan i full blom. Vid toppningen avlägsnades ca 1 dm av plantornas 

övre del, vilket innebar att inga baljor förlorades. Arbetet utfördes med bensin- 

driven häcksax samt i Uppland även med ogrässkärare, en s.k. ”CombCut”. Av  

de båda provade utrustningarna gav häcksaxen den mest fullständiga avklippningen. 

Ogrässkäraren hade svårt att svälja de stora materialflödena, vilket resulterade i 

ofullständig toppning.  

 

Bild 2. Toppad åkerböna. Svaneberg 31 juli 2013. Foto: Katarina Holstmark 

I Västergötland medförde toppningen att mognaden påskyndades. Här kunde  

de toppade åkerbönorna skördas den 11 september, d.v.s. ca 2 veckor före den 

otoppade grödan, bild 3. 
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Bild 3. Skördetröskning av toppade åkerbönor. Svaneberg den 11 september 2013.  
Foto: Katarina Holstmark  

I Uppland mognade de toppade plantorna snabbt av, men de satte samtidigt flera 

nya sidoskott från rotbasen, 2-3 skott/planta. Därför försenades mognaden i de led 

som toppades. Alla försöksled skördetröskades den 3 oktober.  

Under 2014 provades toppning vid tre olika mognadsstadier på respektive 

försöksplats som i stort kan beskrivas enligt: Blomning, baljsättning, mognad.  

Frövattenhalten vid skörd var genomgående lägre i de toppade leden. I Väster-

götland uppgick denna skillnad till åtta procentenheter och i Uppland till fem 

procentenheter. I Västergötland visade sig toppningen även ha en utjämnande 

effekt på mognaden. Här noterades att fröna i de toppade leden genomgående var 

helt mogna. Däremot innehöll det otoppade ledet ca 11% omogna frön som höll 

en mycket hög vattenhalt, 49%. 

Båda försöksåren visade att toppning riskerar att minska avkastningen. Detta 

gällde främst när toppning genomfördes tidigt under växtodlingssäsongen. 

Toppningen hade ingen negativ inverkan på plantornas sundhetstillstånd eller 

bönornas näringsinnehåll. Ingen stjälkförsvagning eller liggsädesbildning kunde 

noteras, utan grödan var genomgående upprättstående vid respektive skörde-

tillfälle. 

Under båda växtodlingssäsongerna var regnmängderna i respektive region 

måttliga, vilket innebar att även otoppade åkerbönor utan problem kunde skörde-

tröskas förhållandevis tidigt. Vad gäller lämplig toppningstidpunkt så pekar båda 

försöksåren på att denna bör utföras tämligen sent under säsongen. Med hittills 

vunna erfarenheter kan utvecklingsstadium 80 vara ett riktmärke ”Mognad på-

börjad, alla frön är fullmatade men fortfarande gröna”. Ännu saknas utprovade 

maskinsystem för toppning av åkerböna. Exempel på möjliga maskiner för denna 

arbetsuppgift är rotorslåttermaskiner med hög skärhöjd samt haspelförsedda kniv-

balkar.  
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Skördetröskning 

Skördetidpunkt 

Åkerbönor till mogen skörd bärgas i vårt land huvudsakligen med direkttröskning 

även om försök emellanåt görs med att skårlägga grödan. Under gynnsamma 

väderförhållanden är väl mogna åkerbönor en lättskördad gröda. Den är inte 

drösningsbenägen och står i regel upp.  Vid fullmognad är baljorna läderartade, 

sega och svarta. Fröinnehållet är hårt, bladen gulnar och torkar, medan stjälken 

fortfarande kan vara mer eller mindre grön (Johansson, 1999). Fröet är då så hårt 

att man inte kan rista med nageln på det (SJV, 2013). Enligt Norrby (1971) 

infaller med hänsyn till proteinskörd och proteinkvalitet optimal skördetidpunkt 

när alla baljor har välutvecklade frön och 50-85 % av bladen har fallit av under de 

nedersta baljorna.  

Åkerbönan har ca 1 månads längre vegetationsperiod jämfört med övriga vårsådda 

sädesslag inklusive trindsäd. Detta innebär att skörden i södra Sverige normalt 

infaller i mitten av september och i Mellansverige runt månadsskiftet september-

oktober och ibland ännu senare. Dagarna är då jämförelsevis korta vilket sinkar 

grödans upptorkning. Är grödan dessutom ojämnt mogen kan skördetröskningen 

bli mycket besvärlig. Skördetröskning av fuktiga och ojämnt mogna åkerbönor 

vållar dessutom merarbete och omfattande energiuttag vid efterföljande hantering 

och torkning.  

 

Bild 4. Skördetröskning av ojämnt mogna åkerbönor ökar kraven på föraren. Försöksfält  
i Hacksta, Uppsala den 3 oktober 2013. Foto: Gunnar Lundin 

Det är viktigt att prioritera skörden av åkerbönor så att tillfällen med bra väder 

kan utnyttjas. Visserligen infaller skörden sent på året men å andra sidan är det i 

regel ingen annan gröda som konkurrerar om tiden. Tröskning bör ske under de 

delar av dygnet när grödan är som mest yttorr, under senhösten ligger ofta daggen 

kvar fram till mitt på dagen.   

En tänkbar möjlighet att underlätta skördetröskningen är att först bladdöda 

grödan. Åtgärden är dock inte invändningsfri. Rahbek Pedersen (pers. medd., 

2012) påpekar att åkerbönor är en jämförelsevis öppen gröda, vilket medför att 
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mycket bekämpningsmedel kan hamna på marken för att senare kunna lakas ut. 

Vidare skulle en bekämpning komma att infalla sent, ofta i september, då mycket 

vatten finns i marken, vilket även det ökar risken för utlakning. 

Inställningar, körteknik 

Det största problemet vid skördetröskning av åkerbönor är att delar av skörde-

tröskans inre riskerar att sättas igen. Vid skördetröskningen är stjälkarna även  

för en mogen gröda delvis gröna och saftiga. När dessa trasas sönder inuti skörde-

tröskan bildas beläggningar som försämrar skördetröskans olika funktioner. För-

utom söndertrasat tröskgods kan även jordpartiklar bidra till att skördetröskan 

sätts igen. Genom att en åkerbönsgröda ej är marktäckande slår det upp jord på 

stjälkarna från marken vid regn, som sedan följer med in i maskinen (Sundqvist 

pers. medd., 2012).  

För att minska risken för att jord kommer in i skördetröskan vid låga stubbhöjder 

är det viktigt att skärbordet är väl avfjädrat. Tyngden får inte överstiga medarnas 

bärförmåga, annars skär bordet ner i marken och skjuter jord framför (”bulldozer-

effekt”). Kraven på god avfjädring är jämförelsevis höga i åkerbönor genom att 

marken inte bär lika mycket som exempelvis i en tät vetegröda. Låg markbärighet 

accentuerar även kraven på skärbordsautomatikens anpassningsförmåga, bild 5. 

 

Bild 5. Automatisk reglering av skärbordets höjd underlättar förarens arbete. För system 
som bygger på registrering av trycket mot underlaget är det viktigt att justera känsligheten 
till rådande förhållanden genom att noggrant ställa in det marktryck som automatiken 
skall reagera på. 

Åkerbönorna är lätta att tröska ur. Låg cylinderhastighet och stort slagskoavstånd 

bör därför tillämpas, vilket minskar risken för mekaniska skador på fröet. Med en 

skonsam urtröskning reduceras även tendenserna att stjälkar med hög vattenhalt 

söndertrasas och ökar ytfuktigheten i tröskgodset. Att beakta är dock att risken för 

driftsavbrott p.g.a. stoppar i tröskspalten ökar vid dessa inställningar.  

Rensverket är lätt att ställa in. För att undvika att grönt material vandrar runt och 

fuktar upp skördetröskans inre kan man välja att släppa ut returgodset på marken. 

Det blir å andra sidan inte så stora mängder av den varan genom att stora såll-

öppningar tillämpas, bild 6. Genom att fröna är tunga kan man tillåta höga flöden 

för rensluften, bild 7.  
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Bild 6. Vid skörd av stråsäd (övre bilden) koncentreras rensningsarbetet till den sållens 
främre delar. Sållförlängningen öppnas mer än översållet för att fungera som nödutgång 
för otröskade ax. Vid skörd av åkerbönor (undre bilden) ges sållförlängningen samma 
öppning som översållet och luften fördelas över sållens fulla längd. Vidare används så 
stora öppningar i undersållet som möjligt för att minimera mängden returgods. 

 

 

Bild 7. Tack vare åkerbönornas höga tusenkornvikt kan man blåsa på med mycket luft i 
rensverket (Johansson, G.). 

Rengöring och säkerhet  

Vid skörd av ojämnt mogen gröda och fuktiga förhållanden får man räkna med  

att delar av skördetröskan behöver rengöras med jämna mellanrum. Slagsko, 

halmskakare, uppsamlingsplan, såll och transportörer riskerar att sättas igen och 

kan därför behöva inspekteras flera gånger om dagen. Även om rengöringen i 

många fall är tidsödande och besvärlig har konstruktionsförbättringar successivt 

kunnat noteras. Exempelvis har flera trösktillverkare underlättat rengöringen av 

uppsamlingsplanet genom att detta numera kan demonteras sektionsvis, bild 8. 

Varje enhet kan då plockas ut var för sig och exempelvis rengöras med högtrycks-

tvätt.  
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Bild 8. Rengöringen av uppsamlingsplanet underlättas genom uppdelning i sektioner som 
lätt kan demonteras. Foto: Lantmännen Maskin  

Under besvärliga förhållanden kan spannmåls- och returelevatorer sättas igen. 

Detta kan motverkas genom att byta ut några av de ordinarie medbringarna i 

gummi mot elevatorskrapor i stål som kontinuerligt tar bort avlagringarna, bild 9. 

Till skördetröskorna av fabrikat Massey-Ferguson, modellerna Activa respektive 

Beta, medföljer sådana stålskrapor som lösa tillbehör, vilka kan monteras vid 

behov. När det gäller äldre skördetröskor tillverkade i Danmark finns stålskrapor 

som extrautrustning (Ramberg, pers. medd., 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bild 9. Om elevatorerna tenderar att sättas igen  
kan 2-3 av de ordinarie medbringarna av gummi 
ersättas med stålskrapor (Lundin, 1999). 

 

Vid tömningen av spannmålstanken kan påkänningarna på transportskruvarna  

vid skörd av åkerbönor bli omfattande. Genom att sänka skyddsplåten över 

bottenskruven reduceras materialflödet, vilket minskar belastningen. 

Upprepad rengöring i fält underlättas av att man har ändamålsenliga redskap  

till hands, bild 10. Beträffande skrapor av metall manas till viss försiktighet vid 

användning på målade ytor för att inte ge upphov till rostangrepp.     
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Bild 10. Ett snedställt järn på skaft, en sotarraka och en sopkvast är bra att ha med i fält 
för rengöring av skördetröskan. Efter Kjell Sjelin (Lundin, 1999).  

Vid skörd av ojämnt mogna åkerbönor eller under fuktiga förhållanden kan valv 

bildas i spannmålstanken vid tömning så att tröskgodset ej fullständigt rinner ner 

till den roterande bottenskruven. Det är då frestande för föraren att klättra upp på 

spannmålstanken och, hängande på kanten med dinglande ben, ”hjälpa” flödet 

med foten. I många fall fungerar detta men metoden är förrädisk. Det kan räcka 

med att en bit av ett klädesplagg snuddar vid skruven, tyget börjar linda sig, sedan 

dras foten in o.s.v. För att minska risken för allvarliga kroppskador i denna och 

likanande situationer har vid JTI utvecklats ett redskap för att avlägsna material 

som ansamlats vid rörliga maskindelar (Lundin & Adolfsson, 2014), bild 11. 

 

Bild 11. Vid JTI har ett redskap utveckats för att bl.a. lösgöra trögflytande tröskgods  
i spannmålstanken. Som handhållen enhet valdes ett teleskopiskt skaft av en typ  
som allmänt saluförs i detaljhandeln för trädgårdsutrustning. Ett av teleskopskaftets 
standardverktyg modifierades till en skrapa med bearbetande enhet i plexiglas.  
Litslena Prästgård den 24 augusti 2013. Foto: Gunnar Lundin 

Utformningen av redskapet gjordes främst med tanke på dess huvuduppgift, att 

lösgöra material vid rörliga maskindelar utan risk för personskador. Samtidigt 

eftersträvades att utrustningen även skulle kunna vara till nytta i fler situationer  
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i tröskarbetet. Vid skördetröskning av åkerbönor torde redskapet komma 

synnerligen väl till pass vid återkommande rengöring av skördetröskans inre 

delar, bild 12.  

 

Bild 12. Rengöring av uppsamlingsplan och såll på skördetröskan Claas Lexion 520. Det 
teleskopiska skaftet var här utskjutet till full längd, 400 cm. Granebergs Säteri, Litslena 
den 24 augusti 2013. Foto: Gunnar Lundin 

Ett tips för att underlätta rengöring av svåråtkomliga skrymslen i skördetröskans 

inre är att spara en viss areal korn att avsluta skördesäsongen med. Efter avslutad 

bönskörd kan då skördetröskan ”köras ren” genom att tröska kornet.  

Olika konserveringsmetoder 

I Sverige sker konserveringen av spannmål och övrig säd i huvudsak genom 

konventionell varmluftstorkning. Det är den säkraste metoden och därför bäst 

lämpad för spannmål och annan frövaror som är avsedd som livsmedel (Jonsson 

& Pettersson, 1999). En energisnålare torkningsmetod med lägre investerings-

kostnader om lämpliga byggnader redan finns är kalluftstorkning med möjlighet 

till tillsatsvärme där man eftersträvar att utnyttja luftens egen energi vid tork-

ningen. Torkningen är långsam och därmed skonsam, vilket minskar risken för 

sprickbildning hos storfröiga sädesslag. En torkningsmetod som introducerades  

i Sverige för drygt 10 år sedan är den amerikanska metoden med torkning i silor 

utrustade med omrörarskruvar. För att metoden skall fungera måste tillsatsvärme 

alltid tillföras. På grund av att den specifika luftmängden är mycket låg vid halv-

full till full silo sker det nämligen ingen torkning eller maximalt med någon 

enstaka procentenhet om enbart kalluft används. Baljväxter som skall användas 

till foder på den egna gården kan även konserveras fuktig genom syrabehandling, 

lufttät lagring och eventuellt genom krossensilering i slang. 

Torkning 

Generellt för torkning är att vattnet förs bort från torkgodset med hjälp av genom-

strömmande torr luft. Hur mycket vatten luften tar upp per enhet, och därmed hur 

snabbt en önskad slutvattenhalt uppnås för en viss mängd torkgods, bestäms 
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förutom av luftmängden per tidsenhet och luftens relativa fuktighet också av hur 

snabbt vattnet transporteras ut ur kärnan. Transporthastigheten ökar exponentiellt 

med ökad temperatur hos kärnan, vilket fullt ut kan utnyttjas vid varmluftstorkning 

i förhållandevis tunna skikt. Hur snabbt fukten når kärnans yta påverkas också av 

kärnas storlek. Metoderna för torkning av frömaterial kan indelas efter torkluftens 

temperatur i kallufts- och varmluftstorkning. Vid kalluftstorkning används oupp-

värmd eller svagt uppvärmd luft (höjning med 5-7°C) medan vid varmluftstorkning 

används i allmänhet lufttemperaturer mellan 40°C och 70°C. Uppskattningsvis 

torkas 80-90 % av den svenska spannmålen med varmluft medan 10-15 % torkas 

med kalluft. 

Faktorer viktiga vid torkning och lagring 

Jämviktsvattenhalten 

Åkerböna är likt andra biomaterial hygroskopiskt, vilket innebär att den ständigt 

strävar efter att vara i jämvikt med den omgivande luftens relativa fuktighet och 

temperatur. Vid exempelvis kalluftstorkning pågår torkningen tills bönans vatten-

halt kommer i jämvikt med tilluftens relativa fuktighet. Detta jämviktsamband, 

vilket varierar något mellan olika biologiska material beroende på kemisk samman-

sättning, brukar redovisas med s.k. jämviktsvattenhaltskurvor, bild 13. Sambanden 

för åkerböna, ärter och vete som redovisas i diagrammet baseras på en engelsk 

studie (Pixton & Warburton, 1971). I diagrammet kan man utläsa vilken vattenhalt 

som kan nås beroende på torkluftens relativa fuktighet. För att exempelvis kunna 

torka åkerböna till 14 procents vattenhalt får torkluftens relativa fuktighet vara 

högst 65 procent. Enligt diagrammet så ger samma luftfuktighet en högre vatten-

halt hos åkerböna än hos vete när luftfuktigheten är över ca 70-75 %. Däremot är 

jämviktsvattenhalterna för åkerböna och ärter ungefär densamma. 

 

Bild 13. Sambandet mellan luftfuktighet och vattenhalt vid jämvikt för åkerböna, vete och 
ärter vid 20°C (Pixton & Warburton, 1971). 
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Risken för mikrobiell tillväxt och mykotoxinbildning samt lagringsstabil 
vattenhalt  

Mögelsvampar är den främsta orsaken till skador på lagrad spannmål och baljväxter i 

vårt klimat. Beroende på när mögelsvamparna vanligtvis växer till i kärnan brukar 

de delas in i fältsvampar och lagerskadesvampar. Bland fältsvamparna är de som 

tillhör familjen Fusarium mest kända som mykotoxinproducenter medan de van-

ligaste lagerskadesvamparna utgörs av några arter av Aspergillus (inkl. Eurotium), 

som trivs i en förhållandevis torr miljö, och arter av Penicillium, som föredrar 

något fuktigare och kallare förhållanden. De senare kan även växa vid minus-

grader om vattenhalten är tillräckligt hög. Arter av Penicillium är de mest kända 

producenterna av mögelgifter i lagrad spannmål och baljväxter i vårt klimat. 

Tillväxten av mögelsvampar bestäms främst av tillgången på vatten och kärnans 

temperatur samt gassammansättningen hos omgivande luft. Diagrammet i bild 14 

ger en ungefärlig uppfattning om när mögelsvampar tillväxer i åkerböna. I dia-

grammet anges också vattnets tillgänglighet för mögelväxt, den s.k. vattenaktivi-

teten, vilken är densamma som den omgivande luftens relativa fuktighet vid jäm-

vikt enligt avsnittet ovan. 

 
Bild 14. Temperatur- och vattenhaltsförhållanden (vattenaktivitetsförhållanden) under 
vilka olika mögelsvampar kan tillväxa hos lagrad åkerböna (omarbetning efter Lacey m.fl., 
1980). 

Ett av de mögelgifter som påträffas i svensk spannmål och ärter och bönor är 

ochratoxin A (Olsen m.fl., 1998). Mögelgiftet bildas av Penicillium verrucosum 

när vattenaktiviteten är över 0,85 vilket bör motsvaras av ca 20 % vattenhalter 

eller högre hos åkerböna. Gränsvärden och riktvärden för detta mykotoxin, som  

är njurtoxiskt, immunförsvarssänkande och trolig carcinogen, finns fastställda  

för spannmål och helfoder i lagstiftningen. Fältsvampen Fusarium kan troligtvis 

tillväxa även under lagringen om kärnan är tillräckligt fuktig (vattenaktiviteten 

>0,92 & vattenhalt > 25 %). För att torktåliga mögelsvampar inte skall kunna 

växa i en frövara behöver vattenaktiviteten dock vara under 0,65 vid optimal 

temperatur för mögelväxt, vilket är 20-30 ˚C. Detta bör innebära att åkerbönan 

blir lagringsstabil vid samma vattenhalt som spannmål, alltså när vattenhalten är 

ca 14,0 % eller lägre. 
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Maximal säker lagringstid för fuktig kärna  

På grund av att mögelsvampar är de främsta skadegörarna på lagrade frövaror är det 

viktigt att känna till när och hur snabbt dessa tillväxer och hur de påverkar varans 

kvalitet. Enligt de studier som JTI har gjort med spannmål påverkas grobarhet, lukt 

och troligtvis också smak redan vid en begynnande mögelväxt. Därefter börjar myko-

toxiner att bildas och angreppet börjar bli synbart för ett tränat öga. Först därefter 

brukar förekomsten av mögelsvampar vara fullt synbar och orsaka mätbara närings- 

och torrsubstansförluster hos spannmålen. Redan vid en begränsad mögelväxt kan  

det uppstå arbetsmiljöproblem med luftvägsbesvär hos dem som hanterar frövaran.  

På grund av att lukt, smak och grobarhet påverkas tidigt vid ett mögelangrepp bör 

man inte acceptera mögelväxt efter skörd om varan t.ex. skall användas till livs-

medel eller utsäde. Om åkerböna fungerar på ungefär samma sätt som spannmål 

som näringssubstrat för mögelsvampar, bör kylning eller torkning inledas samma dag 

som den skördas när vattenhalten är över 19 procent, för att undvika värmebildning 

och därmed en snabb mikrobiell tillväxt. Åkerbönan bör uppskattningsvis vara 

färdigkonserverad inom de tider som framgår av tabell 1.  

Tabell 1. Uppskattning av tillgänglig tid inom vilken kyld (luftad) åkerböna bör torkas  
för att undvika mögeltillväxt och därmed risk för försämrad kvalitét inklusive skador på 
grobarheten. Redovisade lagringstider, vilka bygger på att mögelsvampar utvecklas lika 
snabbt i åkerböna som i vete vid samma vattenaktivitet och temperatur, baseras på en 
bearbetning av data från lagringsstudier med nyskördat höstvete vid JTI.   

Temperatur 

°C 

  Tillgänglig tid, dagar, vid skördevattenhalt, % 

17 18 19 20 22 24 26 

20 28 18 15 11 7 5 4 

10 90 60 40 30 18 12 10 

Kraven på foder bör kunna vara något lägre när det gäller mögelförekomst. Ett 

absolut minimikrav är dock att uppfylla de rekommendationer om maximal mögel-

förekomst (antalet kolonibildande enheter <10
5
 samt inväxning av lagerskade-

svampar <35 %) och riktvärden för mögelgifter som föreskrivs i Jordbruksverkets 

föreskrifter om foder.  

Sporer av mögelsvampar finns överallt i vår omgivning och kan därför inte und-

vikas. Rengöring av spannmåls- och foderanläggningen mellan lagringssäsong-

erna är dock viktig för att minska infektionstrycket och bromsa takten med vilka 

lagerskador uppkommer. Om mögelsvampar överlever konserveringen kan det 

finnas risk för att svampar som är mer motståndskraftiga mot konserverings-

metoden på sikt ökar i antal. Därför är det viktigt att lagringsutrymmen och 

transportutrustningar rengörs ordentlig inför varje skördesäsong, så att överföring 

av eventuella överlevande mögelsporer till efterföljande år minskas. Rengöringen 

utförs lämpligen med dammsugare, helst försedd med s.k. finfilter (HEPA-filter) 

som fångar upp mögelsporer. Vid städningen skall andningsskydd som skyddar 

mot mögeldamm användas (filter klass P3). Om det förekommer kraftiga angrepp 

av mögelsvampar hos den lagrade spannmålen bör en saneringsfirma anlitas för 

kemisk rengöring. Det är också viktigt att ofta kontrollera och vid behov rengöra 

utrustningar och lagringsbehållare med vilka det färdigblandade fodret hanteras 

och lagras. En viktig princip är att foderrester inte får bli stående kvar någonstans 

i systemet. Först in – först ut är ett måste! Detta är speciellt viktigt om våtlagrad 

spannmål ingår i fodret. 
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Torkningshastighet och mottryck 

Kärnans storlek, typen av skal och förekomst av sprickbildning är viktiga faktorer 

som bestämmer torkningshastigheten hos en enskild kärna. Ett litet frö medför en 

hög torkningshastighet medan förekomsten av skal medför en långsammare tork-

ning. När majs hade kraftiga mekaniska skador torkade den 33 % snabbare jämfört 

med när skadorna var små (Brooker m.fl., 1992). Det kan också förekomma stora 

skillnader i torkningshastighet hos kärnor från olika sorter av ett och samma sädes-

slag. I en studie av torkningshastigheten för två olika majshybrider, vilka torkades 

från 26.5 % till 15.5 % när torkluftstemperaturen var 60°C uppgick skillnaden i 

torktid till 48 %. I tabell 2 redovisas torkningshastigheten för några olika fröslag 

baserat på torkning i tunna skikt enligt en holländsk studie (Kreyger, 1972). Av 

tabellen framgår att kärnans storlek har stor betydelse för torkningshastigheten och 

att åkerbönan som väger mest också har den lägsta torkningshastigheten. 

Tabell 2. Torkningshastighet för några olika fröslag relativt vete (=1.0) när torkningen 
skett under likartade förhållanden i tunna skikt (10 mm) (Kreyger, 1972). Tusenkorn-
vikterna är enligt SLU:s sortprovningar. 

Sädesslag Tusenkornvikt medel 
svenskodlade sorter, g 

Torkningshastighet 

relativ 

Åkerböna 440-590 0,3 

Gröna ärtor 230-300 0,4 

Lupiner 100-145 0,7 

Korn 46-55 0,9 

Vete 40-50 1,0 

Råg 35-38 1,1 

Havre 34-47 1,8 

Raps 5 11 

Resultaten ovan gäller vid torkning i tunna skikt om 1 cm, alltså vid några enstaka 

kärnors tjocklek. När torkningen sker i tjockare skikt, i varmluftstorken ca 25 cm 

och planbottentorken ca 100 cm, är torkningsförloppet annorlunda än hos en 

enskild kärna. Torkningen sker i en torkzon som vandrar igenom skiktet från 

tilluftssidan till frånluftssidan. Detta torkningsförlopp bör under praktiska förhåll-

anden minska skillnaderna i torkningshastighet mellan olika sädesslag.  

Vid val av fläkt till en tork eller luftningsficka är det viktigt att känna till vilket 

mottryck som bildas vid luftens passage genom kärnmaterialet. Mottrycket bestäms 

främst av skiktets tjocklek och lufthastighet men även kärnstorleken har betydelse.  

I tabell 3 redovisas sambandet mellan statiska mottrycket och lufthastigheten vid  

en meters lagringsdjup för vete, ärter och åkerböna. 
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Tabell 3. Statiskt mottryck (mm vp) vid olika lufthastigheter för några olika sädesslag vid 
en meters lagringsdjup och olika lufthastigheter (McLean, 1989). 

 Lufthastighet, m/s 

0.10 0.15 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 

Vete 30 51 77 91 107 123 140 

Ärter 11 19 29 35 41 48 56 

Åkerböna 8 17 28 34 40 47 55 

Av tabellen framgår att mottrycket är ungefär detsamma i ärter och åkerböner, 

men endast hälften så stort som för vete vid samma lufthastighet och lagringsdjup. 

Varmluftstorkning 

Vattnets transporthastighet ut ur kärnan är starkt beroende av dess temperatur och 

ökar exponentiellt med ökad temperatur. En högre lufttemperatur medför också en 

lägre relativ luftfuktighet och därmed en högre vattenupptagande förmåga hos tork-

luften samt en lägre energiåtgång per kilo borttorkat vatten. För spannmål brukar  

en energiförbrukningen av 5-6 MJ/kg borttorkat vatten vara nåbart vid kontinuerlig 

drift vid torkning ned till 14 procents vattenhalt. Om driften är mer intermittent som 

exempelvis vid satstorkning i en enkel satstork är en mer typisk energiförbrukning 

6-8 MJ/kg enligt engelska erfarenheter (Nellist and Bruce, 1995). För storkärniga 

material blir energiförbrukningen högre.  

I Sverige får man enligt lag inte torka spannmål för livsmedelsändamål med rök-

gaser, utan uppvärmningen av luften skall vara indirekt (LIVSFS 2007:6). Branschen 

rekommenderar att detta även gäller vid torkning av foderråvaror (SLV, 2013). 

Direkt torkning med rökgaser riskerar bland annat att öka halten av cancerframkall-

ande policykliska aromatiska föreningar (PAH) i torkgodset. Undantaget är dock 

gaseldade anläggningar som har dispens från denna bestämmelse. Idag rekommend-

eras av samma skäl indirekt torkning av livsmedelsprodukter även internationellt 

(EFSA, 2008; CAC/RCP 68-2009). Vinsten med rökgastorkning är 10-15 % lägre 

energiförbrukning. I Sverige förekommer det importerade varmluftstorkar där 

torkningen sker med rökgaser. 

Konventionell varmluftstork  

Vid konventionell varmluftstorkning är torkgodset färdigtorkad inom några timmar 

beroende på höga torkluftstemperaturer i kombination med höga specifika luft-

mängder (1500-3000 m3/ton och timme). Torkskiktets tjocklek är betydligt tunnare 

än i en kalluftstork och är i allmänhet mellan 0,20 och 0,35 m, anpassat så att 

torkningen inte blir för ojämn samtidigt som torkluften hinner ta upp tillräckligt 

med fukt. För att få en så energieffektiv och snabb torkning som möjligt bör högsta 

möjliga torkluftstemperatur användas utan att kärnans kvalitet skadas, bild 15.  
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Bild 15. Effekten av torkluftens temperatur och spannmålens slutvattenhalt på torkens 
kapacitet och energiförbrukning (per ton våt spannmål) för en engelsk tvärströmstork 
(schakttork) när vete torkas från 20 procents vattenhalt (Nellist and Bruce, 1995).  

Diagrammet visar också hur snabbt energibehovet ökar när man torkar till en låg 

slutvattenhalt om torkluftens temperatur är låg. Den är baserad på resultat från  

en engelsk simuleringsstudie av en schakttork, men resultatet bör principiellt även 

gälla för balktorkar. Så länge som kärnan torkar är dess temperatur lägre än tork-

luftens, men närmar sig denna mot slutet av torkningen i våra vanligaste typer  

av torkar. När spannmålen övertorkas närmar sig kärnans temperatur snabbt tork-

luftens med risk för värmeskador. En bättre vattenupptagning och därmed energi-

effektivitet kan också uppnås genom lägre lufthastighet. Efter avslutad torkning 

kyls torkgodset oftast till en tempera-tur som ligger max 5°C över omgivnings-

temperaturen innan den lämnar torken. Varmluftstorkningsmetoden kännetecknas 

av hög energiförbrukning, vilket blir speciellt uttalat med storkärniga material.  

Känslighet för höga torkluftstemperaturer 

Dagens varmluftstorkar är i huvudsak anpassade för att torka småkärniga sädesslag. 

Om man torkar storfröiga sädesslag på samma sätt som spannmål, alltså i ett steg 

med höga torkluftstemperaturer åtföljt av en snabb kylning leder detta oftast till 

omfattande sprickbildning. Orsaken är för snabb torkning som ger upphov till 

vattenhalts- och temperaturgradienter och därmed spänningar i kärnan. Är även 

kylningen snabb förstärks dessa spänningar på grund av att fuktutjämningen 

bromsas (Nellist, 1984). De viktigaste faktorerna som påverkar torkningshastig-

heten och därmed risken för denna typ av skador är torkluftens temperatur, luftens 

hastighet och torkgodsets vattenhalt. Enligt svenska studier förekom det ingen 

sprickbildning när torkluften höll 30˚C (åkerböna) (Norrby, 1971) men uppträdde 

redan vid 35˚C (ärter) (Ekström, 1996a). Enligt Norrby (1971) kan något högre 

torkluftstemperaturer användas om uppvärmningsperioden begränsas. När varm-

luftstillförseln till åkerböna med 30 % vattenhalt begränsads till 30 minuter var  

den maximalt skadefri torkluftstemperaturen 35˚C medan vid 20 % vattenhalt var 

motsvarande temperatur 45˚C. Enligt samma studie minskade sprickbildningen  

när lufthastigheten reducerades. Vid lufthastigheter lika med och lägre än 0.10 m/s 

var sprickbildningen obetydlig samtidigt som energiförbrukningen blev lägre. 
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Energiförbrukningen minskar också med ökad skikttjocklek och var lägst vid 

40 cm. Normalt är skikttjockleken i svenska torkar 25-35 cm.  I studien gjordes 

också mätningar vid 60˚C temperatur hos torkluften, vilket fördubblade torknings-

kapaciteten, ökade sprickbildningen markant och ledde till minskad grobarhet 

oavsett vattenhalt och lufthastighet. Enligt engelska erfarenheter bör ärtor och 

bönor torkas i två steg och torkluftens temperatur anpassas efter torkgodsets vatten-

halt (lägre eller högre än 24 %) för att undvika skador på grobarheten, tabell 4 

(McLean, 1989). Rekommendationen anger också en viloperiod på ett till två dygn 

mellan första och andra torkningsomgången för att fukten i kärnan skall hinner 

jämnas ut, vilket minskar risken för sprickbildning (McLean, 1989). 

Tabell 4. Maximal torkluftstemperatur vid torkning av ärter och bönor till utsäde för att 
minska risken för skador på grobarheten (McLean, 1989; Ekström, 1984). 

 Maximal torkluftstemperatur, ˚C Övrigt 

Engelsk rekommendation   

Vattenhalt lägre än 24 %  38-43 Två steg, 1-2 

Vattenhalt högre än 24 % 35-38 dygns viloperiod 

Svensk rekommendation   

Vattenhalt lägre än 20 % 45 Steg om 3-4 %, 

Vattenhalt högre än 20 % 40 viloperiod ≥ 4 tim. 

   

Enligt svenska rekommendationer för ärtor till livsmedel och utsäde bör tork-

luftens temperatur i en kontinuerlig tork eller cirkulationstork inte överstiga 40˚C 

om vattenhalten är över 20 %, tabell 4 (Ekström, 1984). När inläggningsvatten-

halten är lägre kan man gå upp till 45˚C. I en satstork bör temperaturen vara några 

grader lägre. Intervalltorkning rekommenderas och varje steg bör inte vara större 

än 3-4 procentenheters nedtorkning med mellanliggande viloperioder på minst 

4 timmar.  

Om frövaran skall användas till foder och det inte förekommer avdrag för trasiga 

kärnor, finns det dock inget som tyder på att torkning i ett steg vid 60-65˚C inverkar 

negativt på fodervärdet (Ekström, 1996a). Det bör inte heller nämnvärt öka risken 

för mögelväxt under lagringen om varan torkats till lagringsstabil vattenhalt och 

förvaras väl skyddat mot inträngande fukt. Vid torkning i kontinuerlig tork eller 

enkel satstork kan torkkapaciteten ökas ytterligare genom att kyla torkgodset i en 

separat ficka i stället för i torken. Detta möjliggör också en långsammare kylning, 

vilket bör minska sprickbildningen. Enligt en studie vid JTI med ärtor torkade dessa 

ytterligare 0.5 - 1 % när kylningen var långsam (50 m3/ton och timme) jämfört med 

vid direkt snabb kylning i torken (Ekström, 1996b). Eventuellt erhålls ytterligare 

några tiondels procentenheters torkning och minskad sprickbildning om kylningen 

föregås av en 3 timmars viloperiod för fuktutjämning i kärnan. Det är dock nöd-

vändigt att blanda om säden efter kylningen för att jämna ut eventuella vattenhalts-

skillnader orsakade av kondens. Vid lägre torkluftstemperaturer blir torknings-

effekten av långsam kylning mindre. 

Kalluftstorkning 

Vid kalluftstorkning sker torkningen långsamt, vilket minskar fuktgradienten i  

ett storfröigt material. Enligt en svensk torkningsstudie med åkerböna bedömdes 
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kalluftstorkning med tillsatsvärme (+6˚C) vara betydligt skonsammare och där-

med en lämpligare torkningsmetod jämfört med varmluftstorkning (Norrby, 

1971). Kalluftstorkningsmetodens omfattning har minskat i Sverige sedan 1980-

talet på grund av att anläggningarna har varit små och orationella. Det har också 

förekommit kvalitetsproblem med metoden vissa år på grund av bristande kun-

skaper om metodens tillämpning och begränsningar (Jonsson, 1991; Jonsson & 

Pettersson, 1999). Internationellt förekommer det dock en omfattande kallufts-

torkning av frövara, oftast vid höga lagringshöjder. I England, som har skörde-

vattenhalter jämförbara med södra Sverige, torkas över 50 % av spannmålen i 

planlagertorkar med körbara golv (Hodges, 1989; McLean, 1989; Bruce et.al., 

1991). Dessa är oftast utrustade med tillsatsvärme och emellanåt också med 

omrörarskruvar. De körbara golven möjliggör en rationell hantering och även 

torkning av andra material som hö, halm och flis. Anläggningen kan också 

användas som maskinhall när den inte används som lager för jordbruksgrödor.  

En svensk variant, den s.k. Östgötatorken, är dimensionerad enligt JTI:s rekom-

mendationer beträffande specifika luftmängder, varför spannmålen lagras vid 

maximalt drygt 1 m. En nyligen genomförd simuleringsstudie av kalluftstorkning 

vid JTI, baserad på 20 års historiska väderleksdata, indikerar att spannmål kan 

torkas med en betydligt lägre energiinsats jämfört med vid varmluftstorkning 

(Jonsson, 2011). Studien visar också att betydligt högre lagringshöjder bör kunna 

användas även i Sverige. Vid torkning i tjocka skikt sker torkningen inte lik-

formigt i hela skiktet på en och samma gång utan i en torkzon, vilken rör sig 

genom spannmålen i samma riktning som luftströmmen, bild 16. På grund av  

att spannmålen vid torkens frånluftssida torkar sist är det där som risken för en 

försämrad hygienisk kvalitet är störst. Ju högre vattenhalt och temperatur hos 

spannmålen desto snabbare sker förskämningsprocesserna. Enligt en svensk 

torkningsstudie med åkerböna bedömdes kalluftstorkning med tillsatsvärme 

(+6˚C) vara den skonsamaste och därmed lämpligast torkningsmetoden (Norrby, 

1971). 

 

Bild 16. Schematisk bild av torkningsförloppet i en kalluftstork. 

Behov av specifik luftmängd 

Genomgången av litteraturen visar att de egenskaper som är viktiga vid torkning 

överensstämmer väl mellan åkerböna och ärter. Därför bör JTI:s erfarenheter  

av torkning av ärter erhållna i olika studier även vara användbara på åkerböna 

(Jonsson, 1990; Ekström, 1996). Skillnaden är att åkerböna i genomsnitt skördas 
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en månad senare än ärter och spannmål när omgivningsluften har en sämre vatten-

upptagande förmåga, tabell 5, vilket innebär ett större behov av tillsatsvärme.  

Tabell 5. Relativtal för omgivningsluftens torkande förmåga dagtid augusti – oktober. 
Värdena grundar sig på medeltal för data från 20 väderleksstationer under perioden 
1955-1975 (bearbetning efter Jeppsson, 1979). 

Månad Medelåret Sämsta året 

Augusti 100 60 

September 69 44 

Oktober 38 20 

 JTI:s studier av kalluftstorkning av spannmål och ärter visar att behovet av speci-

fik luftmängd (m
3
 luft per ton torkgods och timme) ökar markant med stigande 

inläggningsvattenhalt. Orsaken till detta är, förutom att mer vatten skall transport-

eras bort, att den säkra lagringstiden utan mögelväxt minskar med ökad vattenhalt 

enligt vad som tidigare redovisats i tabell 1. Kvaliteten försämras också snabbare 

med ökad temperatur hos frövaran. 

I tabell 6 redovisas det beräknade behovet av specifik luftmängd vid torkning av 

bönor/ärter med olika vattenhalter. De redovisade behoven förutsätter dels att 

torkens fläkt går kontinuerligt, dels att torkluften temperatur höjs med 5 till 7 ˚C 

när omgivningsluftens relativa fuktighet är 75 % eller högre. När skörden inträffar 

i oktober eller senare innebär detta oftast att tillsatsvärme behövs dygnet runt. 

Tabell 6. Behov av specifika luftmängder vid kalluftstorkning av böner beroende på 
skördevattenhalt. Angivna luftmängder gäller under förutsättningar att fläkten är igång 
dygnet runt och att luften värms 5-7˚C när utomhusluftens relativa fuktighet är ≥ 75 %.  

Vattenhalt, % Specifikt luftmängdsbehov, m3/ton och timme 

18 250 

22 500 

26 1500 

30 2400 

Dimensionering av torken 

När man skall beräkna behovet av luft i en kalluftstork bör man utgå från de 

skördevattenhalter man av erfarenhet vet förekommer i det geografiska område 

gården ligger i. Vid de tillfällen då vattenhalter hos bönorna överstiger den vatten-

halt man har dimensionerat torken för måste man sänka lagringshöjden så att den 

specifika luftmängden blir den avsedda. Detta kan i sin tur innebära att man måste 

begränsas inläggningstakten och att därmed riskerar att gå miste om möjligheterna 

att skörda kvarvarande bönor under goda skördeförhållanden. Man bör därför 

dimensionera torken för en skördevattenhalt som man bedömer endast kommer 

överskridas under enstaka år. JTI:s rekommendationer för kalluftstorkning av 

spannmål utgår ifrån behovet av luft till vete med 20 % vattenhalt. Enligt rekom-

mendationer bör fläkten i södra och mellersta Sverige ge 600 m
3
 luft per ton 

spannmål och timme. Mottrycket i vete vid 1 m lagringshöjd blir vid den angivna 

luftmängden ca 55mm vp. Mottrycket i bönor är betydligt mindre än i spannmål 

(tabell 3) och bör vara ungefär densamma som för ärter, bild 17.  
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Bild 17. Statiska trycket i ärter (och böner) vid torkning med olika stora luftmängder och 
vid olika lagringshöjder. 

Detta innebär att när bönor torkas vid 1 m lagringshöjd i en tork dimensionerad 

för exempelvis vete blir den specifika luftmängden högre, ca 700 m3 per ton och 

timme. Denna luftmängd bör räcka till bönor med upp till 23 % vattenhalt. En 

bedömning är att man inte i någon del av landet ska underskrida 700m
3
 per ton 

och timme. På grund av en senare skörd i mellersta Sverige är det lämpligt att 

dimensionera torken så att den specifika luftmängden blir 1 000 m
3
 per ton och 

timme. I det fall man har en tork som ger 700 m
3
 per ton och timme och inte vill 

byta fläkt kan man åstadkomma en större specifik luftmängd genom att använda 

en lägre lagringshöjd. 

Eftersom luftmotståndet i böner och ärter är betydligt lägre än i spannmål är det 

möjligt att dimensionera kalluftstorken för tjockare skikt än 1 m. I tabell 7 redo-

visas det statiska mottrycket vid luftflödena 700 och 1 000 m
3
 per ton och timme. 

Om man jämför dessa värden med prestandan för olika fläkttyper framgår att med 

en enkel axialfläkt (propellerfläkt) kan torkskiktets tjocklek vara upp till 125 cm 

och meden dubbel axialfläkt upp till 175 cm. Med en radialfläkt (centrifugalfläkt) 

kan lagringshöjden vara ännu något större, upp till 200 cm, utan att effektbehovet 

blir orimligt stort. Vid val av fläkt och utformning av luftintaget är det viktigt att 

beakta risken för störande buller eftersom fläkten skall gå även nattetid. Därför  

är det viktigt att redan i planeringsstadiet av torkningsanläggningen ta hänsyn  

till bullerproblematiken. Exempelvis bör inte torkfläkten placeras i riktning mot 

bostadsbyggnader.   
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Tabell 7. Statiskt tryck i ärter och böner vid två specifika luftmängder (Matthies m.fl., 
1974). 

Lagringshöjd, m Statiskt tryck, mm vattenpelare, vid 

700 m
3
/ton och timme 1000 m

3
/ton och timme 

1,00 25 40 

1,25 40 65 

1,50 60 100 

1,75 90 145 

2,00 120 195 

Torkens volym 

En gårds baljväxtskörd är som regel avklarad på några dagar. Det är därför lämpligt 

att bygga torken så stor så att den rymmer hela skörden under ett år med god avkast-

ning. Fuktig frövara har lägre densitet än torr. Vid beräkningar av behov av volym 

kan man räkna med minst 800 kg torra böner per m
3
. Ytterligare anvisningar för 

dimensioneringar av kalluftstorkar återfinns i de äldre JTI-meddelandena nr 276 

”Hur man bygger och använder planbottentorkar för spannmål” (Aniansson 

m.fl.,1968) och nr 319 ”Silotorkar för spannmål” (Ekström m.fl., 1967) samt hur 

man bör bygga för att få ett tätt kanalsystem för torkluften. 

Tillsatsvärme 

I och med att skillnaden mellan dagens och nattens temperatur alltid är stor under 

hösten oavsett väderlek är också luftfuktigheten nattetid alltid hög. Därför måste 

luften regelmässigt värmas under denna del av dygnet. Under år med besvärliga 

väderleksförhållanden och vid sen skörd i oktober behövs värme oftast tillföras 

även dagtid. Hos många varmluftsaggregat går det inte att reglera värmetillförseln. 

Uppvärmningen av luften kommer därför att variera med torkens belastning. Ju 

lägre tryck fläkten arbetar mot, desto större mängd luft ger den och desto mindre 

blir temperaturhöjningen. Tillsatsvärmeaggregatet bör vara dimensionerat så att  

den höjer luftens temperatur med 5-6 ˚C, eventuellt ett par grader mer för att säkert 

räcka till även vid låga mottryck. Anvisningar om hur en värmeanläggning bör 

dimensioneras och utformas när olja, el, eller gasol används återfinns i det äldre 

JTI-meddelande nr 326 ”Spannmålstorkning med tillsatsvärme” (Thyselius & 

Ekström, 1968). 

För att förbättra luftens torkande förmåga kan man också använda solfångare. Ett 

problem med solfångare är att energiutbytet är som störst när omgivningsluften 

redan har en god torkande förmåga, medan det är betydligt sämre när väderleken 

är fuktig och kall. Detta gör metoden otillräcklig som enda uppvärmningsmetod 

vid sent skördade grödor som åkerböna.  

Råd vid hantering och torkning 

Det är viktigt att skörden och den efterföljande hanteringen är så skonsam som 

möjligt. Om bönornas skal får omfattande skador minskar motståndskraften mot 

mögelangrepp under den efterföljande hanteringen och konserveringen. Bönor 

och ärter transporteras skonsamt med skopelevatorer och bandtransportörer. I en 

vanlig spannmålsskruv är det stor risk att baljväxtfrön skadas. Skadornas omfatt-

ning kan begränsas genom att man väljer en skruv med lågt varvtal och med ett 
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avstånd mellan skruvspiralen och rör som övertiger bönans diameter. Ytterligare 

ett sätt att förebygga skador är att se till att skruven alltid går väl fylld. 

Vid fyllning av torken är det viktigt att bönorna inte packas eftersom det leder till 

ojämn luftfördelning. Packningen motverkas genom att man med jämna mellanrum 

flyttar transportörens utlopp så att torken inte fylls enbart i ett fåtal punkter. Utlopps-

röret kan också förses med någon form av anordning som sprider bönorna över en 

större yta. Efter påbörjad fyllning bör man gå så lite som möjligt i materialet som 

skall torkas. Torkningen bör inledas samma dag som grödan skördats. När fläkten 

startas skall torkgodset ha jämnats ut så mycket så att lagringshöjden är densamma  

i hela torken. Sett ur kvalitestssynpunkt skall bönorna alltid torkas så snabbt som 

möjligt men utan att det uppstår sprickbildning om varan skall säljas eller användas 

som utsäde. Dåliga skördeförhållanden liksom synbara skador på bönan ökar risken 

för angrepp av mögelsvampar i fält och under efterföljande torkning. Under sådana 

förhållanden är det särskilt angeläget med snabb torkning. Som regel bör fläkten  

vara igång dygnet runt. Om bönorna är oskadade och skördevattenhalten är 20 % 

eller lägre kan fläkten eventuellt stängas av under natten om torkningsförhållandena 

är gynnsamma dagtid. 

Planbottentorkar 

För storfröiga material passar planbottentorkar med heltäckande perforerade golv 

för tilluften bäst. Om luften däremot tillförs via kanaler går det inte att sänka lag-

ringshöjden lika mycket för att öka specifika luftmängden. Orsaken är att luft-

genomgången i torkskiktet blir ojämn i denna typ av tork om mottrycket blir för 

lågt, vilket enligt engelska erfarenheter leder till att inte all säd mellan kanalerna 

torkas (McLean, 1989). En motåtgärd är att halvera kanalavståndet genom att för-

dubbla antalet kanaler jämfört med vad som rekommenderas för spannmål. Om  

en planbottentork med perforerat golv består av flera enheter kan man påskynda 

torkningen genom att lägga in bönorna till mindre höjd i hela torken än att lägga 

dem till full höjd i en eller ett par enheter.  

Om den skördade trindsäden har en högre vattenhalt än vad torken är dimension-

erad för måste lagringshöjden reduceras för att den specifika luftmängden skall bli 

tillräcklig. I tabell 8 redovisas de höjder som ärterna och bönor bör läggas in till vid 

olika skördevattenhalter. Höjderna ges för två torkar med olika fläktkapacitet. Den 

ena torken är dimensionerad enligt JTI:s rekommendationer för spannmål och ger 

därmed med ärter/bönor 700 m
3
 per ton och timme medan den andra ger 1000 m

3
 

per ton och timme, i båda fallen vid 1 m lagringshöjd. För torkar som är dimension-

erade för andra lagringshöjder måste de reducerade lagringshöjderna beräknas i 

varje enskilt fall för att gälla för använd fläkt. 
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Tabell 8. Förslag på största lagringshöjd för ärter/bönor i en planbottentork vid olika 
vattenhalter. Höjderna redovisas för två torkar dimensionerade för att vid 1 m 
lagringshöjd ge 700 respektive 1000 m

3
/ton och timme.  

Vattenhalt, % Maximal lagringshöjd, cm 

vid 700 m
3
/ton och timme  

24 100 

26 80 

28 70 

30 50 

vid 1000 m
3
/ton och timme  

24 110 

26 100 

28 90 

30 60 

Vid de tillfällen då ärterna/bönorna torkas vid en reducerad lagringshöjd kan det  

på grund av platsbrist bli nödvändigt att torka i omgångar. Då den första omgången 

är torr kan man antingen flytta den torkade varan till ett annat lagringsutrymme 

eller lägga in nästa omgång ovanpå det torra partiet. Det senare förförandet är inte 

så prövat under svenska förhållanden. Metoden kräver att man känner fläktens 

kapacitet vid olika lagringshöjder så att höjden vid varje tillfälle kan anpassas efter 

skördevattenhalten. 

Enligt tidigare rekommendationer skulle man då vattenhalten i torkgodset översteg 

25 % regelbundet blanda om partiet i torken. Med de i tabell 8 angivna lagrings-

höjderna i kombination med att luften vid behov värms bör detta inte längre vara 

nödvändigt. 

Silotorkar 

En silotork (utan omrörare) har antingen luftinsläpp i botten eller utmed en vertikal 

luftkanal. För silotorkar med luftinsläpp i silons botten gäller samma förutsättning-

ar som för planbottentorkar. Silotorkar med vertikal luftkanal har ett par väsentliga 

nackdelar. Den ena är att luftgenomgångarna är ojämn. Det beror på att torkgodsets 

packningsgrad ökar mot silons botten. Packningsgraden bestäms bl.a. av tork-

godsets vattenhalt. Ju högre vattenhalten är, desto kompaktare blir materialet. För 

att begränsa effekterna av den ojämna luftfördelningen bör torkgodset, när vatten-

halten överstiger 24 %, blandas om minst vart tredje dygn. Ett alternativ till om-

blandningen är att öka de i tabell 8 angivna luftmängderna med 30 %. 

På grund av nämnda nackdel rekommenderas vad gäller spannmål att man inte 

överskrider 25 % inläggningsvattenhalt. Detsamma bör gälla för ärter och bönor. 

Silotorkar med vertikal luftkanal är således olämpliga i områden där man regel-

bundet skördar vid vattenhalter över denna nivå. Den andra nackdelen är att man 

inte kan kompensera en hög vattenhalt genom att minska skikttjockleken. Därför 

bör fläktkapaciteten dimensioneras för den maximala skördevattenhalt torkgodset 

kan förväntas få. 



35 

 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Styrning och kontroll 

Under torkningen kan man antingen ha tillsatsvärmeaggreagat inkopplat kontinu-

erligt under hela torkningen eller slå på och av det alltefter förändringar av luftens 

relativa fuktighet. Nackdelen med kontinuerlig värmetillförsel är att det skikt som 

är närmast tilluftsidan i torken som regel blir onödigt torrt och energiförbrukning-

en därmed onödigt stor. Effekterna av denna övertorkning kan motverkas genom 

att man avbryter torkningen och blandar om torkgodset när medelvattenhalten i 

silon motsvarar önskad lagringsvattenhalt. Aggregatet för tillsatsvärme kan slås 

till och från manuellt eller automatiskt med hjälp av en hygrostat. En tumregel  

är att värme bör tillföras när omgivningsluftens relativa fuktighet är 75 % eller 

högre. 

Tillförlitligheten hos de luftfuktighetsmätare som finns på marknaden har förbätt-

rats. Svårigheten är att göra korrekta och stabila bestämningar vid höga luftfuktig-

heter. De noggrannaste handinstrumenten är s.k. psykrometrar, med vilka man 

mäter torr och våt temperatur. Idag finns också tillförlitliga hygrostater som bör 

vara tillräckligt robusta för att passa i lantbruksmiljön. Ytterligare ett sätt att styra 

tillsatsvärmens till- och frånslag är med hjälp av väderleksstatistiken över hur 

luftens relativa fuktighet i genomsnitt varierar över dygnet. Ett körschema samman-

ställt efter sådan statistik redovisas i tabell 9.  

Tabell 9. Körschema för tillsatsvärme efter klockslag. 

Månad Tillsatsvärme påslagen klockan: 

augusti 19:00-09:00 

september 17:00-10:00 

oktober dygnet runt 

Tidschemat ovan skall inte följas slaviskt utan måste justeras efter det aktuella 

väderleksförhållandet. Till- och frånslag kan också i detta fall göras manuellt eller 

automatiskt med hjälp av en tidsstyrd strömbrytare. 

Silotork med omrörarskruvar 

JTI genomförde en utvärdering av silotorksmetoden vid torkning av spannmål 

några år efter att metoden hade introducerats på den svenska marknaden (Jonsson, 

2009; Westlin, 2004). De viktigaste resultaten kan sammanfattas med att trots långa 

torkningstider (upp till 2 veckor beroende på mycket låga specifika luftmängder), 

kraftig kondensbildning längs väggar och i den övre spannmålen och en spann-

målstemperatur optimal för mögelväxt (20-30ºC) var förekomsten av lagerskade-

svampar obetydlig efter avslutad torkning enligt konventionella analysmetoder. 

Uppenbarligen hade omblandarskruvarna lyckats utjämna vattenhalten tillräckligt 

snabbt i torkskiktet för att förhindra växt av lagerskadesvampar under torkningen. 

Ett problem var att fältstudien enbart genomfördes under gynnsamma skörde-

förhållanden med en maximal medelvattenhalt vid inläggningen på ca 20 %. I en 

fortsättningsstudie av silotorkar där ny teknik för analyser av mögelgifter användes 

uppmättes dock minst 20 olika mögelgifter (bland annat 5000 µg/kg sterigmato-

cystin) plus andra svampmetaboliter i en s.k. ”hot spot” i en av tre undersökta silor 

(Jonsson & Fredlund, 2012). Orsaken var sannolikt en kombination av en något  

för hög lagringsvattenhalt orsakad av en otillräcklig värmetillsats i samband med 

torkningen och otillräcklig kylning. För att upptäcka denna typ av skador krävs det 
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att spannmålen i silotoppen inspekteras under lagringen. Om denna typ av skador 

inte upptäcks och åtgärdas blandas den skadade spannmål in i den övriga i sam-

band med tömningen av silon, vilket riskerar livsmedels- och fodersäkerheten. Silo-

torkning med omblandning bör vara lämplig även för åkerböna då den temperatur-

mässigt är skonsam. Det är dock viktigt att tillsatsvärmepannan har tillräcklig kapa-

citet så att den kan höja torkluftstemperaturen till minst 35˚C även vid sen skörd i 

oktober och november.  

Kontroll av luftflödet 

Genom att mäta det statiska trycket i kalluftstorkens huvudkanal och om det är en 

planbottentork, silotork eller luftningsficka också lufthastigheten hos frånluften får 

man värdefulla upplysningar om funktionen och om det förekommer luftläckage. 

Innan man mäter bör man skaffa sig en uppfattning om hur stort mottrycket bör 

vara i anläggningen. Genom mätningen kan man avgöra om torken fungerar till-

fredsställande, om den är överbelastad eller luften verkar läcka ut någonstas i 

anläggningen. Med hjälp av ett flödesdiagram kan man efter tryckmätningen avläsa 

hur mycket luft fläkten för tillfället ger, bild 18.  

 

Bild 18. Exempel på flödesdiagram för torkfläkt. Med hjälp av tryckgivare och flödes-
diagram får man reda på hur mycket luft fläkten bör ge för tillfället. 

Flödesdiagrammet för en specifik fläkt bör normalt kunna erhållas från tillverkaren. 

Att mäta det statiska trycket i huvudkanalen till en tork är enkelt. En givare tillverkas 

t.ex. enligt ritningarna på bild 19. Den monteras i kanalen på ett avstånd från fläkten 

som motsvarar minst tre gånger fläktens diameter, helst ännu större avstånd, där 

luftströmmen är mindre turbulent än närmare fläkten. Till givaren ansluts en plast-

slang som dras ut till en manometer placerad på en bekväm avläsningsplats, 

exempelvis i anslutningen till fläktpåslaget. En manometer åstadkommer man enklast 

genom att böja en genomskinlig slang till ett U, fylla på vatten till mist 15 cm höjd  

i böjen samt montera slangen framför en millimetersgraderad skala så som visas på 

bilden. Det statiska trycket i fläktkanalen i mm vattenpelare kan nu avläsas direkt 

som höjdskillnad mellan de båda vattennivåerna i slangen. 
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Bild 19. Exempel på hur en enkel tryckgivare kan utformas. 

Exempel på utrustning lämplig för mätning av luftflödet genom planlagrad säd på 

gårdsnivå ges i bild 20. Mätningen baseras på svävförmågan hos en skiva i ett 

genomskinligt plaströr utrustat med en tratt i ena änden som ställs direkt på tork-

godset vid frånluftssidan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 20. Enkel lufthastighetsmätare lämplig för 
kontroll av planbottentorkar och luftningsfickor 
(Berggrens Maskiner AB). 
 

Med hjälp av denna mäts lufthastigheten i meter per minut. För att beräkna om  

man uppnått önskad specifik luftmängd kan denna beräknas med hjälp av följande 

ekvation: Uppmätt lufthastighet (meter/minut) dividerad med spannmålens volym-

vikt (ton/m
3
) och spannmålens lagringsdjup (m) = specifika luftmängden (m

3
/ton, 

minut).  

Om man multiplicerat ovanstående med 60 får man specifika luftmängden i m
3
/ton 

och timme. 

Exempel: 

Hos vete med volymvikten 0.8 ton/m
3
 som torkas på en planbottentork mäts 

lufthastighet till 8,0 m/minut. Lagringshöjden är 1 m. Vad motsvarar detta för 

specifika luftmängd? 

Specifik luftmängden = 8,0/(0.8 x 1,0) = 10 m
3
/ton, minut = 600 m

3
/ton, timme 
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Mätområdet för den aktuella mätaren är dock begränsad till 2,5 till 9,6 meter/minut 

(0,04 till 0,16 m/s), vilket för böner som torkas på en planbottentork med 1 m 

lagringshöjd motsvarar ca 190-720 m
3
/ton och timme. Om lagringshöjden är 6 m 

som exempelvis i en silotork eller luftningsficka motsvarar mätområdet ca 33 till 

120 m
3
/ton, timme. 

En ungefärlig uppskattning av fläktens prestanda vid aktuellt mottryck kan erhållas 

genom att multiplicera medelvärdet av ett antal avläsningar av lufthastigheten över 

den yta av planbottentorken som ventileras. 

Exempel: 

Enligt medelvärdet av tjugo avläsningar över planbottentorkens yta med 

lufthastighetsmätaren var lufthastigheten i medeltal 6,0 m/minut.  Dimensionerna 

för den ventilerade golvytan var 10 x 15 m. Vilken är fläktens kapacitet vid 

aktuellt mottryck? 

Fläktens luftmängd = 10 m x 15 m x 6 m/min = 900 m3/min = 54 000 m
3
/h 

Ensam kan metoden endast ge en ungefärlig bedömning av fläktens kapacitet på 

grund av att denna typ av lufthastighetsmätare inte kan betraktas som ett precisions-

instrument. Bland annat kan det förekomma luftläckage i kanalsystemet och det kan 

även vara svårt att avgöra exakt storleken på ytan som är ventilerad. 

Bestämning av vattenhalten 

Eftersom behovet av specifik luftmängd vid kalluftstorkning och enklare styr-

ningar av varmluftstorken bygger på att man känner till torkgodsets vattenhalt är 

det viktigt att denna kan bestämma på ett tillförlitligt sätt vid inläggningen. För att 

erhålla tillräcklig tillförlitlighet på gården bör i första hand metoder användas som 

baseras på torkning av spannmålsprovet. Det är också viktigt att de uttagna proven 

är så representativa för partiet som möjligt. I bild 21 visas en enkel anordning för 

automatisk provtagning av frövaran vid fyllning och tömning av torken via 

elevator, den s.k. Sigillprovtagaren. En utvärdering vid JTI med spannmål visade 

att om provtagaren är rätt monterad i elevatorns utlopp ger den ett representativt 

prov av flödet som passerar elevatorn (Jonsson, 2000).  

 

Bild 21. Exempel på monteringar av provtagaren i utloppet från elevatorn 
(alternativ 1 a-b) och damm- och bossavskiljaren (alternativ 2). 

  



39 

 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Genom att återkommande bestämma vattenhalten hos torkgodset från olika nivåer 

i en planbottentork får man en bild av hur torkningen fortlöper. Kravet på nog-

grannhet är i detta fall inte lika stort. Därför kan bestämningarna göras med en 

snabbvattenhaltsmätare. Den bör dock vara kontrollerad mot en torkningsmetod. 

Vid storkärniga material bör snabbvattenhaltsmätare som baseras på mätning med 

malet prov användas, vilket är speciellt viktigt vid varmluftstorkning. Risken är 

annars att man mäter ytfuktigheten och inte vattenförekomsten i hela kärnan. 

Vattenhaltsproverna från olika nivåer i torkskiktet tas enklast med hjälp av ett 

fackindelat provtagningsspjut. Vid kontroll av om bönorna är färdigtorkade bör 

man använda värmelampa, värmeskåp eller någon annan metod som är baserad på 

torkning. Ett alternativ är en s.k. ugnsvåg baserade på infravärme alternativt värme 

från en halogenlampa, bild 22. Dessa har i tester i stort sett gett samma resultat som 

värmeskåpsmetoden. Även i detta fall görs mätningen med ett prov malet med hjälp 

av exempelvis en kaffekvarn och resultatet erhålls efter 15-20 minuter. 

 

Bild 22. Infravärmd ugnsvåg för bestämning av vattenhalten i olika växtmaterial inklusive 
spannmål och som ger resultat jämförbara med värmeskåpsmetoden (foto: Vetek). 

Det är viktigt att ta prover från olika delar av torken, eftersom vattenhalten kan 

variera. För att bönorna skall kunna lagras under vår och sommar bör vattenhalten 

helst inte överstiga 14 % i någon del av torken. Dock accepterar handeln 15 % 

vattenhalt, vilket brukar anges som basvattenhalt för trindsäd. När bönorna skall 

användas till foder på gården kan en något högre vattenhalt vara önskvärd ur foder-

beredningssynpunkt. Bönor som utfodras innan vårvärmen kan därför tillåtas ha 

16 % vattenhalt. Skillnader i vattenhalt mellan olika delar av torken kan jämnas  

ut genom en noggrann omblandning efter avslutad torkning. Görs en omblandning 

kan torkningen avbrytas något tidigare. 

Fuktig lagring av åkerböna 

Spannmål och baljväxter som skall användas till foder på den egna gården kan 

konserveras fuktiga genom syrabehandling, lufttät lagring eller krossensilering i 

slang. De största fördelarna med dessa metoder är att de är mindre energikrävande 

än torkning och ger ett smakligt och mindre dammande foder. Förutom att fodret 

endast kan användas på den egna eller eventuellt på en närbelägen gård är nack-

delen att det är svårare att kontrollera lagringsstabiliteten jämfört med vid torkning. 

Andra nackdelar är att flödesegenskaperna försämras vid högre vattenhalter, att 

exempelvis inte alla fodersystem klarar vattenhalter över 20-22 %, att vattenhalten 
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bör vara max 25-26 % vid lagring i silor och att syrabehandling inte fungerar 

tillräckligt bara vid vattenhalter över 30 % (Jonsson, 1997). 

Syrabehandling 

Syrabehandlingsmetoden har ett lågt investeringsbehov och kan därför vara ett 

lämpligt val när planeringssituationen är oklar. För att syrabehandla spannmål och 

trindsäd behövs i princip en syrapplikator, en transportskruv i vilken inblandningen 

av syran sker, ett lagringsutrymme dit de skruvas samt en tillförlitlig vattenhalts-

mätare, bild 23. 

 

Bild 23. Principbild av utrustning för syrabehandling av spannmål och baljväxter. 
Frövaran tippas från vagnen ned i skruvens matningstratt. Under transporten duschas 
frövaran med syra i skruvens nedre del, vilken sedan fördelas över fröets yta under 
transporten in i lagringsutrymmet. 1. Syrafat 2. Elmotordriven syrapump 3. Flödesmätare 
med nivåvakt 4. Spridare 5. Skruv 6. Inmatningstratt.  

För att få en så jämn inblandning av syran som möjligt i skruven bör tekniken 

anpassas efter skruvens diameter. Om diametern är fyra respektive sex tum bör 

omblandningssträckan i skruven vara minst tre respektive fem meter samt att  

syran tillföras via två respektive tre spridare. Skruven bör dessutom luta. För att 

hanteringens skall bli enklare och säkrare bör pumputrustningen kompletteras med 

automatik som känner av spannmåls- och syraflödet. Lagringsutrymmet måste ge 

ett fullgott skydd mot fukt och nederbörd. För att inte syran skall neutraliseras eller 

orsaka korrosion skall golv och väggar i betong och plåt samt järnbalkar skyddas 

med skyddsfärg eller t.ex. plastfilm. Det är en fördel om partier med olika vatten-

halt kan särhållas i olika lagringsfickor för att undvika risk för mögelväxt i gräns-

skiktet mellan dessa. I annat fall bör man dosera syran efter det parti som har högst 

vattenhalt. 

Doseringsrekommendationen för 12 månaders lagring bör alltid användas baserad 

på den fuktigaste delen av partiet (Jonsson, 1997). Om bönorna har mognat ojämnt 

är det lämpligt att öka doseringen, likadant om det förekommer mycket ogräs. När 

storfröiga växtslag som t.ex. ärter och böner syrabehandlas, kan fröerna inte ta upp 

all syra vid en behandling speciellt om mycket syra skall tillsättas. Därför bör man 

fördela syramängden på minst två behandlingstillfällen, med någon dags mellan-

rum. Flödesegenskaperna hos frövaran försämras med ökad vattenhalt och därmed 
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inblandningen av syran. Därför är det tveksamt om metoden fungerar tillräckligt 

säkert om vattenhalten är över 30-35 %. Hur metoden med syrabehandling bör 

tillämpas framgår av Teknik för Lantbruk nr 62 ”Syrabehandla på rätt sätt” 

tillgänglig via JTI:s webbplats (Jonsson, 1997). 

Lufttät lagring  

Vid lufttät lagring utnyttjas den fuktiga spannmålens egen, inklusive vidhängande 

mikroorganismers, andningsaktivitet för att erhålla en lagringsstabil miljö. Vid 

denna andning förbrukas syret i hålrummen mellan kärnorna varvid koldioxid 

bildas. Dessa hålrum utgör ca 40 % av spannmålens och baljväxternas volym. 

Med denna metod undviks inte en mikrobiell tillväxt helt utan i stället försöker 

man styra den mot ofarliga mikroorganismer. Till dessa räknas jästsvampar och 

mjölksyrabakterier, vilka fortsätter produktionen av koldioxid när syrehalten är 

låg eller obefintlig. 

Den vanligaste typen av lagringsbehållare vid lufttät lagring är tornsilor. Dessa 

finns i styva konstruktioner av stål eller glasfiberarmerad plast eller som flexibla 

påsar tillverkad av hopsvetsad plast- eller gummiduk (PVC eller butylgummi).  

De flexibla påsarna är upphängda i ett fackverk av järnrör eller i ett stålnät. När 

spannmålen tas ut ur silon faller duken ihop efterhand, vilket innebär att luft inte 

behöver sugas in utifrån för att ersätta den bortförda volymen. För att minska 

gasutbytet med omgivningen hos styva silor kan dessa utrustas med en tryck-

utjämningssäck, vars volym bör motsvara 7-10 % av silons totala volym.  

För att kunna kontrollera tillväxten av mögelsvampar och därmed vidmakthålla 

lagringsstabiliteten hos det fuktiga frövaran, krävs en hög koldioxidhalt och låg 

syrehalt under hela lagringsperioden. Detta är dock inte lätt att uppnå, då ett gas-

utbyte mellan silon och omgivande atmosfär är svår att helt förhindra beroende  

på kontinuerlig uttagning av fodret, otätheter, temperaturens variation och därmed 

silogasernas tryckvariation under dygnet i styva silor. Hos spannmål med vatten-

halterna 18 %, 20 % respektive 24 %, vilken lagrades under ideala gastäta förhåll-

anden, uppmättes koldioxidhalten till 40 %, 70 % respektive 90 % (Hyde & 

Burrell, 1982). Vid enstaka mätningar under praktiska driftförhållanden varierade 

koldioxidhalten mellan 15 och 25 % medan syrehalten var ca 1 %. 

Mögelsvampar betraktas som aeroba organismer men olika studier har visat att 

åtminstone vissa arter kan växa även vid så låga syrekoncentrationer som 0,2 % 

(Peterson m.fl., 1956; Landers m.fl., 1967). Övrig gas bestod i denna studie av 

kväve. Mögelsvamparnas gronings- och tillväxthastighet minskar dock med sänkt 

syrehalt. Förhöjda halter av koldioxid påverkar också mikroorganismernas till-

växt, då gasen har en viss toxisk verkan. Tillväxten hos vissa mögelsvampsarter 

nedsätts dock först vid koldioxidhalter över 50 %.  

Under våra klimatförhållanden fungerar metoden som en kombination av lufttät 

lagring och kyllagring under vinter och vår. Studier i pilotskala visade att från och 

med april-maj är risken för mögelskador stor när omgivningstemperaturen stiger 

(Ekström, 1992). Det konstaterades dock att den skadefria lagringstiden kunde 

förlängas med minst en månad om den styva lagringssilon var utrustad med lunga 

för tryckutjämning. Detsamma gällde om silon istället tog in koldioxid eller kväv-

gas vid undertryck alternativt om konserveringsskyddet förstärktes genom tillsats 

av propionsyra. Höga vattenhalter försämrar den lagrade varans flödesegenskaper, 

vilket begränsar vattenhalten till max 25 % i silor. 
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Krossensilering i slang  

Krossensilering av åkerböna i slang innebär att de skördetröskade bönorna krossas 

mellan valsar samt packas i en plastslang med en och samma maskin, bild 24. 

Detta är ett befintligt system som används i viss utsträckning idag, dock huvud-

sakligen till spannmål. För åkerböna är erfarenheterna mycket begränsade, ibland 

har systemet använts som en nödlösning under besvärliga år, vilket var fallet 

2012. Kunskapen om hur olika parametrar påverkar ensileringsresultatet för åker-

böna är därför bristfällig. De största fördelarna med systemet är att tröskningen 

kan ske flera veckor tidigare och att man inte har några kostnader för torkning.  

 

Bild 24. Fyllning av skruvpackare med integrerad krossenhet för spannmål och andra 
frömaterial. Maskinen är också utrustad med aggregat för tillsättning av konserverings-
medel. Foto: Nils Jonsson 

Teknik och metodik vid ensilering i slang finns sedan tidigare beskrivet i två 

publikationer från JTI. I den ena ges en relativ utförlig beskrivning av fakta och 

erfarenheter kring systemet, där fokus ligger på vallfoder men även andra foder-

slag tas upp (Sundberg, 2007). I syfte att undersöka teknik, biologi och ekonomi 

för krossensilering av spannmål genomfördes nyligen dels lagringsstudier på tre 

gårdar, dels en litteraturgenomgång. Resultaten från denna studie finns redovisad  

i Jonsson m.fl., 2014. Båda dessa publikationer finns fritt tillgängliga på JTI:s 

webbplats. Den fortsatta beskrivningen har därför avgränsats till den specifika 

information om åkerbönor som återfunnits. 

Ensilering är en biologisk konserveringsmetod som innebär att mjölksyrabakterier 

under syrefria förhållanden växer till, varvid det bildas mjölksyra som ger en  

pH-sänkning i materialet. För att växa till och producera syra behöver mjölksyra-

bakterierna näring, vilket huvudsakligen utgörs av kolhydrater (socker). Sänk-

ningen av pH innebär att tillväxten av andra oönskade mikroorganismer hämmas. 

Förutsatt att pH sänks tillräckligt mycket och att en syrefria miljö kan upprätthållas, 

får man en produkt som tål lång lagring.  

Vattenhalten påverkar i hög grad tillväxten av mjölksyrabakterier. Vid vatten-

halter under 25 % är tillväxten mycket begränsad, varvid konserveringsskyddet 
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blir lågt och fodret mycket känsligt för lufttillträde. Det är i sådana fall mer att 

betrakta som lufttät lagring än som ensilering. Generellt rekommenderas därför  

att vattenhalten vid krossensilering av åkerbönor bör ligga i området 25-35 % 

(Gefrom, 2012; Møller m.fl., 2004; Thaysen, 2013; Videncentret for Landbrug, 

2009).  

Vattenhalten påverkar också åkerbönornas fysikaliska egenskaper. Till exempel 

bör inte vattenhalten överstiga 30 % för att förhindra pressvattenavgång (Stærk 

Nicolajsen, 2013). Erfarenheter från Danmark visar att krossningen fungerar bäst 

vid 30 % (Möller, 2004; Stærk Nicolajsen, 2013). Under 25 % vattenhalt kan det 

vara svårt att få krossningen att fungera (Stærk Nicolajsen, 2013; Dansk Land-

brugsrådgivning, 2008). I ett praktiskt försök uppstod problem vid krossning  

av åkerbönor med 21 % vattenhalt (Vodder Nielsen, 2007). Med inställningen 

0,2 mm mellan valsarna kletade bönorna fast på valsarna och föranledde drifts-

stopp. Genom att öka avståndet till 1,5 mm fungerade krossningen, men kapacitet 

var låg. För att undvika driftsproblem bedömdes att bönornas vattenhalt bör vara 

mellan 30 och 40 %. 

Den kemiska sammansättningen i åkerbönor innebär att de teoretiskt sett betraktas 

som svårensilerade (Gefrom, 2012). Detta beror dels på att åkerbönor ofta har ett 

lågt innehåll av socker, dels på ett stort innehåll av buffrande substanser. En hög 

buffringsförmåga innebär att mer mjölksyra måste produceras för att nå ett visst 

pH-värde. Sänkningen av pH kommer således att gå långsammare, samtidigt som 

mer socker måste finnas tillgängligt som näring för mjölksyrabakterierna. Även 

om man i labbförsök har uppnått bra ensileringsresultat, rekommenderas i allmän-

het att någon typ av tillsatsmedel används för att öka säkerheten i ensileringen 

(Gefrom, 2012; Møller m.fl., 2004; Thaysen, 2013).  

Användning av ensileringsmedel är motiverad när grödan av någon anledning  

inte utgör ett tillräckligt bra substrat för en säker mjölksyrajäsning. Tillsatsmedel 

för ensilering kan grovt hänföras till följande tre kategorier: kemiska, närings-

berikande och biologiska. Kemiska medel innehåller ofta organiska syror, till 

exempel propionsyra. Vid tillsats av syra sänks pH-värdet, och mindre mängd 

socker behöver tas från grödan för ensileringsprocessen. Näringsberikande 

tillsatser, t.ex. melass, kan vara motiverat att använda till grödor som innehåller 

liten andel socker. Biologiska tillsatsmedel består vanligen av speciellt framtagna 

stammar av torkade mjölksyrabakterier, som blandas med vatten innan den till-

sätts grödan.   

Vid krossensilering av spannmål är propionsyra sannolikt det vanligaste tillsats-

medlet under svenska förhållanden (Jonsson, 2014). Propionsyra är också det 

medel som både i Sverige och internationellt oftast nämns vid krossensilering av 

åkerböna. I Tyskland rekommenderas en dos på 3,5-6 liter propionsyra per ton 

åkerböna med en vattenhalt på 25-30 % (Thaysen, 2013). Till ärter, åkerbönor  

och lupiner rekommenderas i Danmark 6 liter/ton vid en vattenhalt på 25-35 % 

(Möller, 2004). I Sverige rekommenderar Perstorp vid krossensilering av åker-

bönor samma dosering av propionsyra som till spannmål (Hjelm, pers. medd.). 

Grunddosen är på 4 liter per ton oavsett vattenhalt. Vid vattenhalter under 30 % 

rekommenderas att dosen ökas med 2 liter per ton om antingen uttagningstakten  

är låg eller om silon ska öppnas under den varma årstiden. Total rekommenderad 

dos kan således under vissa förhållanden uppgå till 8 liter per ton. 
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I Tyskland har man i laboratoriestudier undersökt hur olika tillsatsmedel på-

verkade kvaliteten vid krossensilering av bl.a. åkerbönor (Gefrom, 2012; Gefrom 

m.fl., 2013). De tillsatsmedel som provades var mjölksyrabakterier och melass, 

enskilt och i kombination. Syrapreparat ingick inte studien. Resultaten visade att 

tillsatsen av mjölksyrabakterier förbättrade säkerheten i ensileringsprocessen, 

medan tillsats av ytterligare socker (melass) inte hade någon påtaglig effekt.   

Det kan i detta sammanhang också nämnas att utrustning för tillsats av ensilerings-

medel normalt tillhandahålls av de firmor som säljer maskiner för krossensilering.  

Orienterande studier av åkerbönans 
torkningsegenskaper  

I litteraturen återfanns endast uppgifter om torkningshastigheten för tunna skikt  

av olika sädesslag. För att få en uppfattning om hur mycket torkningshastigheten 

skiljer sig åt vid torkning i tjockare skikt genomfördes en orienterande studie av 

torkningshastigheten för vete och åkerböna i JTI:s laboratorietork, vilket mot-

svarar förhållanden i en varmluftstork av typen satstork.  

En energieffektiv och skonsam torkningsmetod för ett storkärnigt material som 

åkerböna bör vara att blanda det fuktiga fröet med övertorkad spannmål som 

torkats under gynnsammare förhållanden tidigare under hösten, vilket testades i 

studien. Detta provmaterial användes också för att mäta sambandet mellan vatten-

halt och vattenaktivitet hos åkerböna vid jämvikt efter torkning. 

Material och metod 

Torkningshastigheten i tjocka skikt 

Målsättning var att jämföra torkningshastigheten för åkerböna (Marcel) och höst-

vete (Julius) vid torkning i ett steg från 22-23 % vattenhalt till en genomsnittlig 

slutvattenhalt av ca 13-14 %. Höstvetet respektive åkerbönan hade skördats utan-

för Uppsala i slutet av augusti respektive i början av oktober 2013 och kyllagrats 

vid 5˚C fram till torkningsexperimentet. Torkningen genomfördes i en isolerad 

behållare som rymde ca 9 kg vid 25 cm lagringshöjd, vilket ungefär motsvarar 

normalt avstånd mellan balkar/schakt i en varmluftstork av satstyp. Torkningen 

genomfördes vid 60˚C. Specifika luftmängden som användes var hög, ca 4000 

m
3
/ton, h. Under torkningen registrerades tilluftens temperatur med en loggande 

temperaturgivare (TinyTag). Tillförda luftmängden mättes med hjälp av en stryp-

fläns. Torkbehållaren vägdes före, ett par gånger under samt efter avslutad tork-

ning för att fastställa torkningsförloppet. Efter att värmekällans stängts av kyldes 

torkgodset i minst 1 timme. 

Torkning genom blandning med torr spannmål  

Åkerböna (Gloria) skördades med ca 18 % vattenhalt i början av september 2014 

på Rakered Storgård utanför Linköping. I lagringsstudien blandades lika delar 

torrsubstans av åkerböna med drygt 18 % vattenhalt med höstvete (Julius) med 

drygt 11 % vattenhalt i en satsblandare, vilket gav ca 15 % medelvattenhalt. Efter 

omblandningen förvarades blandningen i en hink med lock placerad i en väl 

isolerad kylbox för att erhålla en stabil lagringstemperatur (ca 15 ˚C). Spannmålen 
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provtogs (med tre upprepningar) med några dygns mellanrum under de första två 

veckorna med en provtagare därefter efter ca 2 månader. Efter manuell separation 

av åkerbönan från vetet i proven förvarades respektive sädesslag i tätslutande plast-

burkar vid ca 15 ˚C under några veckor innan proven analyserades beträffande 

vattenhalt och vattenaktivitet. 

Jämviktsvattenhalt 

Sambandet mellan åkerbönans vattenhalt och vattenaktivitet vid torkning gjordes i 

huvudsak med samma prover som användes i studien där åkerbönan (Gloria) hade 

torkats med hjälp av torrt vete. Därutöver baseras ett av mätresultaten på en 

mätning gjord med nyskördad åkerböna (Marcel) 2013. För att mätningarna av 

vattenaktiviteten skulle ske med bönor med en jämn fördelning av vattnet i fröet 

genomfördes mätningarna med de torrare proven först efter någon månads lagring 

i plastburkar med tätslutande lock. Mätningarna gjordes vid 20˚C.  

Analysmetoder för bestämning av vattenhalt och vattenaktivitet 

Vattenhalten bestämdes enligt FHI-metoden vilken innebär malet prov på 5-10 g 

och tre upprepningar. Tiden i torkskåpet är 2 timmar vid 130C såvida förtorkning 

inte är nödvändig (förväntad vattenhalt över 20 %). Förtorkningstiden av hel 

kärna före malning är 15 minuter vid 130C. 

För bestämning av frövarans vattenaktivitet (triplikat) vid 20C användes en 

AquaLab Series 3TE (Decagon Devices Inc., Pullman, Washington, USA) med 

inbyggd reglering av provets temperatur. För att snabba på analysen tempererades 

provet först vid 20C över natt i ett temperaturskåp. 

Resultat  

Åkerbönans torkningsegenskaper 

Torkningshastigheten i tjocka skikt 

För att mäta torkningshastigheten vid torkning i tjocka skikt (25 cm) torkades 

åkerböna och vete i ett steg från 22-23 % till ca 14 % vattenhalt med en torklufts-

temperatur på 60 ˚C i JTI:s labbtork. Resultatet av mätningarna visade att den 

relativa torkningshastigheten (mängd vatten/tidsenhet) för åkerböna jämfört med 

vete blev ca 60 %, vilket kan jämföras med 30 % när skiktet var 1 cm enligt tabell 

2. Skillnad i torkningshastighet blev följaktligen inte lika stor som vid torkning i 

tunna skikt. Den långsammare torkningen med åkerböna medförde en ökad energi-

förbrukning per kg borttorkat vatten. I detta fall tog torkningen av åkerböna drygt 

1.6 gånger längre tid jämfört med för vete, vilket innebar att energiförbrukning 

ökade i samma omfattning.  

Torkning genom inblandning i torr spannmål 

Ett sätt att torka ett svårtorkat material som åkerböna energieffektivt är att blanda 

den med ett mer lättorkat material som spannmål. För att testa hur snabbt vatten-

halten jämnas ut mellan torkad och fuktig vara genomfördes en test där vete med 

knappt 12 % vattenhalt blandades med en lika stor viktsandel åkerböna med drygt 

18 % vattenhalt, bild 25.  
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Bild 25. Förändring av vattenhalten under lagringen efter blandning av lika delar fuktig 
mogen åkerböna (ca 18,1 % vattenhalt) med torrt vete (11,7 % vattenhalt) vid 12 - 15˚C. 
Varje mätpunkt representerar ett medelvärde av tre upprepningar. Standardavvikelsen 
uppgick som mest till 0,4 procentenheter. 

Av diagrammet framgår att vattenhaltsskillnaden mellan sädesslagen minskade 

snabbt inledningsvis, och större delen av skillnaden hade försvunnit redan efter ett 

par dygn. Efter 54 dygn kvarstod det en differens på 0,8 %.  

Jämviktsvattenhalt 

Resultatet från mätningarna av den relativ luftfuktigheten (vattenaktiviteten) vid 

några olika vattenhalter hos åkerböna som torkats redovisas i bild 26 tillsammans 

med tidigare redovisade data av Pixton & Warburton (1971). I fleratlet mätpunkter 

ärt vattenaktivitet/luftfuktighet är ett par procentenheter lägre vid vattenhalter över 

15 % än vad den engelska studien visar. Ytterligare studier behövs med fler mätdata 

från både vete och åkerböna och där mätningar görs med olika sorter av de två 

sädesslagen för att klargöra eventuella skillnader. 
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Bild 26. Sambandet mellan luftfuktighet och vattenhalt vid jämvikt för åkerböna, vete och 
ärter vid 20°C (Pixton & Warburton, 1971) jämfört med de mätningar som gjordes i 
studien vid samma temperatur. 

Diskussion med slutsatser av den orienterande studien 

I studien av torkningshastigheten i tjocka skikt (0,25 m) tog det nästan 1,7 ggr  

så lång tid att varmluftstorka åkerböna i ett steg från 23 % till ca 13 % vattenhalt 

jämfört med vete när torkluftstemperaturen var 60˚C. Detta kan förklaras med  

att när torkningen sker i tjocka skikt, i en varmluftstork ca 25-30 cm och i en 

planbottentork ca 100 cm eller mer, blir torkningsförloppet annorlunda än hos  

en enskild kärna. Torkningen sker i en torkzon som vandrar igenom skiktet från 

tilluftssidan till frånluftssidan. Fukttransporten ut ur kärnan påverkar dock tork-

zonens utbredning och den långsammare fukttransporten hos en större kärna ger 

en mer utbredd torkzon. Torkzonens utbredning ökar också med ökad lufthastig-

het. Den vattenmängd som torkluften kan ta upp vid passagen bestäms av vatten-

halten hos spannmålen vid frånluftssidan. Så länge som torkzonen befinner sig 

inom torkskiktet tar luften upp mest vatten. I detta stadium av torkningen är det 

ingen skillnad i torkningshastighet mellan små- eller storfröiga sädesslag. När 

torkzonens front väl har passerat frånluftssidan börjar spannmålen att torka även 

där och succesivt minskar mängden vatten som torkluften kan ta upp från tork-

godset. Fördelen med en utbredd torkzon är att torkningen vid frånluftssidan 

inleds snabbare, vilket minskar risken för mikrobiell tillväxt. Nackdelen är att 

torkningen tar längre tid på grund av att en större del av torkningen sker efter att 

torkfronten passerat frånluftssidan, vilket minskar vattenupptagningen och därmed 

ökar energiåtgången per kg borttorkat vatten i motsvarande grad som den ökade 

torktiden. Den lägre lufthastigheten vid kalluftstorkning bör minska skillnaden i 

torkningshastighet mellan småkärniga och storkärniga sädesslag Energiåtgången 

vid varmluftstorkning bör kunna reduceras betydligt genom stegvis torkning med 

mellanliggande perioder för vattenhaltsutjämning och genom långsam kylning i 

en separat luftningsbar ficka efter avslutad torkning. Dessa åtgärder för att spara 

energi förutsättera att man kan acceptera en lägre torkningskapacitet. 
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Metoden att torka ett storfröigt material genom att blanda det med ett torrt små-

fröigt dito är en energieffektiv och skonsam metod. Denna metod bör kunna 

användas på ett rationellt sett och utan extra resursinsatser i en silotork utrustad 

med omrörarskruvar. Studien visade att utjämningen av vattenhalten mellan de två 

sädesslagen gick snabbt under de första dygnen men att en skillnad i vattenhalt på 

0,8 procentenhet sannolikt skulle ha bestått under lång tid. Då båda sädesslagen 

lagras vid samma luftfuktighet bör denna vattenhaltsskillnad inte innebära någon 

skillnad i lagringsstabilitet mellan sädesslagen. Den snabba minskningen i vatten-

halt hos åkerbönan kan eventuellt förklaras av att den hade lagrats ett tag i kylrum 

innan experimentet och därmed hunnit mogna. Torkningsförloppet hos en omogen 

böna är sannolikt långsammare. Vid denna typ av torkning bestäms energiåtgången 

av energiåtgången vid torkning av torkningsmedlet, i detta fall för torkningen av 

vetet.  Förutom att energiåtgången för torkning av vetet är lägre än för åkerböna är 

torkningsförhållandena normalt betydligt bättre i samband med veteskörden. Därför 

bör energiåtgången vid torkning av åkerböna i storleksordning kunna halveras med 

denna metod.  

Kunskaperna om sambandet mellan vattenhalten och relativa luftfuktigheten 

(vattenaktiviteten) hos ett biologiskt material vid jämvikt är viktiga både för att 

kunna bedöma riskerna för mikrobiell tillväxt och ur torkningssynpunkt. Enligt 

Pixton & Warburton (1971) mätningar är relativa luftfuktigheten (vattenaktiviteten) 

något lägre hos åkerbönor jämfört med hos vete vid samma vattenhalt om den är 

över 15-16 %. En lägre vattenaktivitet vid samma vattenhalt innebär att vattnet är 

hårdare bundet och är därmed mindre tillgängligt för exempelvis mikrobiell tillväxt 

eller vid torkning. Detta innebär bland annat att den maximala säkra lagringstiden 

är något längre för åkerböna än för vete vid samma vattenhalt, vilket är justerat  

för tabell 1. Skillnaden i vattenaktivitet har också betydelse vid krossensilering. 

Mjölksyrabakterier, vilka är en förutsättning för en ensileringsprocess, tillväxer 

dåligt vid vattenaktiviteter under 0.95. Om diagrammet i bild 26 stämmer motsvarar 

vattenaktiviteten 0.95 ca 25 % vattenhalt hos vete och uppskattningsvis ca 30 % 

vattenhalt hos åkerböna (extrapolerat värde). Detta skulle i så fall innebära att 

medan gränsen för en ensileringsprocess är 25 % vattenhalt för vete är den ca 30 % 

för åkerböna. En utebliven ensileringsprocess leder till ett dåligt konserverings-

skydd och att fodret blir mycket känsligt för lufttillträde. Vid kalluftstorkning blir 

torkluftens vattenupptagning sämre med åkerböna jämfört med vete. Om exempel-

vis vattenhalten är 25 % mättas frånluften ut ur torken till ca 95 % relativ luft-

fuktighet med vete men bara till ca 91 % med åkerböna, bild 26. Detta leder till att 

vattenupptagningen med åkerböna blir ca 90 % om 6˚C tillsatsvärme används och 

utan tillsatsvärme endast 80 % jämfört med för vete.  

Kostnader för konservering 

Bakgrund 

En sammanställning gjordes av data om konserveringskostnader för spannmål  

och åkerböna kompletterat med nya beräkningar när data saknades. För att kunna 

använda delar av underlaget från tidigare studier vid JTI av kostnaderna för varm-

luftstorkning, silotorkning och krossensilering av spannmål baseras beräkningarna 

på 2011- 2012 års kostnadsnivå (Ugander m.fl., 2012; Jonsson, 2011; Jonsson 

m.fl., 2014). I den totala årliga kostnaden ingår fasta kostnader med avskrivning 

och ränta för investeringar i byggnationer, utrustningar och maskiner samt rörliga 
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kostnader för underhåll, arbete, bränsle etc. Kostnaderna beräknades med rak 

avskrivning. Beräkningen av kostnaderna baseras för varmluftstorkning på en 

enkel typ av utomhusplacerad tork med få och stora silor, vid silotorkning på ett 

enkelt system utrustad med enbart skruvtransportörer och utan stationär inlast-

ningsficka, vid krossensilering på att propionsyra tillsätts och att slangarna lagras 

på en nyanlagd asfalterad yta, vid kalluftstorkning en planbottentork av typen 

Östgötatork i ny byggnad och vid syrabehandling på att spannmålen lagras i en 

mjuksilo i befintlig byggnad. Kostnaderna för kalluftstorkning baseras på torkning 

i två omgångar och att lagringsmöjligheter finns i befintliga byggnader för den 

första omgången. I tabell 10 redovisas exempel på faktorer som användes vid 

beräkningarna av årskostnaden per kg åkerböna. 

Tabell 10. Exempel på faktorer som användes vid beräkning av årskostnader för 
konservering av spannmål & åkerböna (2011-2012 års kostnadsnivå). 

Faktor Värde 

Avskrivningstider - byggnader 25 år 

                            - tork & panna 10 år 

                            - lager 20 år 

                            - transportörer 20 

                            - syrabeh.utr. 10 år 

Ränta  7 % 

Underhåll  0,3 % per 1000 kr återanskaffningsvärde 

och år 

Arbetskostnad 195 kr/timme 

Förbrukning av eldningsolja spannm. 0.15 l/kg borttorkat vatten
 

Eldningsolja 1 8 120 kr/m3 

Elpris 0.53 kr/kWh 

Dieselbränsle 11,7 kr/l 

Propionsyra  14,2 kr/liter 

Plastslang 0,026 kr/kg TS 

Åkerböna till avsalu 2,40 kr/kg 

Resultat av beräkningar 

I bild 27 redovisas en uppskattning av årskostnaderna för olika konserverings-

metoder för spannmål i huvudsak baserade på uppräkningar från tidigare studier. 

Kostnaderna för varmluftstorkning, torkning i silo med omrörare och krossensile-

ring, vilka anges för olika kvantiteter upp till 2500 ton, visar att storleksfördelarna 

är betydande för dessa metoder. Kostnaderna för att syrabehandla eller kalluftstorka 

spannmålen/trindsäden redovisas endast för förhållandevis låga volymer då dessa 

metoder inte används i stor skala på svenska gårdar. Jämförelsen visar att de två 

sistnämnda metoderna konkurrerar väl vid en nyinvestering när just lägre volymer 

skall konserveras. Den låga kostnaden för syrabehandling förutsätter tillgång till 

befintliga byggnaderför lagring. Det har varit svårt att räkna hem nyinvesteringar  

i gårdsanläggningar för varmluftstorkning för arealer upp till 200-300 ha (Jonsson, 

2006; Westlin m.fl., 2006; Ugander m.fl., 2012). Tidigare studier har visat att 

skalfördelarna för konventionell varmluftstorkning är som störst i arealintervallet 
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100–500 hektar, men relativt begränsade vid 500–1000 hektar åker (Westlin., m.fl., 

2006). Om fem gårdar med 100 hektar vardera bildade en enhet med 500 hektar  

för skörd och konservering och investerade i en gemensam, förhållandevis enkel 

anläggning förbättrades det ekonomiska utfallet i samtliga scenarier med 950 kr per 

hektar vid spannmål för avsalu. Vinsten av denna samverkan förklarades huvud-

sakligen av lägre kostnader för anläggningen men även av högre kvantitetsersätt-

ningar och av lägre skördekostnader. 

 

Bild 27. Beräknade årskostnader för konservering av spannmål med olika metoder 
baserad på prisnivån för 2011.  

Kostnadsberäkningarna ovan är baserade på spannmål. Vid varmluftstorkning  

av åkerböna tillkommer en rörlig kostnad av i storleksordning 1 öre per kg och 

procentenhet nedtorkning för ökad oljeförbrukning. Den sena skörden innebär 

även en ökad energikostnad vid kalluftstorkning av åkerböna, vilken generellt är 

ungefär hälften så stor per procentenhet nedtorkning jämfört med vid varmlufts-

torkning. Om planbottentorken kan placeras i en befintlig byggnad utan alltför 

mycket ombyggnation sänks kostnaden för kalluftstorkning med ca 10 öre per kg 

varvid konserveringskostnaden hamnar på samma nivå som för syrabehandling. 

Vid krossensilering sönderdelas fodret redan vid inläggningen, vilket innebär att 

denna kostnad uteblir vid foderberedningen. Kostanden för krossning uppgår till 

ca 8 öre per kg (Jonsson m.fl., 2014). TS-förlusterna kan dock lätt bli stora vid 

krossensilering, vilket innebär att denna kostnadsbesparing snabbt kan försvinna. 
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Lantbrukares erfarenheter av torkning av 
åkerböna 

I följande avsnitt redovisas några lantbrukares erfarenheter av hur man kan gå 

tillväga vid torkning av åkerböna för att uppnå önskad kvalitet med en rimlig 

insats. Samtliga har mångårig erfarenhet av skörd och hantering av denna gröda. 

Varmluftstorkning av åkerböna till utsäde 

Namn: Anders Johansson 

Gårdsnamn: Ekebyborna Nässja  

Ort: Motala 

Produktion: Ekologisk odling på 126 ha (denna gård), köttdjur. Är även delägare 

i ett annat lantbruksföretag med växtodling och mjölkproduktion.  

Odling av åkerböna: på denna gård odlas åkerböna till utsäde på ca 16 ha sedan 

2004. Åkerböna återkommer vart 7:e år i växtföljden. 

Torkningsanläggning: enkel satstork från Svegma med 15 m
3
 torkficka. Luften 

värms med en Hagapanna på ca 175 kW (150 000 kcal/h). Torkningen styrs med 

vattenhaltsmätare & tidur. Använder en s.k. Sigillprovtagare monterad vid 

elevatorns utlopp för representativ provtagning för vattenhaltsbestämning. 

Skörd och torkning av åkerböna: Skörden genomförs under så gynnsamma 

förhållanden som möjligt och är oftast avslutad inom ett dygn. Målsättningen är 

att skörda åkerbönan när vattenhalten är under 22 %, vilket han har lyckats med 

nio år av tio. Bönorna lagras i 12 stycken 8-10 m
3
 containers i väntan på torkning, 

under mellanlagringen och efter avslutad torkning. Genom att volymen är 

begränsad hos dessa behållare behövs ingen kylningsmöjlighet under lagringen. 

För att undvika sprickbildning och skador på grobarheten har torkningshastig-

heten sänkts genom att strypa torkens luftflöde till hälften och genom att sänka 

torkluftstemperaturen till 30-35˚C. Två satser torkas per dygn och om vattenhalten 

är nära eller över 22 % sker torkningen i två steg med en mellanliggande period 

på upp till någon vecka för utjämning av vattnet i bönan. I steg ett torkas bönan 

till ca 19 % vattenhalt. Sluttorkningen sker till 16-17 %. Genom att inte skörda 

åkerbönan när den har hög vattenhalt, genom skonsam torkning och hantering  

(i princip används enbart skopelevatorn som transportör) har man genomgående 

uppnått en hög grobarhet utan en allt för hög energiinsats. 

Övrigt: Vattenhalten bestäms med en snabbvattenhaltsmätare av fabrikatet Super 

Tech med malet prov. Mätaren kontrolleras varje år mot en NIT-mätare hos 

handeln.  

En erfarenhat är att när det transporterade torkgodset har en hög vattenhalt 

(>22 %) finns det risk att det bildas beläggningar på elevatorns övre remskiva, 

vilket riskerar att skada elevatorremmen. För att undvika detta bör remskivan vara 

utrustad med en fast avskrapare.  
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Kommentarer: Det genomgående goda resultatet beträffande åkerbönas grobar-

het tyder på att säkerhetsmarginalerna beträffande eftersträvade skördevatten-

halter, använda torkluftstemperaturer och lufthastigheter vid torkningen har varit 

fullt tillräckliga. Genomgången av litteraturen tyder på att en något högre tork-

luftstemperatur och lufthastighet skulle kunna användas utan att grobarheten 

riskeras.  

Varmluftstorkning av åkerböna till foder 

Namn: Christian Örup 

Gårdsnamn: Boxholms Säteri 

Närmast större ort: Boxholm 

Produktion: Ekologisk växtodling, den odlade arealen uppgår till drygt 160 ha 

varav hälften är vall. Odlingen sker i samarbete med en granngård som bedriver 

ekologisk mjölkproduktion. 

Odling av åkerböna: Odlar åkerböna runt 30 ha sedan 2007. Denna gröda åter-

kommer ungefär vart 6:e år i växtföljden. Skörden brukar uppgå till knappt 100 

ton. De sorter som används brukar vara förhållandevis sena och skörden brukar 

vara i slutet av september och i början av oktober. Åkerbönan används som foder  

i den ekologiska mjölkproduktionen. 

Torkningsanläggning: Enkel satstork från Akron (BL-180), torkfickans volym är 

18 m
3
. Torken värms med halmpanna (Alcon, 465 kW) via ett vattenburet system 

(65 m3 ackumulatortank) och värmeväxlare, nettoeffekten till torken uppskattas 

till 170-180 kW.  

Skörd och torkning av åkerböna: Torkar åkerbönor till foder i ett steg med en 

torkluftstemperatur på 60˚C. Skördevattenhalterna brukar vara höga, 25 % är inte 

ovanligt och normalt torkas en sats per dygn. Skörden är anpassad efter torkens 

kapacitet. Efter torkningen kyls åkerbönan antingen snabbt i torken eller långsamt 

i en luftningssilo om denna är tillgänglig. Kylningen brukar upprepas under 

hösten för att få ned lagringstemperaturen till under 10˚C. 

Övrigt: Det brukar förekomma lösa skalbitar vilket tyder på sprickbildning. 

Åkerbönan lagras som längst till april-maj. 

Kommentarer: Med en nettoeffekt på 170-180 kW bör torkens kapacitet uppgå 

till ca 140 kg vatten/timme med spannmål (Jonsson, 2006). Om torkningshastig-

heten för åkerbönor endast är 60 % av spannmålens motsvarar detta 84 kg/timme. 

Med en sats åkerböna på 18 m3 per dygn (21 timmars torkning+kylning+satsbyte) 

skulle ca 1,8 ton vatten kunna torkas bort, vilket motsvarar en inläggningsvatten-

halt på ca 26 %. Lantbrukaren accepterar en hög energiinsats då han använder 

egen halm som bränsle. När åkerbönorna skall kylas efter avslutad torkning är 

alternativet med långsamma kylningen i separat luftningssilo att föredra då den 

både ökar torkningskapaciteten och spar energi. 
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Torkning av åkerböna genom inblandning i torkad 

spannmål i en silotork utrustad med omrörarskruvar 

Namn: Carl Axel Larsson 

Gårdsnamn: Föckelkärr 

Närmast större ort: Örebro 

Produktion: Konventionell odling på en areal av drygt 300 ha samt mjölk-

produktion. 

Odling av åkerböna: odlar åkerböna på 15 ha sedan 2009, vilken används som 

foder och därmed helårslagras på gården. Denna gröda återkommer max vart 6:e 

år i växtföljden. 

Torkningsanläggning: Silotork utrustad med omrörarskruvar inköpt 2004. Silon, 

vilken är av fabrikatet Twister, rymmer 400 m
3
 vid 7 m lagringshöjd. Centrifugal-

fläkten (7.5 kW), omrörare och transportörer är av fabrikatet Sukup. Spannmålen 

torkas i allmänhet utan tillsatsvärme. Byggtork för tillsatsvärme hyrs vid behov. 

Torkning av spannmål och åkerböna: Silon fylls till ca 2/3 med spannmål 

(korn, vete och/eller rågvete) som torkas med kalluft till 15-16 %. En månad 

senare fylls sista tredjedelen av torken med åkerböna, vilken blandas in i den 

torrare spannmålen med hjälp av omrörarskruvar samtidigt som silon luftas.  

Om åkerbönans vattenhalt är 20 % blir blandningens vattenhalt runt 17 %. 

Lantbrukaren vill inte ha för torr vara, vilket sliter för hårt på tvåvalskrossen. 

Övrigt: Den egenproducerade åkerbönan som blandats med foderspannmålen har 

kunnat ersätta mellan 2-3 kilo inköpt koncentrat per ko och dag och en hög mjölk-

produktion på mellan 10 000-11 000 kg/år och ko har kunnat behållas efter över-

gången. 

Kommentarer: Torkningsmetoden, vilken är skonsam och energibesparande, går 

ut på att torka den sent skördade trögtorkade åkerbönan genom inblandning med 

torrare lättorkad spannmål som har kunnat torkas under en väderleksmässigt 

gynnsammare period. För att kunna säkerställa ett gott konserveringsresultat bör 

dock tillsatsvärme alltid användas vid silotorkning på grund av de låga specifika 

luftmängderna. Överslagsmässigt uppgår luftmängden vid 1 m lagringshöjd till 

65 % och vid 7 m lagringshöjd endast till 10 % av luftmängden i en kalluftstork 

som har dimensionerats efter svenska riktlinjer. För att kunna torka ned spannmål 

från 19 % till 15 % vattenhalt under och efter inläggningen till 4,5 meters lagrings-

höjd krävs det uppskattningsvis en månads bra väder om inte tillsatsvärme används. 

Om torkluftens temperatur däremot höjs med 15˚C sker denna torkning inom 

6 dagar oavsett väderlek. För att säkerställa en någorlunda lagringsstabil vattenhalt 

vid helårslagring även vid skördevattenhalter på 25 % hos åkerbönan bör spann-

målen torkas till 12 % om man vill undvika energikrävande torkning under sen-

hösten. 
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Planbottentorkning av åkerböna 

Namn: Rikard Johansson 

Gårdsnamn: Västergården 

Närmast större ort: Mellerud 

Produktion: Både ekologisk och konventionell växtodling på totalt 330 ha, bl.a. 

omfattande vallfröodling samt nötköttsproduktion 

Odling av åkerböna: Odlar åkerböna till utsäde sedan 2007, odlingsarealen 

varierar mellan 50-100 ha. I år odlas den brokblommiga sena sorten Julia. 

Avkastningen varierar mellan 3-4 ton/ha. 

Torkningsanläggning: Fem planbottentorkar av typen Östgötatork vardera på 

200 m
2
. Panna för tillsatsvärme (5-7 ˚C) finns tillgänglig för samtidig uppvärm-

ning av tre torkar varav en eldas med biobränsle. 

Skörd och torkning av åkerböna: Skördar oftast i slutet av september och 

början av oktober. Skördevattenhalter på 25 % eller högre är inte ovanliga. Åker-

bönan lagras in med hjälp av traktor och skopa på planbottentork.  Torkningen av 

åkerböna sker vid 1,0 – 1,5 m lagringshöjd i allmänhet med hjälp av tillsatsvärme 

(6-7˚C, kontinuerligt påslagen) till 16 % vattenhalt. Åkerbönan brukar vara färdig-

torkad efter 1-2 veckor.  

Övrigt: Grobarheten hos utsädet varierar mellan åren och kravet på grobarhet 

(80 %) uppnås inte alla år. Lantbrukaren tror att problemen med sämre grobarhet 

hänger samman med ojämn mognad vid skörd. 

Kommentarer: Torkningen sker på en s.k. Östgötatork där luften tillförs åker-

bönan via ett heltäckande perforerat golv för bästa möjliga luftfördelning. Den 

sämre grobarheten som förekommer vissa år skulle kunna orsakas av mögelväxt 

på grund av för långa torkningstider. Torkningen brukar dock vara avklarad inom 

två veckor under en period när luftens dygnsmedeltemperatur oftast ligger under 

10˚C, vilket inte bör medge denna typ av skador på grodden.  
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