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Förord 

I föreliggande publikation redovisas en undersökning avseende lämplig spridnings-

teknik för mjölformiga gödselmedel.  

Erfarenheter har inhämtats från tidigare försök och praktisk drift. Vidare genom-

fördes spridningsförsök vid en officiell provningsanläggning. Slutligen presenteras 

tre tänkbara framtidskoncept.  

Undersökningen genomfördes av JTI med forskare Gunnar Lundin som projekt-

ansvarig. Till projektet kopplades en referensgrupp bestående av spridnings-

entreprenör Mikael Pettersson, Kungsör, lantbrukare Kurt Hansson, Sala, samt 

Fredrik Andersson, VäxtRådgruppen, Svenska Lantmännen. 

Projektmedlen ställdes till förfogande av Stiftelsen Lantbruksforskning.  

Till alla som bidragit till undersökningens genomförande ber JTI att få framföra 

ett varmt tack.  

Uppsala i november 2012 

Eva Pettersson 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

En möjlighet att reducera kostnaderna för inköpt växtnäring är att utelämna 

momentet med att korna gödselmedlen. En betydande grupp av sådana mjöl-

formiga gödselmedel har slaktbiprodukter som råvara, köttmjöl respektive 

benmjöl.  

Vad gäller spridningsteknik för mjölformiga gödselmedel belöper en stor del  

av hittills vunna erfarenheter på benmjöl. I den föreliggande undersökningen 

behandlas därför i huvudsak denna produkt.  

Mjölformiga gödselmedel ställer höga krav på spridningstekniken. Genom att 

produkterna är finkorniga och ibland även klibbiga ökar risken för valvbildning 

vilket kan hämma utmatningen. Vidare är det med små korn jämförelsevis svårt 

att uppnå stora kastlängder samtidigt som vindkänsligheten är betydande.  

Benmjöl sprids idag huvudsakligen med rörspridare d.v.s. avancerade maskiner  

av samma typ som används för kalk. För att åstadkomma bättre anpassning i  

tid och av givor är det angeläget att kunna utnyttja mindre investeringskrävande 

spridningsutrustning alternativt maskiner med ett bredare användningsområde. 

Undersökningen syftade till att redovisa lämplig spridningsteknik för mjölformiga 

gödselmedel. Tidigare erfarenheter från försök och praktisk drift inhämtades 

avseende spridning av benmjöl. Vidare genomfördes spridningsförsök vid en 

officiell provningsanläggning.  

Av centrifugalspridarna i marknaden är det i första hand de kombinerade maskin-

erna för såväl konstgödsel som kalk som kan komma ifråga. Arbetsbredderna  

med benmjöl blir emellertid begränsade och dessutom i hög grad beroende av 

produktens fysikaliska egenskaper. En annan effekt är att maximala engångsgivor 

tenderar att överskridas. Till detta kommer att centrifugalspridare i kombination 

med småkorniga gödselmedel är vindkänsliga.  

För de s.k. fallspridarna är arbetsbredden lika med maskinens bredd. Med dessa 

maskiner elimineras en del av centrifugalspridarnas nackdelar såsom vindkänslig-

het och diffusa arbetsbredder. En ytterligare fördel med dessa maskiner är möjlig-

heterna att begränsa gödselgivorna till behovet för enstaka år. Små dimensioner 

avseende arbetsbredder och behållarvolymer begränsar dock kapaciteten. Inga 

nyproducerade maskiner av denna typ finns heller tillgängliga i marknaden.  

Andra maskiner som inkluderades i undersökningen var kletgödselspridare  

och spridare med skakramp. Ingen av dessa fungerade dock väl med benmjöl. 

Sammantaget kunde konstateras att det idag inte finns någon kommersiellt till-

gänglig maskin som är väl lämpad att sprida benmjöl. Tre tänkbara framtids-

koncept redovisas därför, varav den ena är en befintlig försöksmaskin medan  

de båda andra befinner sig på idéstadiet.  

Undersökningen pekade på att det är positivt om framtida maskiner för mjöl-

formiga gödselmedel kan hantera en mångfald av material. Dels för att kunna 

sprida olika slags växtnäringsprodukter men även för att underlätta användning 

utanför lantbruket. Vidare bör möjligheten att komponera flexibla spridarekipage 

bestående av flera enheter beaktas. Slutligen behöver metoder identifieras för  

att karakterisera de mjölformiga gödselmedlens fysikaliska egenskaper.    
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Summary 

An opportunity to reduce the cost of manufactured fertilizers from powdered 

organic products is to exclude the granulation or pelletizing process. An important 

group of such powdered fertilizers use animal by-products from slaughter houses 

as raw material, meat meal and bone meal. Concerning spreading techniques for 

powdered fertilizers, there is considerable experience at hand from spreading bone 

meal, and this study therefore mainly deals with spreading this product.  

Powdered fertilizers place high demands on spreader technology since the products 

are fine-grained and often sticky, which increases the risk of bridging and inhibits 

output. Further-more, fine powdered products are difficult to broadcast over large 

areas and there is significant sensitivity to wind. 

Bone meal is currently most often applied with auger spreaders, i.e. advanced 

machines of the same type as is used for lime. However, in order to achieve better 

alignment of time and of dosages, it is important to make use of inexpensive spread-

ing equipment or machinery with a wider range of applications. 

The main aim of this study was to report good spreading techniques for powdered 

fertilizers. Experiences from both trials and normal operations regarding spread-

ing of bone meal were collected. In addition, a performance test was carried out  

at an official testing facility. 

Centrifugal broadcasters are common spreaders on the market with combined 

machines available for spreading both fertilizers and lime which are applicable  

for powdered products. However, with bone meal the working width of these 

spreaders is limited and largely dependent on the physical properties of the product. 

They also tend to exceed the maximum appropriate dosages. Furthermore when 

centrifugal broadcasters are used with fine-grained fertilizers they are sensitive to 

wind. 

For the so-called full width spreaders the working width is equal to the width of  

the machine. With these machines, some of centrifugal broadcaster’s disadvantages 

such as wind sensitivity and diffuse working widths are eliminated. A further 

advantage of these machines is the possibility of limiting dosage to required levels. 

Small dimensions concerning working widths and container volumes however  

limit the capacity. Furthermore, there are no newly-produced machines of this type 

available on the market. 

Other machines included in the study were spreaders for semi-solid manure and 

spreaders with vibrating distributing shoots. Neither type worked satisfactorily 

with bone meal.  

An overall conclusion of this study was that there is currently no commercially 

available machine that is well suited to spread bone meal. Three new concepts 

concerning spreader technologies were therefore examined: one of which is an 

existing prototype, and two others which are still in the idea phase. 

The study pointed out that it would be advantageous if future machines for 

powdered fertilizers can handle a variety of materials, not only different kinds of 

plant fertilizers, but also to facilitate its use outside agriculture. The possibility to 

arrange spreading machines with a multiple of smaller spreading units could greatly 

enhance flexibility. Finally, a method for characterizing physical properties of 

various powdered fertilizers needs to be established. 
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Bakgrund 

De gödselmedel som köps in till svenska gårdar utgörs i huvudsak av kornade 

produkter. Till den konventionella odlingen används konstgödsel som antingen är 

granulerad eller prillad. Inom den ekologiska odlingen används till stor del pelleter-

ade produkter med kycklinggödsel, animaliska biprodukter, stenmjöl m.m. som 

ingående ingredienser.  

En möjlighet att reducera kostnaderna för inköpt växtnäring är att exkludera mo-

mentet med att korna gödseln utan i stället använda gödselmedlen i form av mjöl. 

En betydande grupp av sådana mjölformiga gödselmedel har slaktbiprodukter som 

råvara. Man skiljer i detta sammanhang på köttmjöl och benmjöl. Köttmjöl produ-

ceras av mjukdelar från slaktkroppen vilket medför ett relativt högt kväveinnehåll, 

cirka 9-11 %. Benmjöl utvinns ur krossade djurben. Kväveinnehållet är normalt 

cirka 4-7 % (Lööf, pers medd., 2012).  

Exempel på ett mjölformigt gödselmedel är Biofer 7-9-0 med sju respektive nio 

procents innehåll av kväve och fosfor. I detta benmjöl kan växtnäringen produceras 

till ungefär samma prisnivå som i konstgödsel. Produkten var under huvuddelen  

av det senaste årtiondet Sveriges mest använda gödselmedel inom den ekologiska 

odlingen. Under senare tid spreds årligen cirka 4 500 ton. Biofer 7-9-0 har även 

använts av konventionella lantbrukare under perioder med höga konstgödselpriser 

(Lööf, pers medd., 2011). 

Användningen av köttmjöl och benmjöl inom lantbruket växlar från tid till annan 

bland annat beroende på myndighetsrestriktioner och alternativ användning.  

En betydande avnämare utanför jordbruket är produktion av katt- och hundmat.  

Vad gäller spridningsteknik för mjölformiga gödselmedel belöper en stor del av hit-

tills vunna erfarenheter på benmjöl. I den fortsatta framställningen kommer därför  

i huvudsak denna produkt att behandlas. Avsikten är dock att erfarenheterna från 

föreliggande undersökning även skall komma till nytta vid spridning av andra typer 

av mjölformiga gödselmedel.  

Benmjöl är ingen ensartad produkt. Genom att benmjöl kan erhållas via olika pro-

cesser kommer även de fysikaliska egenskaperna att variera vilket i sin tur påverkar 

spridbarheten. Erfarenheter från praktiken vittnar dessutom om stora skillnader 

inom enskilda partier av benmjöl. Förutom att detta försvårar arbetet för den en-

skilde lantbrukaren vid praktisk spridning uppkommer problem då resultat från 

spridningsprov skall tokas för mer allmängiltiga rekommendationer. 

Tidsfönstret för spridning av benmjöl kan uppskattas till cirka fyra veckor på våren, 

t.o.m. vårbruket, samt två veckor på hösten, huvudsakligen inför sådd av höst-

oljeväxter. (Lööf, pers. medd., 2007). Möjliga maximala givor begränsas i Sverige 

av regeln om högst 22 kg P/ha i genomsnitt under en femårsperiod. Vid förråds-

gödsling med Biofer 7-9-0 blir maximal engångsgiva sålunda 1 200 kg per ha.  

Mjölformiga gödselmedel ställer höga krav på spridningstekniken. Genom att 

produkterna är finkorniga och ibland även klibbiga ökar risken för valvbildning 

vilket kan hämma utmaningen och ge stockningar i transportledningar. Vidare är 

det med små korn jämförelsevis svårt att uppnå stora kastlängder samtidigt som 

vindkänsligheten är betydande.  

Benmjöl sprids idag huvudsakligen med rörspridare av samma typ som används 

för kalk, Figur 1. 
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Figur 1. Spridning av benmjöl, Biofer 7-9-0, med rörspridare av fabrikat Bredal.  
Foto: Lars Johansson, Svenska Lantmännen. 

Det traditionella användningsområdet för rörspridare är tillförsel av kalkstensmjöl 

d.v.s. en torr och finmalen produkt. Kalkstensmjölet har emellertid under senare 

tid minskat i användning på bekostnad av mesakalk. Mesakalken, som är jäm-

förelsevis fuktig och grov, fordrar inte de investeringskrävande rörspridarna utan 

kan fördelas med centrifugalspridare (Pettersson, 2009). Användningsområdet för 

rörspridare har sålunda krympt. I linje därmed finns idag bara ett tiotal maskiner i 

hela landet som var och en har att betjäna stora geografiska områden. Följden har 

blivit att benmjölet ofta sprids vid tidpunkter som inte är optimala med hänsyn till 

växtnäringsutnyttjandet. I synnerhet inom den ekologiska odlingen där benmjölets 

kväveinnehåll tillmäts stor betydelse är detta till stor nackdel. Vidare är det svårt 

att komma ner i givor understigande 1 000 kg/ha.  

Den utökade användningen av rörspridare till spridning av kvävehaltiga produkter 

har inneburit ökat behov av att hitta lämpliga maskininställningar, Figur 2. 

 

Figur 2. Spridning av benmjöl med rörspridare. Om man inte lyckas med att korrekt 
anpassa transportskruvarnas rotationshastighet till rådande förhållanden blir fördelningen  
i sidled ojämn. Foto: Honkajoki Oy. 
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Frågeställning 

Den spridningsteknik som idag tillämpas för mjölformiga gödselmedel medför ofta 

spridning vid tidpunkter som är otjänliga med hänsyn till växtnäringsutnyttjandet. 

Vidare innebär den tillgängliga tekniken stora givor vilket i sin tur kan innebära 

omfattande förrådsgödsling av exempelvis fosfor.  

För att åstadkomma bättre anpassning i tid och av givor är det angeläget att kunna 

utnyttja mindre investeringskrävande spridningsutrustning alternativt maskiner med 

ett bredare användningsområde och som härigenom kan göras mer lättillgängliga.  

Mål 

Undersökningen syftade till att identifiera och utvärdera lämplig spridningsteknik 

för mjölformiga gödselmedel. Den nytta som avsågs åstadkommas var förbättrat 

växtnäringsutnyttjande och därigenom ökad lönsamhet respektive minskad miljö-

påverkan i växtodlingen. 

Genomförande 

Ett antal tänkbara tekniska lösningar för spridning av benmjöl inventerades. Härvid 

inhämtades erfarenheter från maskintillverkare, entreprenörer, forskningsinstitut-

ioner och lantbrukare.  

Vidare genomfördes spridningsprov med benmjöl vid den officiella testanlägg-

ningen i Bygholm, Danmark. Härvid uppmättes prestanda för en kombinerad kalk- 

och konstgödselspridare då den kördes inomhus. Benmjölet som användes vid detta 

tillfälle, Biofer 7-9-0, levererades av Svenska Lantmännen. Spridningsjämnheten 

för olika maskininställningar provades. 

Vid provet i Bygholm mättes hur gödselmedlet fördelades över maskinen arbets-

bredd. Utifrån dessa mätningar beräknades: 

1) Spridarens totala arbetsbredd (kastvidd) 

2) Spridningsbild dels för enskilda kördrag dels då överlappningen från 

intilliggande kördrag inkluderats  

3) Spridningsjämnhet vid olika avstånd mellan kördragen. Resultaten användes 

för att bestämma den effektiva arbetsbredden, vilken är lika med det kördrags-

avstånd som resulterar i den jämnaste spridningen.  

Resultat 

Centrifugalspridare 

Centrifugalspridare är den i dag vanligaste maskintypen för tillförsel av konst-

gödsel och kalk. Det ligger därför nära till hands att använda denna teknik även 

för benmjöl vilket också har skett i olika sammanhang.  



12 

 

Konstgödselspridare 

Med traditionella centrifugalspridare för konstgödsel blir arbetsbredden begränsad, 

Figur 3. Genom att utmatningen som regel är passiv, självrinning genom hål i 

behållarens trattformade botten där materialflödet koncentreras, ökar även risken 

för stockningar och valvbildning. 

 

Figur 3. Spridning av benmjöl med konstgödselspridare av centrifugaltyp medför 
begränsade arbetsbredder. På bilden sker spridning av enstaka kördrag för att  
bedöma spridningsbilden. Foto: Åsa Lindqvist, Svenska Lantmännen. 

Kalk- och konstgödselspridare 

Maskiner för spridning av såväl konstgödsel som kalk tillverkas bl.a. av Amazone 

och Bredal, Figur 4. Maskinerna är avsedda för stora arealer och utrustade med 

bottenmatta för aktiv utmatning från behållaren till spridarskivorna. 

  

Figur 4. Spridare av centrifugaltyp för såväl kalk som konstgödsel. Utmatningen till spridar-
skivorna sker med bottenmatta. 
Vänstra bilden: Amazone modell ZG-B, effektiv arbetsbredd 10-52 meter. Foto: Amazone 
GmbH.  
Högra bilden: Bredal modell K45, effektiv arbetsbredd upp till 36 meter. Foto: Bredal A/S. 
(amazone.net & bogballe.com) 
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Erfarenheter från Helsingfors Universitet visade att då spridning av benmjöl 

utfördes med centrifugalspridare för kalk begränsades den effektiva arbetsbredden 

till 6-7 meter. Vidare fick höga körhastigheter lov att tillämpas för att erhålla till-

räckligt låga givor. Problem uppkom med att givan varierade inom intervallet 500-

1500 kg (Kivelä pers medd., 2009).  

Ytterligare erfarenheter från Finland visar på liknade resultat. Då maskintillverkaren 

Ekotjänst Lindgård, Vasa spred benmjöl med centrifugalspridare för kalk erhölls  

en effektiv arbetsbredd om 6 meter vid en giva om 1 000 kg/ha. Vidare ansågs det  

ej meningsfullt att tillämpa stora arbetsbredder genom att vindpåverkan då kan bli 

omfattande (Lindgård pers. medd., 2009). 

Under 2004 provades centrifugalspridaren Amazone ZG-B vid spridning av ben-

mjöl vid det tyska företaget Anton Knoll. Det gödselmedel som användes hade 

volymvikten 700 kg/l och en vattenhalt understigande 4 % . Enligt uppgift spreds 

benmjöl med gott resultat vid 8, 9 och 10 meters arbetsbredd medan prestandan vid 

12 meters arbetsbredd var bristfällig. För att få ett bra resultat även vid 12 meters 

arbetsbredd konstruerades särskilda spridarskivor för spridning av benmjöl, Figur 5. 

Givor om 1 000 kg/ha torde enligt uppgift vara möjliga att erhålla med den aktuella 

utrustningen. Vid höga vattenhalter uppstod emellertid påbakning av benmjöl på 

spridarskivornas vingar, vilket i sin tur innebar att spridning omöjliggjordes. 

Liknande problem uppstod vid höga fetthalter (Ballman pers. medd., 2009).   

  

Figur 5. Vänstra bilden: Spridarskivor särskilt utformade för benmjöl.  
Högra bilden: Spridarskivorna (från ovan) i arbete vid spridning av benmjöl med Amazone 
ZG-B. Foto: Anton Knoll. 

Beträffande kalk- och konstgödselspridarna från Bredal uppger tillverkaren att 

fuktigt/fett benmjöl kan spridas med 12 meter effektiv arbetsbredd vilket visats i 

tyska försök. Detta har åstadkommits genom att öka varvtalet på spridarskivorna 

till 900 rpm (normalt för exempelvis konstgödsel är 500 rpm) samt genom att 

flytta skivorna närmare behållaren. Vid torrare kvaliteter rekommendrar man dock 

att i stället begagna rörspridare (Bangsgard pers. medd., 2010). 

Inom föreliggande undersökning genomfördes i december 2010 inomhusprov med 

spridaren Bredal K65 vid den officiella testanläggningen i Bygholm, Danmark, 

Figur 6. 
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Figur 6. Då spridaren Bredal K65 
provades med benmjöl försågs 
maskinen med cirkelformade 
plattor ovanför spridartallrikarna. 
Foto: Bredal A/S. 

I Figur 7 redovisas resultatet för den maskininställning som gav den jämnaste 

spridningen. Som framgår av det övre diagrammet uppgick kastvidden till hela 

24 meter. Det mesta materialet stannade dock i nära anslutning till spridaren vilket 

medförde att den jämnaste spridningen erhölls redan vid åtta meters avstånd 

mellan kördragen. Givan blev då 1 240 kg/ha och spridningsjämnheten, angiven 

som variationskoefficient, 10,9 %. 

 

Figur 7. Resultat från provning av Bredal K65 med gödselmedlet Biofer 7-9-0 vid Bygholm, 
Danmark. Körhastighet vid provet 14,7 km/h.  
Övre diagrammet: Gödselmedlets fördelning över arbetsbredden. Relativa mängder:  
100 % = genomsnittlig giva. Prickad linje anger utfallet för det enskilda kördraget medan  
den överliggande summakurvan inkluderar bidragen från intilliggande kördrag vid åtta meter 
mellan kördragen (= effektiv arbetsbredd). Den pyramidformade kurvan avser optimal 
spridningsbild för ett enskilt kördrag.  
Undre diagrammet: Spridningsjämnheten (variationskoefficient) som funktion av avståndet 
mellan kördragen. Exempelvis vid en avvikelse från det optimala kördragsavståndet (åtta 
meter) med en meter ökade variationskoefficienten med cirka fem procentenheter. 
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Kletgödselspridare 

I praktisk drift har lantbrukare provat att tillföra benmjöl med en kletgödselspridare 

modell Hill, Figur 8. 

 

Figur 8. På Hillspridaren transporteras gödselmedlet till spridarskivorna med två skruvar  
i behållarbotten. Foto: Ranaverken AB. 

Vid spridning tenderade bottenskruvarna i behållarens botten att flytta materialet  

i sidled, vilket medförde att den ena sidan av behållaren tömdes snabbare än den 

andra. Vidare visade det sig att utmatningshastigheten var för hög. Bottenskruvarna 

försågs därför med drivning via hydraulmotor så att de roterade långsammare, var-

vid givan reducerades till cirka 800-1000 kg/ha. Samtidigt blev dock flödet från 

bottenskruvarna mer pulserande, vilket försämrade spridningsjämnheten. Arbets-

bredden uppskattades till 5-6 meter (Eningsjö, pers. medd., 2008).  

Fallspridare 

På denna spridartyp faller gödselmedlet rakt ner från maskinen till marken. Arbets-

bredden är ungefär lika med maskinens bredd.  

Fallspridare av tallrikstyp, Figur 9, var vanligen förekommande i svenskt lant-

bruk ända in på 1960-talet. De drogs av häst eller bogserades efter traktor. Arbets-

bredden var ofta runt tre meter. Det tillverkades även ”herrgårdsmodeller” med 

arbetsbredd cirka sex meter. Än idag används en del kvarvarande tallriksmaskiner 

för att sprida benmjöl. Enligt uppgift är spridningsjämnheten god (Hansson pers. 

medd., 2009). 
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Figur 9. Fallspridare av tallrikstyp. Från behållaren transporteras gödselmedlet med 
långsamt roterande tallrikar. Roterande fingrar kastar sedan ut gödselmedlet från 
tallrikarna. Eriksson & Zetterberg (1981). 

En modern variant av fallspridarna har tagits fram av det finska företaget Elho, 

Figur 10. Arbetsbredden är 3,5 meter och maskinen uppges fungera väl för benmjöl 

och med en kapacitet om 2-3 ha/timme. Maskinen serieproducerades under senare 

hälften av 80-talet samt under 90-talet men konceptet är för närvarande vilande 

(Häggblom pers. medd., 2011).  

 

Figur 10. Spridning av benmjöl med fallspridare av fabrikat Elho. Foto: Honkajoki Oy.   

En fördel med de beskrivna fallspridarna är att givorna kan begränsas till att 

motsvara behovet för enstaka år.  

Spridare med skakramp 

I praktiskt lantbruk har provats att tillföra benmjöl (6-9-0) med en spridare med 

skakramp av fabrikat Holm. På denna spridartyp är gödselbehållare och utmat-

ningssystem utformade i likhet med en konventionell såmaskin med valsutmatning. 

Fördelningen över arbetsbredden sker däremot via plåtrännor som skakar i sidled, 

Figur 11. Funktionen visade sig dock inte vara tillfredsställande genom att gödsel-

medlet hängde sig i behållaren (Hansson, pers. medd., 2009.) 
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Figur 11. Spridare för växtnäring, fabrikat Holm, där gödselmedlet fördelas över arbets-
bredden via vibrerande plåtrännor. Maskinens arbetsbredd = rampbredden, i detta fall 
sex meter. Foto: Kurt Hansson. 

Nya koncept 

Dansk försöksmaskin med kedjeutmatning 

En maskin som såvitt känt inte använts till benmjöl men som ändå är intressant 

genom att den klarar pulverformiga material har tagits fram i Danmark. Utrustningen 

utvecklades för att bl.a. kunna sprida aska från förbränning av flis och halm samt en 

svavelhaltig produkt från rökgasrening. Utmatningen baseras på en kedja med med-

bringare av den typ som används i utfodringsanläggningar samt utmatningsvalsar 

med samma utformning som på såmaskiner, Figur 12. Transportkedjan för gödsel-

medlet från behållaren och vidare genom ett rör med ett antal öppningar som konti-

nuerligt hålls fyllda med gödselmedel. Överskjutande mängd förs av transportkedjan 

åter till behållaren. I botten av ovan nämnda öppningar finns utmatningsvalsar vars 

varvtal bestämmer givans storlek. Från valsarna faller gödselmedlet genom rör till 

marken varpå det placeras i band. Maskinen har under ett par år körts drygt två-

hundra hektar i praktisk drift (Olsen, 1999). 

  
 

Figur 12. På den danska försöksmaskinen sker utmatningen med en kedja av samma typ 
som används i utfodringsanläggningar. Maskinen är frontmonterad för att kunna kombineras 
med andra redskap. Arbetsbredden uppgår till cirka 4 meter och behållarvolymen till cirka 
1 200 liter (Møller pers. medd., 2012). Foto: Agri Contact. 
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Maskinen har i danska försök visat sig ge mycket jämn fördelning i sidled, Figur 

13, och utan nämnvärd dammbildning. Den klarade dock inte klumpar i gödsel-

medlet. Vid en körhastighet om 6 km/h var givans storlek cirka 200 kg/ha (Olsen, 

1999). 

 

Figur 13. Fördelning i sidled för den danska försöksmaskinen vid stationär utmatning 
under 40 sekunder. Den genomsnittliga utmatningen uppgick till 472 gram per utlopp  
med en variationskoefficient om 2,1 %. 

Maskiner för väghållning, modifierad saltspridare 

Friggeråkers Verkstäder, Falköping, tillverkar sand- och saltspridare med olika 

utmatningsprinciper. Man är van att hantera besvärliga material exempelvis 

sådana som är klibbiga. I dagens väghållning använder man nämligen inte längre 

alltid det bästa materialet vid sandning utan även fraktioner med mo och fin-

produkter. Vidare klarar man även att sprida begränsade mängder, exempelvis 

motsvarar en saltgiva vid halkbekämpning cirka 200 kg/ha (Friggeråker, pers. 

medd., 2009) . 

Även inom väghållningen är det viktigt utmatningen är jämn. Med material som 

är lätta att sprida klarar man idag +- 10 % avvikelse i giva, med besvärliga mtrl  

+- 20 % (Friggeråker, pers. medd., 2009). 

Beträffande spridning av benmjöl bedömer tillverkaren i fråga att en framkomlig 

väg skulle kunna vara att som utgångspunkt ha företagets befintliga, enskiviga 

saltspridare, Figur 14. Idag är denna maskintyp försedd med en centralt placerad 

spridartallrik. Spridaren skulle i så fall modifieras genom att man placerar en 

tallrik på vardera yttersidan av behållaren, om möjligt med så stort c-c avstånd 

som 3 meter. Med en kastlängd om 1,5 meter skulle man i så fall kunna åstad-

komma en arbetsbredd om cirka 6 meter. På samma sätt som för den befintliga 

spridaren skulle matningen till tallrikarna ske med progressiva stålbandsskruvar 

(så att behållaren töms jämnt, respektive för att förhindra sammanpackning) men 

med omvända rotationsriktningar (Friggeråker, pers. medd., 2011). 

 

Udløb 40 sek. stationært (variationskoefficient = 2,1 %).   

Gennemsnit = 472 gram/udløb.
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Figur 14. Tallriksspridaren Falköping TC-16 för sand, salt, singel och klorkalcium.  
Foto: Friggeråkers Verkstäder. 

Konstruktionen bedöms enligt Friggeråker (pers. medd., 2011) kunna klara jämn-

het avseende giva om +/- 10 %. Vidare skulle ett bredare användningsområde 

kunna erhållas om möjlighet fanns att växla mellan de båda tillämpningarna: 

Centralt placerad tallrik respektive tallrikar vid yttersidorna.  

Parallellkopplade skruvdoserare  

En känd teknik för utmatning av mjölformiga produkter är skruvdoserare vilka 

bl.a. används i utfodringsanläggningar. Denna teknik skulle enligt Hansson (pers. 

medd., 2012) kunna passa väl för spridning av benmjöl. Ett antal skruvdoserare 

skulle i en sådan konstruktion placeras i maskinens färdriktning och bredvid 

varandra i det antal som behövs för att uppnå önskad arbetsbredd, Figur 15. 
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Figur 15. Utrustning för spridning av benmjöl bestående av ett antal parallellkopplade 
skruvdoserare, principskiss. En fram- och återgående stång vrider varje skruv med någon 
form av stegmatning. Behållaren skulle exempelvis kunna göras 2,6 m bred, 1 m hög och 
0,8 m djup vilket ger en volym om drygt 2 m

3
. Om framsidan vinklas framåt, kan man vid 

lastarmontering tänka sig att den även går att fylla direkt från ett planlager. (Hansson 
pers. medd., 2012). 

Den spridningsutrustning som skisserats i Figur 15 torde kunna nyttjas till ett fler-

tal typer av mjöl men även till sand, kalk etc. vilket ger förutsättningar för lång 

årlig användningstid. För att öka kapaciteten skulle flera enheter kunna sättas 

samman på spridarekipaget (Hansson pers. medd., 2012).  

Diskussion 

De maskiner som idag används för spridning av benmjöl i svensk växtodling, rör-

spridare, är investeringskrävande samtidigt som deras användningsområde efter-

hand har krympt. Detta har medfört att problem att få spridningen utförd vid rätta 

tidpunkter med avseende på växtnäringsutnyttjandet. Det är därför angeläget  

att kunna utnyttja mindre investeringskrävande spridningsutrustning alternativt 

maskiner med ett bredare användningsområde och som härigenom kan göras mer 

lättillgängliga.  

Centrifugalspridare är den i dag mest vanliga maskintypen för tillförsel av konst-

gödsel och kalk. Centrifugalspridarna utmärker sig genom att till måttliga investe-

ringar erbjuda hög kapacitet, liten transportbredd och enkelt underhåll. Det ligger 

därför nära till hands att försöka använda denna teknik även för benmjöl vilket 

också har skett i olika sammanhang.  

Av centrifugalspridarna i marknaden är det i första hand de kombinerade maskin-

erna för såväl konstgödsel som kalk som kan komma ifråga för spridning av ben-

mjöl. Erfarenheter från prov i Tyskland visar på att fördelningen i sidled fungerat 

väl med arbetsbredder upp till 12 meter. Erfarenheter från finsk spridning i fält  

samt från provet vid Bygholm tyder emellertid på mer begränsade prestanda. Här 

var den effektiva arbetsbredden inom intervallet 6-8 meter. 

Skillnaden i effektiva arbetsbredder mellan de tyska och de nordiska erfarenheter-

na torde i huvudsak bero på variationer i gödselmedlens fysikaliska egenskaper. 

Troligen har de tyska proven utförts med benmjöl som varit förhållandevis fett 
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och/eller fuktigt. Sådana kvaliteter ger genom sin klibbighet nämligen grövre 

partiklar som är lättare att förflytta genom luften än exempelvis den mer torra och 

finkorniga Biofer-produkt som användes vid spridningsprovet i Bygholm. Å andra 

sidan ger fuktiga eller feta gödselmedel mer problem med valvbildning i behållarna 

liksom påbakning på maskinkomponenter.  

De begränsade arbetsbredderna enligt ovan medför att kapaciteten reduceras. En 

annan effekt är att givorna vid rimliga körhastigheter blir höga, ibland till och med 

så höga att det kan vara svårt att klara maximala engångsgivor med hänsyn till 

fosforinnehållet. 

Att arbetsbredderna är begränsade medför också att spridningsbilden för det en-

skilda kördraget får förhållandevis branta sidor vilket bl.a. visade sig i provet vid 

Bygholm (Figur 7). Vid praktiskt spridningsarbete innebär detta att man noggrant 

måste hålla korrekta kördragsavstånd för att inte riskera ojämn fördelning. Detta  

är dock inte helt enkelt med en centrifugalspridare genom att den effektiva arbets-

bredden kan variera mellan olika gödselmedelskvaliteter. En ytterligare nackdel 

med centrifugalspridarna, då de används för att sprida finkorniga produkter till  

stora kastvidder, är att vindkänsligheten blir betydande.  

Vid Bygholm uppnåddes en jämnhet (variationskoefficient lika med 10,9 %) som 

var näst intill i nivå med de resultat som uppnås vid prov med konstgödselsprid-

ning. Vid sådana inomhusprov uppnås nämligen i regel variationskoefficienter 

inom intervallet 5-10 %. 

En annan grupp av maskiner för tillförsel av växtnäring är de s.k. fallspridarna.  

Här är arbetsbredden ungefär lika med maskinens bredd varför gödselmedlet inte 

har någon lång kastbana genom luften utan det faller från maskinen rakt ner till 

marken. Med fallspridarna elimineras en del av centrifugalspridarnas nackdelar 

såsom vindkänslighet och diffusa arbetsbredder. En ytterligare fördel med dessa 

maskiner är möjligheterna att anpassa gödselgivorna till behovet för enstaka år. 

Små arbetsbredder liksom små (och från storsäckar svårfyllda) behållare begränsar 

dock kapaciteten.  

Sammantaget kan konstateras att det idag inte finns någon kommersiellt tillgänglig 

maskin som är väl lämpad att sprida benmjöl och att utrymme sålunda finns för 

nytänkande. Ett nyckelord i sammanhanget torde vara mångsidighet. Dels för att  

de mjölformiga gödselmedel som framgent kommer att spridas i svenskt lantbruk 

kan förväntas variera stort, både vad avser volymer och kvaliteter. Vidare för att 

mångsidiga maskiner kan användas även utanför lantbruket och på det viset med-

verka till att reducera de fasta kostnaderna. 

Intressant i detta sammanhang är den danska försöksmaskinen med kedjeutmatning 

som klarar att sprida olika typer av material. Till fördelarna kan också räknas 

möjligheten till begränsade givor samt den mycket jämna fördelningen i sidled.  

Stor flexibilitet kan även förväntas av det tänkta koncept som har maskiner för 

väghållning som utgångspunkt, den hydraulburna saltspridaren. En sådan maskin  

i modifierad form skulle kunna betraktas som ett mellanting mellan en traditionell 

centrifugalspridare och en fallspridare. Visserligen sker fördelningen av materialet 

med spridartallrikar men till en mycket begränsad kastvidd per tallrik. 

Känd teknik men i ny tillämpning representeras av skisserade konceptet med parall-

ellkopplade skruvdoserare. Dessa komponenter är ju väl beprövade i utfodrings-
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sammanhang och torde efter ev. modifieringar även kunna klara olika gödselmedel, 

kalk, sand, salt etc. En spridare med många användningsområden skulle i så fall 

kunna erhållas.  

Vid framtagning av nya maskiner för spridning av mjölformiga produkter bör  

man beakta möjligheten sätta samman spridarekipage bestående av flera enheter. 

Erfarenheter från sådana arrangemang finns bland annat från flygplatser (Friggeråker 

pers. medd., 2009). Vid gödsling i fält kan dessa härvid arbeta bredvid varandra 

medan man vid vägtransport fäller in yttre sektioner. Om samma utrustning skall 

användas för andra uppgifter (såsom t.ex. väghållning) kan i stället varje enhet 

begagnas separat, exempelvis i trepunktslyften på en traktor. 

Föreliggande undersökning har visat på den betydande inverkan som olika kvali-

teter av benmjöl har på spridningsresultatet. Inför framtida arbeten med utveckling 

och utvärdering av teknik för mjölformiga gödselmedel är det därför angeläget att 

identifiera metoder för att karakterisera deras fysikaliska egenskaper. I samman-

hanget kan nämnas att för konstgödsel har omfattande arbete lagts ner på detta om-

råde vilket utmynnat i att man idag beskriver dessa produkter efter egenskaperna 

kornstorleksfördelning, hållfasthet, massflöde och volymvikt (Flodén, 1994). För  

de mjölformiga gödselmedlen kan dock delvis andra parametrar tänkas vara av 

betydelse för att ange spridbarheten. 
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