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Förord 
I och med ökad konkurrens och sämre lönsamhet inom svensk växtodling för  
de svenska lantbrukarna har intresset för alternativa grödor ökat. Diskussionerna 
kring vikten av att minska användningen av fossila bränslen leder in på en ökad 
användning av biobränslen. Salix är en gröda med stor potential att producera 
energi men även att ge odlaren god ekonomi. Det gäller dock att odlingen görs  
på fält med rätt förutsättningar och rätt skötsel. 

Denna rapport syftar till att ge lantbrukare och övriga intresserade information  
om hur avkastningen i salixodlingar kan variera beroende på en rad olika förut-
sättningar. 

FoU-ledarna Mikael Gilbertsson och Lars Thylén vid JTI har genomfört projektet 
genom att utveckla mätutrustning och metodik. Christoffer Anderson och Gustav 
Rogstrand, bitr. forskare vid JTI, har analyserat insamlad data och genomfört 
markanalyser. 

Projektet har finansierats av Energimyndigheten.  

Uppsala i september 2004 

Lennart Nelson 
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 
Till energiskogsodlingar används oftast buskformiga pilar av släktet salix. Salix 
goda förmåga att producera mycket massa på kort tid gör att den passar ypperligt 
till detta. Odling av salix kan ge god ekonomi åt odlaren om odlingen etableras  
på marker där förutsättningarna är rätt och tillgången på vatten är hög. Under rätt 
förutsättningar kan odlaren få ett netto på odlingen på cirka 3 000 kr per hektar 
och år, vilket spannmålsodling kan ha svårt att konkurrera med. Detta är dock inte 
vanligt i salixodling p.g.a. att många odlar salix på marker där spannmålen växer 
dåligt för att slippa bruka dessa lågavkastade fält. 

Syftet med projektet var att undersöka om avkastningsmätning i salixodling är 
möjlig och om det går att beskriva orsakerna till avkastningsvariationerna både 
inom fält men även mellan olika fält. 

Avkastningsmätning (skördekartering) har använts inom det konventionella lant-
bruket under cirka 10 års tid. Tekniken bygger på att man kontinuerligt mäter 
flödet av skörden genom skördetröskan och varje mätning får en position med 
hjälp av GPS. Dessa data används sedan för att undersöka spatiala variationer 
över fältet och därifrån försöka ta reda på orsaken till variationerna. 

Avkastningen i salixodlingen har i detta projekt mätts genom att på en Claas 
Jaguar självgående hack, vanlig inom skörd av salix och ensilage, mäta avståndet 
mellan inmatningsvalsarna på inmatningselevatorn, ju större avstånd desto högre 
avkastning. Dessutom mäts framföringshastigheten på maskinen och denna 
samlade information används sedan för att beräkna avkastningen. Avkastningen 
från mätsystemet kalibreras sedan mot invägd mängd flis för att få rätt inställning. 

Nästa steg i undersökningen var att ta jordprover på de fält som avkastningen 
mäts på för att testa avkastningen mot en rad olika markkemiska och fysiska 
parametrar.  

Resultatet av undersökningen visar att det är möjligt att mäta spatiala variationer  
i avkastning inom ett fält. Det är även möjligt att mäta variationer mellan olika 
fält.  

Att utifrån de markkemiska och fysiska parametrarna visa på vad som påverkar 
avkastningen är svårt. Sällan är det endast en parameter som påverkar avkast-
ningen utan det är ett samspel mellan en rad olika. Det man kan visa på är om  
en parameter visar ett extremt lågt eller högt värde. Om det t.ex. är extremt torrt 
påverkar det avkastningen negativt. 

På grund av svårigheter med mätutrustningen har endast data från fem fält kunnat 
användas i projektet.  
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Summary 
The most common species for energy forest production is willow. Willow is able  
to produce a large amount of biomass in a short period of time. Growing willow  
has a potential to render a good financial result for the farmer if cultivated on fields 
with the right conditions and plenty of water. Under the right conditions growing 
willow can give the farmer a net income of 3 000 SEK per hectare and year, which 
is something that common cereal crops cannot compete with. However, this is not 
the common case since willow is often grown as a substitute crop on fields where 
cereal crop yield is low.  

The aim of this study was to reveal if it is possible to measure yield variability  
in willow, and if it is possible to describe the reasons for yield variation both 
within the field but also between different fields. 

Yield mapping has been used in conventional farming for about a decade.  
The principles for yield mapping are to continuously measure the yield while 
registering location by the use of GPS when harvesting the field. The collected 
data is then used to search for spatial variations within the field, and to try to 
understand the reasons for this variation. 

Since there is currently no commercial equipment for yield mapping in willow,  
a yield mapping system had to be developed within this project. The new system 
was installed on a Claas Jaguar harvester. The principle for yield mapping on  
the Claas Jaguar harvester is to measure the distance between the feeding rollers.  
This distance is correlated to the flow through the harvester. The speed and position 
of the machine was registered using GPS. Knowing the working width of the 
harvester this information was used to calculate the yield. All collected data was 
stored on a PDA computer.  

Soil samples were also collected from the yield mapped fields. This was to be able 
to test yield against both physical and chemical soil parameters.    

The result shows that it is possible to measure spatial variations of yield in willow. 
It is also possible to measure variations between fields. 

From the physical and chemical parameters in the soil it is difficult to get a decisive 
picture of which parameters actually have an effect on the yield, especially if you 
look at one parameter at time. It is often the interplay between many parameters 
that results in yield variability. One thing that is evident is that if one parameter is 
critically low or high, for example extremely dry soil, it effects the yield negatively. 

Because of problems with the equipment, data could only be collected from five 
fields in order to make this analysis.  
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Bakgrund 
I slutet på åttiotalet och i början på nittiotalet planterades mycket åkermark igen 
under det dåvarande programmet ”Omställning 90”. De åkrar som planterades 
igen med salix var främst små åkrar som inte lönade sig för spannmålsodling.  
En annan anledning till att salix planterades var att lantbrukaren ville ägna sig  
åt någon annan arbetsuppgift men ändå inte arrendera ut sin åkermark. Eftersom 
salixodling inte kräver lika mycket insats som spannmålsodling gör det att lant-
brukare som inte längre vill bruka sin mark kan odla salix på den och ändå ha 
vissa inkomster.  

Odlingar som planterades kring 1990 är planterade med sorter som inte är så  
hårt förädlade när det gäller egenskaper som avkastning och frosttålighet. Under 
mitten av 1980-talet ansåg man att odling av energiskog på jordbruksmark kunde 
ge 30 ton med 50 % ts per hektar och skörd. Under de drygt 20 år som passerat 
har en enorm sortförädling skett. Avkastningen har ökat nästan 60 % under den 
senaste 10-årsperioden. Dessutom har sorter som är mer frosttåliga tagits fram. 
Idag vet man att avkastningen kan vara ända upp mot 70 till 100 ton med 50 % ts 
per hektar och skörd. 

Värmevärdet på salix är 19,2 MJ per kg ts, vilket betyder att 2,25 ton ts är det-
samma som 1 kubikmeter olja. Om man antar en genomsnittlig avkastningsnivå 
på 30 ton ts per skörd (vart 4:e-5:e år) så kan 120 000 hektar ersätta 5 % av den 
totala oljeimporten. Salixodling har under de senaste åren fått ett oförtjänt dåligt 
rykte när det gäller lönsamhet. Detta beror till den största delen på ovan nämnda 
anledningar. Idag odlas 15000 ha salix fördelat på ca 1250 odlare. 
Naturvårdsverkets vision är att det 2021 skall odlas 325 000 ha salix i Sverige. 
(SCB, 2004; Agrobränsle, 2004).

Utöver värme- och elproduktion kan salix användas som vegetationsfilter. Salix 
behöver mycket vatten för att växa. Därför passar grödan utmärkt för biologisk 
rening av avloppsvatten eller lakvatten. Näringsämnen tas upp av salixbestånden 
och tungmetaller binds. Flera reningsverk anser att det är en kostnadseffektiv 
lösning för rening av avloppsvatten. 

Odling av salix 

Orsaken till att man använder salix för energiskogsproduktion är dess snabb-
växande förmåga i unga år. Detta gör att salix kan producera mycket massa på 
kort tid. Under Energiskogsprogrammet 1984-1987 arbetade Institutionen för 
skoglig genetik vid Sveriges Lantbruksuniversitet mycket med förädling av salix. 
År 1987 togs en del av hybriderna över av Svalöv-Weibull. De har förädlat på 
avkastning, frosttålighet samt resistens mot sjukdomar.  

De två vanligaste arterna av salix som odlas i Sverige är korgpil (Salix viminalis) 
och vattenpil (Salix dasyclados). (Sennerby-Forsse & Johansson, 1989). Idag 
används även den ryska arten Salix schwerinii. Ur arterna finns sedan ett 10-tal 
sorter/hybrider framförädlade som har olika egenskaper när det gäller avkastning, 
härdighet och resistens mot sjukdomar och skadedjur. Idag har Agrobränsle tagit 
över ansvaret för förädling. 
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Principen för salixodling bygger på pilarnas (sticklingarnas) förmåga att skjuta 
stubbskott efter återkommande skördar. Sticklingar (salix ”plantor”) produceras 
av ettåriga invintrade skott som skördas under perioden november - mars. Skotten 
kapas till en stubbhöjd av 5-10 cm och delas sedan i 20 cm långa sticklingar. 
Sticklingarnas diameter på smaländan får inte understiga 8 mm. (SLU, 2004; 
Sennerby-Forsse & Johansson, 1989). 

Salix kan odlas på de flesta jordar där det tidigare odlats vanliga jordbruksgrödor. 
De mest lämpade är dock de med god vattenhållande förmåga, vilket leder till att 
lätta jordar inte är att föredra. Mullrika styva leror ger ofta höga skördar av salix 
men här är ofta etableringsfasen en lång process. Mineraljordar är mer lämpliga 
än organogena jordar för att det är lättare att kontrollera ogräs samt att de sist-
nämnda ofta finns på frostkänsliga lokaliteter. Produktiviteten på sandjordar är 
ofta låg pga. vattenbrist. Salix trivs som de flesta jordbruksgrödor bäst på jordar 
med pH-värden mellan 5,5 - 6 på mulljordar och helst 5,5 - 6,5 på mineraljordar. 
Långsiktigt beror salixodlingens framgång på markens förmåga att lagra och 
transportera vatten och rötternas förmåga att tränga igenom den (SLU, 2004; 
Danfors m.fl., 1997). Figur 1 visar hur växande salix ser ut 6 månader efter skörd. 

 
Figur 1. Växande salix, cirka 6 månader efter skörd. 

Grundarbetet i en salixodling är oerhört viktigt. Ogräsbekämpningen är den 
enskilt viktigaste skötselåtgärden i salixodling och en misslyckad första bekämp-
ning kan aldrig helt kompenseras sedan planteringen är utförd. Plantering görs när 
markens temperatur överstiger + 5ºC, då får sticklingarna rätt förutsättningar för 
att kunna börja växa. Man planterar cirka 15 000 sticklingar per hektar i dubbel-
rader med 75 cm radavstånd inom dubbelraden och 150 cm mellan dubbelraderna. 
Sticklingarna är cirka 15 – 20 centimeter långa och planteras i jorden så att ett par 
cm är kvar ovanför jordytan. Ett exempel på hur nyplanterad salix ser ut visas i 
figur 2 (Danfors m.fl., 1997).  
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Figur 2. Nyplanterad salix. 

Nyplanterad salix har ett ganska litet näringsbehov, den näring som finns i 
markens näringsförråd räcker oftast. Under de resterande 3-4 åren bör kväve-
gödsling ske två gånger och helst i form av ammoniumnitrat. Rekommenderad 
giva för fosfor är 30 kg och för kalium 80 kg per hektar vid odling på jordar i  
P-AL klass III och K-AL klass III (SLU, 2004). Agrobränsle anger något högre 
givor: 80 kg N, 40 kg P samt 120 kg K. Med fördel kan avloppsslam från renings-
verk spridas på salix. 

Produktionsnedsättande faktorer 

Eftersom salixplanteringar har en längre omloppstid jämfört med vanliga jordbruks-
grödor ägnas mycket av förädlingsarbete åt framställning av kloner med förbättrad 
resistens mot sjukdomar, insekter och klimatberoende faktorer. Av klimatberoende 
faktorer är det framförallt frostskador som kan resultera i betydande produktions-
nedsättningar, medan torka vanligtvis hämmar tillväxten och kan orsaka allvarliga 
skador under etableringsfasen.  

Av biotiska (levande faktorer i ett ekosystem) skadegörare är det bladrost som är 
mest omfattande. Det finns även många bladätande insekter t.ex. bladbaggar och 
larver av växtsteklar och nattfjärilar, men de i allmänhet gör liten skada från produk-
tionssynpunkt. Vissa år, kan angreppen leda till kalätning och produktionsminskning 
det året. Nyetablerade salixodlingar kan ibland utsättas för extremt hårt tryck från 
betesdjur som harar, älgar och rådjur (SLU, 2004).  
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Omdrev – Omloppstid 

I förhållande till spannmål är tiden mellan plantering till skörd – omdrev – av 
salix lång. Från plantering till första skörd tar det 3-4 år i förhållande till spann-
målens 1 år. Varje omdrev består av en rad olika steg som redovisas i figur 3.  

�

�

�

�

�

�

1. Åkermark 

2. Plantering av 
sticklingar 

3. Växande salix  

4. Fullvuxen salix 
(3 - 4 år) 

5. Skörd av salix 

6. Växande salix  

 

Figur 3. Omlopp för en salixodling (Sennerby-Forsse & Johansson, 1989).  

Varje skörd innebär en påfrestning på beståndet vilket gör att skördarna oftast blir 
lägre ju fler skördar man tar. För att få bästa ekonomiska vinning av en salixodling 
bör därför omloppstiden vara mellan 20 och 25 år. Därefter bryter man odlingen 
och planterar ny salix (Sennerby-Forsse & Johansson, 1989). 

Skörd av salix 

Salixodlingen skördas vanligtvis efter 3-4 år. Längden på skotten är då 5-7 m och 
diametern i genomsnitt ca 3 cm i brösthöjd. Skörden sker vintertid, december till 
mars, senare skörd kan hindra den efterföljande skottskjutningen eftersom näringen 
börjar stiga upp i skotten. Dessutom är bärigheten bäst under denna period pga. 
tjälen (Sennerby-Forsse & Johansson, 1989; SLU, 2004). 

Det finns två metoder för salixskörd: direktflisning eller helskottsskörd. Vid den 
vanligaste metoden, direktflisning, hackas de skördade skotten till 20-70 mm stora 
bitar i samband vid skörden. Vid helskottsskörd avverkas skotten hela och lagras 
sedan i hög i väntan på transport eller flisning (SLU, 2004). 

Vid direktflisning kan en maskin likt den i figur 4 användas. Det är en Claas 
Jaguar med ett särskilt skärbord för att skörda Salix. Det är även denna typ av 
maskin som använts i denna undersökning. 
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Figur 4. Skörd av salix med en Claas Jaguar hack samt följevagn.  

Salixskotten sågas av med stora roterande sågklingor och transporteras sedan 
vidare in i maskinen där en stor rotor flisar grödan och transporterar den vidare  
ut till en vagn. Salixskottens väg genom maskinen illustreras i figur 5. 

 

Figur 5. Grödans väg genom en Claas Jaguar hack (Claas, 2004).  
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 14

Ekonomi 

Under rätt förutsättningar kan odling av salix vara ekonomiskt lönsamt. Det  
gäller dock att odlingen ges de förutsättningar som krävs för en bra gröda.  
Ofta odlas salix på marker där spannmålen avkastar dåligt.  

Ett exempel på kalkyl kan se ut enligt följande (Agrobränsle, 2004): 

Förutsättningar: 
Första skörd: 22 ton ts/ha, 5år 
Andra skörd: 28 ton ts/ha, 4 år 
(Det innebär en sammanlagd skörd på 50 ton ts/ha efter 9 år, vilket ger ett 
årsgenomsnitt på 5,5 ton ts/ha.) 
Arealersättning: stödområde 3 (1 800 kr/ha och år) 
Extra ersättning: energigrödor från 2004, 45 euro/år. Gäller ej träda 10 % av 
gården 
Planterad areal: 6 ha 
Pris: kr/ton ts (360) 
Fraktkorrigering: Avstånd till värmeverk 3 mil, 3 kr/mil och ton-ts   

Tabell 1. Exempel på kalkyl av salixodling. Region: Östergötland (Agrobränsle, 2004) 

1:a skörd/omdrev 

Intäkter   

Anläggningsstöd 5 000 kr 

Arealersättning, 5 år 9 000 kr 

Bidrag 45 euro/år till energigröda från 2005 2 050 kr 

Skörd, 22 ton torrsubstans 7 920 kr 
  
Summa 23 970 kr 

  

Kostnader   

Sticklingar, plantering, frakt 8 100 kr 

Ogräsbekämpning, gödsling 2 400 kr 

Harvning, avkapning 700 kr 

Skörd, framkörning fraktkorrigering 3 888 kr 
  
Summa 15 088 kr 
  
Intäkter - Kostnader 8 882 kr 
 

Kr/hektar och år 1 776 kr

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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2:a och följande skördar/omdrev 

Intäkter   

Arealersättning, 4 år 7 200 kr 

Bidrag 45 euro/år till energigröda från 2004 1 640 kr 

Skörd, 28 ton ts 10 080 kr 
  
Summa 18 920 kr 
  

Kostnader  

Ogräsbekämpning, gödsling 2 100 kr 

Skörd, framkörning fraktkorrigering 4 676 kr 
  
Summa 6 776 kr 
  
Intäkter – Kostnader 12 144 kr 
  
Kr/hektar och år 3 036 kr 

Ovanstående kalkyl skall jämföras med TB2 i spannmålsodling vilket varierar 
beroende på gröda. I detta område kan dock TB2 i höstveteodling ligga runt  
2 000-2 500 kr/hektar och år. 

Skördekartering 

Med skördekartering menas att man mäter avkastningen i grödan kontinuerligt 
över fältet. Det ger odlaren möjlighet att studera avkastningsvariationerna över 
fältet. Denna teknik introducerades inom konventionellt lantbruk (framför allt 
spannmål och baljväxter) i mitten av 1990-talet och är nu förhållandevis spridd i 
hela landet. Syftet med skördekartering är att försöka optimera odlingen på fälten 
genom att styra insatserna, t.ex. genom att tillföra en differentierad kvävegiva där 
jorden är näringsrik. Därigenom kan det ekonomiska utbytet öka samtidigt som  
de miljömässiga påfrestningarna minskar.  

GPS 

Varje mätpunkt i skördekarteringen märks med en position. Detta görs med hjälp  
av GPS (Global Positioning System). GPS är ett satellitbaserat positionsbestäm-
ningssystem. Det vanligast använda är det av amerikanska försvaret uppbyggda 
NAVSTAR. Systemet är uppbyggt på 24 satelliter varav tre är reserver, se figur 6.  
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Figur 6. Satelliterna som ingår i GPS-systemet. Systemet bygger på att 21 satelliter 
kretsar runt jorden i bestämda omloppsbanor och sänder ut positionsinformation. 
Dessutom finns det tre reservsatelliter (Ekfäldt, 1996). 

GPS-systemet består av tre segment; satelliter, kontrollstationer och mottagare. 
Satelliterna kretsar runt jorden i bestämda omloppsbanor och sänder ut positions-
information.  

Med en GPS-mottagare samlas information in från minst fyra satelliter samtidigt. 
Beroende på kvalitén på mottagaren kan man få en noggrannhet ner mot ca 10 meter. 
I de flesta fall inom precisionsodling är detta inte tillräckligt, vilket gör att man får 
utöka systemet med en korrektionssignal. Den billigaste varianten av detta kallas  
för differentiell GPS (DGPS) och den dyraste RTK. Dessutom finns ett par vari- 
anter där emellan.   

Med ett DGPS-system kan man nå en noggrannhet runt 30 centimeter, vilket i 
denna tillämpning är fullt tillräckligt. DGPS innebär att två mottagare används. 
Den ena sitter i fordonet (rovern) och den andra är stationerad på en känd plats. 
Den stationerade mottagaren mäter positionen precis som rovern men eftersom 
dess plats är känd kan den beräkna felet i position och skicka detta vidare till 
rovern som korrigerar för felet. 

Avkastningsmätning 

Ett fungerande system för precisionsodling omfattar flera led där insamling av 
data är det första. Insamling av data kan ske på många sätt men vanligast är att 
börja med skördekartering. Skördekartering är viktigt för att få reda på hur avkast-
ningen varierar över fältet. Figur 7 visar variation i avkastning på ett höstvetefält  
i Storbritannien. Ungefär 12,5 % av fältet avkastar åtminstone 1000 kg/ha mindre 
än medelskörden som är 9600 kg/ha. 
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Figur 7. Frekvensdiagram över avkastningen på ett höstvetefält i Storbritannien 1996. 
Skördekarteringen har gjorts med Massey Fergusons skördekarteringssystem (Dawson, 
1997). 

Skördekartering innebär att avkastning och position registreras kontinuerligt under 
gång. För salix finns ännu inget kommersiellt system för skördekartering men på 
skördetröskor för spannmål mäts avkastning i eller direkt efter spannmålselevatorn. 
Det finns två olika metoder för att mäta avkastning; efter vikt och efter volym 
(Thylén, 1994). Avkastning och position loggas momentant under gång och data 
kan sedan överföras till ett Geografiskt Informations System (GIS) där kartor kan 
skapas som visar variationer i avkastning. Eftersom avkastningen är beroende av 
många faktorer, t.ex. väder och förfrukt, krävs flera års insamlande av data innan 
riktiga slutsatser kan dras.  

Växtplatsanpassad odling eller precisionsjordbruk innebär att man optimerar 
tillförsel av insatsmedel och odlingsmetoderna på ett platsspecifikt sätt. Generellt 
kan sägas att denna optimering kan köras strategiskt (långsiktigt) eller taktiskt 
(årligen återkommande optimering) (Schueller, 1997). Långsiktiga åtgärder kan 
bestå av dränering eller kalkning medan exempelvis kvävegödsling måste opti-
meras årligen. Strategiska beslut innebär ofta att problem åtgärdas, medan de 
årliga besluten fattas för att optimera utifrån befintlig situation. 

Den växtplatsanpassade odlingen delas ofta upp i 4 delmoment (Blackmore & 
Larscheid, 1997): 

• datainsamling 
• bearbetning och analys 
• beslut 
• åtgärd och utvärdering. 
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Beroende på hur precisionsjordbruk implementeras på den enskilda gården  
kan precisionsodlingssystem vara väldigt olika. Idag implementeras precisions-
jordbruk utifrån bland annat markanalyser, avkastningsmätning eller reflektans-
mätning.  

Tolkning av skördekartor 

En skördekarta visar enbart registrerade avkastningsvariationer inom ett fält. 
Förklaringen till avkastningsvariationerna måste sökas på andra håll. Ofta finns 
enkla förklaringar till varför avkastningen är låg på en delyta, exempel på detta  
är bland annat: markpackning, brist på växttillgängligt vatten, eller ”dålig jord”.  
I sådana fall kan inte problemet åtgärdas på ett enkelt vis även om bristerna delvis 
kan åtgärdas med alvluckring och bevattning. Möjliga alternativ för lantbrukaren 
är bland andra att ta marken ur produktion samt att optimera tillförseln av insats-
medel efter rådande förutsättningar. Då det inte finns en uppenbar orsak till att  
en delyta avkastar dåligt kan ett första alternativ vara att undersöka markkemiska 
parametrar med riktade jordprov, dvs. man fokuserar markkarteringen till om-
råden med låg avkastning. Detekteras brister kan dessa enkelt åtgärdas med en 
riktad insats. Emellertid har det inte varit så vanligt förekommande att uppenbara 
växtnäringsbrister detekteras. Faktum är att motsatsen är vanligare, områden med 
låg avkastning har ofta hög växtnäringsstatus. Detta beror troligtvis på att grödan 
för bort mer växtnäringsämnen på områden med låg avkastning.  

Syfte 
Syftet med projektet var att undersöka om avkastningsmätning (skördekartering) 
var möjligt i salixodling. Samt om möjligt se vilka faktorer som påverkar avkast-
ningen. Detta genom att undersöka varför tillväxten varierar mellan och inom 
olika fält. 

Material och Metoder 
Utrustning för skördekartering 

Då projektet initierades avsågs att använda ett system som utvecklats för skörde-
kartering av ensilage. Ett sådant system införskaffades men visade sig inte fungera. 
Problemet var att komponenterna i systemet inte kommunicerade korrekt. Efter-
som det levererade skördekarteringssystemet inte fungerade så byggdes ett eget 
mätsystem. Mätprincipen är densamma som i som i originalsystemet dvs. en sensor 
som registrerar avståndet mellan inmatningsvalsarna på hacken (figur 8), en teknik 
som också används vid skördekartering av vall. Detta avstånd är korrelerat till 
flödet genom hacken. För att bestämma avkastningen måste man också veta arbets-
bredden (konstant) samt hastigheten (fås från GPS-mottagaren). Vidare monterades 
en lägesgivare som indikerar om skärbordet är nersänkt (arbetsläge) eller upphöjt 
(transport samt vid vändning).  
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Systemet kalibrerades genom att sträckor på 20 m mättes upp och skördades. 
Signalen från vinkelgivaren samt hastighet loggades. Avkastningen från 20 m 
sträckan vägdes sedan på lastceller. Ekvation 1 ger sambandet mellan avkastning 
(y) och sensorsignal (s), hastighet (v) och skärbordsbredd (b). k1 är en konstant 
som erhölls från kalibrering mot lastceller. 

bv
sky

*
*1=     (ekv. 1) 

 

 

Figur 8. För att bestämma avkastningen registreras avståndet mellan inmatningsvalsarna 
på hacken. Avståndet mellan valsarna bestäms med en vinkelgivare.  

För att lagra data i fält byggdes ett loggersystem baserat kring en IPAQ handdator 
och ett datainsamlingskort (National Instruments, DAQ 6024E). Mjukvaran för 
systemet skrevs i Labview 7.0 (National Instruments). Gränssnittet till föraren 
visas i figur 9. Målsättningen var att dataloggern skulle användas under hela 
skördeperioden. 
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Figur 9. Mjukvarugränssnittet i dataloggern visar föraren aktuell avkastning, position och 
hastighet. Det finns också en nollställningsfunktion (”Noll”) som kan användas då man vill 
veta mängden flis i en container. Insamlad data lagras ner i en datafil. Målsättningen med 
detta gränssnitt var att föraren bara skulle behöva starta mätsystemet. 

Avkastningsdata samlades in från ett stort antal fält. Men problem med den 
tekniska utrustningen gjorde att data från endast fem fält har kunnat användas  
i undersökningen. På dessa fält togs bland annat jordprover. 

Markkartering och bedömning av gröda 

För att undersöka vilka markparametrar som påverkar avkastningen i salix gjordes 
en markkartering på de fält där skördekartering genomförts. Med karteringsdata 
och riktmärket minst ett prov per hektar gjordes ett val av karteringspunkter med 
avseende på antal och placering på varje fält. Figur 10 visar exempel på ett fält 
med avkastningsdata och utifrån det valda karteringspunkter. Tabell 2 redovisar 
antalet karteringspunkter för de fält som deltagit i undersökningen samt storlek på 
fälten. 
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Figur 10. Exempel på fält med utvalda karteringspunkter.  

Tabell 2. Storlek på de utvalda fälten samt antalet karteringspunkter. 

Fältnamn Storlek (ha) Antal provpunkter 
1 6,7 7 
2 1,87 4 
3 12,9 13 
5 1,9 5 
7 5,9 7 

De utvalda punkternas koordinater programmerades i en Trimble GeoExplorer 3-
GPS som så kallade Way Points, för att enkelt lokalisera karteringsplatserna i fält. 
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På varje provpunkt gjordes ett antal mätningar samt att sju stycken jordprover togs 
och mixades till ett samlingsprov. Jordproverna togs med hjälp av ett jordspett från 
0 till 15 cm djup. Figur 11 visar utrustning och genomförande av jordprovtagning. 

Figur 11. Markprovtagning i fält. 

Samlingsproverna levererades till HS Miljölab AB för analys av fosfor, kalium, 
magnesium och kalcium enligt AL-metod SS 0283 10 samt pH enligt SS-ISO 
10390. HS Miljölab AB utförde även en mekanisk analys för att bestämma korn-
storleksfraktioner enligt SS 027123-34U2 samt mullhaltsbestämning enligt KLK-
metoden, dvs. glödgningsrest vid 570ºC i två timmar. 

De övriga mätningar som gjordes vid provpunkterna var en mätning av antalet 
plantor på platsen, beståndstäthet. Detta gjordes genom att räkna antalet plantor 
två meter vid sidan av en 20 meter tänkt linje från karteringspunkten. Dessutom 
mättes höjden av plantorna och ett medelvärde registrerades för att möjliggöra 
jämförelse mellan avkastning och planthöjd. Dessutom gjordes en enkel bedöm-
ning av ogräsförekomst. Ogräsförekomsten delades in i tre klasser, lite, medel  
och mycket ogräs. Momentanvattenhalten mättes i skiktet 0-20 cm med TDR.  
Då TDR-tekniken mäter reflektionstiden för en puls över hela mätdjupet blir 
resultaten en medelvattenhalt i det aktuella skiktet.  

Resultatet från markkartering samt analyserna av befintliga bestånd och plantor 
analyserades sedan tillsammans med skördekarteringen. 

Referensgrupp 

Inom projektet hade vi en mindre referensgrupp för att kunna diskutera erhållna 
resultat med forskare som arbetar med frågor som rör salix.  
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Resultat 
Skördekartering 

Målsättningen då systemet installerades var att registrera skördevariationer på alla 
fält som skördades. Detta lyckades inte, dels beroende på sensorernas utsatta läge, 
dels pga. handhavandeproblem med mätsystemet. Speciellt utsatt var kablaget till 
sensorn som registrerade avståndet mellan inmatningsvalsarna. Vidare fanns det 
endast ett begränsat intresse från förarna att starta mätsystemet. I det fortsatta 
arbetet arbetade vi därför vidare med fem fält där vi också tog jordprover och 
bedömde grödan.  

Signalen från skördemätningssystemet är relativt brusig. Detta beror på att 
inmatningsvalsarna vibrerar vilket i sin tur beror dels på hacken dels på ojämn 
inmatning. Ett exempel på variationer i avkastning från ett kördrag visas i figur 
12. Eftersom datatätheten är så hög (ca 4000 mätvärden/hektar) filtreras bruset 
bort i samband med interpoleringen till en skördekarta. 
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Figur 12. Ett exempel så avkastningsvariationer inom ett kördrag i samband med skörd 
av salix. Sträckan motsvarar ungefär 150 meter.  

Från de fält där data använts ifrån har filtrering av data skett. Detta för att försöka 
plocka bort de extremvärden som uppkommer vid ett eventuellt fel. Det kan vara 
pinnar som hamnar på sidan ett kort tag och hindrar systemet från att fungera kor-
rekt till direkta mätfel. Filtreringen gjordes enkelt i Excel genom att sortera samt-
liga punkter i storleks ordning efter avkastning och hastighet. Alla skördepunkter 
under 2 ton/hektar och över 60 ton/hektar tog bort. Eftersom karteringen bygger 
på en hastighet på maskinen påverkar fel i hastighetsberäkningen skördevärdet. 
Därför har skördedata även filtrerats på hastighet. Punkter med en hastighet lägre 
än 1,8 km/h och högre än 14 km/h har filtrerats bort. 
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I tabell 3 visas den data som utrustningen genererar. Förutom en position visas 
avkastning, tidpunkt för mätningen, 005940 betyder 00 timmar 59 minuter 40 
sekunder. Maskinens hastighet vid den aktuella mätpunkten i knop. Spänningen 
visar den uppmätta spänning som instrumentet läser av och kalibrering visar den 
grundspänning som hela tiden finns i systemet. Avkastningen mäts genom att 
subtrahera kalibrering från spänning. 

Tabell 3. Tabellen visar ett exempel på data som karteringsutrustningen genererar. 

Latitud Longitud 
Avkastning 
(ton/ha) Klockslag

Hastighet
(knop) 

 Spänning 
(V) 

Kalibrering 

(V) 

5922.27 1713.773 7 005940 2.88 0.28 0.22
5922.27 1713.774 56 005941 1.88 0.56 0.22
5922.27 1713.775 34 005942 2.92 0.55 0.22
5922.27 1713.777 44 005943 2.73 0.61 0.22
5922.27 1713.778 43 005944 2.4 0.56 0.22

5922.271 1713.78 31 005946 2.87 0.51 0.22
5922.271 1713.781 43 005947 3 0.64 0.22
5922.271 1713.783 28 005948 4.21 0.6 0.22
5922.271 1713.785 30 005949 3.19 0.54 0.22
5922.271 1713.787 54 005950 3.17 0.79 0.22
5922.271 1713.788 80 005951 2.56 0.89 0.22
5922.272 1713.789 29 005952 3.12 0.52 0.22
5922.272 1713.791 12 005953 3.07 0.34 0.22
5922.272 1713.792 2 005954 2.19 0.23 0.22

5922.27 1713.77 2 010016 2.47 0.23 0.22
5922.27 1713.771 12 010017 2.01 0.29 0.22
5922.27 1713.772 6 010018 3.09 0.28 0.22
5922.27 1713.774 17 010019 3.63 0.42 0.22
5922.27 1713.776 15 010020 3.47 0.39 0.22
5922.27 1713.778 7 010021 3.87 0.31 0.22

5922.271 1713.78 7 010022 4.31 0.31 0.22
5922.271 1713.782 8 010023 4.37 0.33 0.22
5922.271 1713.785 5 010024 4.08 0.29 0.22
5922.271 1713.787 22 010025 3.95 0.51 0.22
5922.271 1713.789 12 010026 3.11 0.34 0.22
5922.271 1713.792 7 010028 3.31 0.29 0.22

För att förenkla för läsaren, kommer resultatdelen att behandla Fält 3. Resten av 
fälten återfinns i bilagor. Figur 13 visar fältgränserna och rådata inlagda på ett 
flygfoto. Fältet är beläget i Södermanland. 
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Figur 13. Bilden visar ett flygfoto över Fält 3. Fältet är beläget i Södermanland. På bilden 
visas även rådata av avkastning. 

För att illustrera resultaten interpolerades mätdata med hjälp av Kriging algoritmen. 
Figur 14 visar den interpolerade avkastningskartan för fält 3. Mörka områden är 
områden med högre skörd medan de ljusa områdena är områden där skörden är 
lägre.  

 
Figur 14. Kartan visar avkastningsvariationer på Fält 3 i Sörmland. 
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Markkartering och bedömning av gröda 

Vid analyser av hur markparametrar påverkar skörden är det alltid svårt att göra 
generella antaganden. Detta eftersom det sällan är endast en faktor som påverkar 
utfallet av skörden.  

Eftersom vattentillgången är en essentiell faktor vid all odling kan vattenbrist eller 
överflöd påverka avkastningen väsentligt. Det gör det ofta svårt se hur de olika 
markkemiska faktorerna påverkar avkastningen. Ofta går det dock att se om de 
olika markkemiska faktorerna är allt för låga eller höga. Odling på jordar där ett 
näringsämne är en bristvara och man inte kompenserat detta genom gödsling leder 
ofta till lägre skördar. 

I denna undersökning har avkastningen mot vissa markkemiska parametrar 
undersökts för att testa om det finns några samband. 

Fosfor 

Figur 15 visar den interpolerade kartan över P-AL på Fält 3. Hela fältet ligger i 
höga fosforklasser (Klass IV och V) och variationerna är endast ringa. Där det är 
fosfor klass V är det även hög skörd. 

  

Figur 15. Bilden visar den interpolerade kartan av P-AL utifrån markanalyserna. Mörka 
områden är områden med högre fosforhalt medan ljusa områden är områden med lägre 
fosforhalt.  
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Generellt bör man inte förvänta sig någon samvariation mellan P-AL och avkast-
ning pga. de höga fosfortalen. Trots detta fanns ett positivt samband mellan av-
kastning och P-AL (Figur 16). Detta kan bero på att P-AL samverkar med andra 
faktorer som påverkar avkastningen.  
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Figur 16. Diagrammet beskriver förhållandet mellan avkastning och fosfor i marken på 
respektive fält. På fyra fält av fem är korrelationen positiv, dvs. områden med högre 
fosfortal har gett högre skörd. 

pH 

Tidigare studier visar att de bästa jordarna att odla salix på är de med ett pH på 
mellan 5,5 och 6,5 (mineraljordar). Detta är genom denna studie svårt att visa på 
eftersom de undersökta fälten alla ligger i ett förhållandevis jämnt pH-intervall. 
Figur 17 visar en interpolerad karta över pH värdet för fält tre. I det område som 
har högre pH-värde har också högre avkastning. I figur 18 redovisas sambanden 
mellan pH-värden och avkastning för de fem försöksfälten.  
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Figur 17. Bilden visar den interpolerade kartan med pH gjord utifrån markanalyserna.  
Det mörkare området visar ett område med högre pH-halt. 
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Figur 18. Diagrammet beskriver förhållandet mellan avkastning och pH i marken på 
respektive fält. I ett flertal fall var sambandet mellan avkastning och pH-värde negativt  
då pH-värdet var över 6. 
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Vattenhalt och lerhalt 

Salix är som tidigare nämnts en vattenkrävande växt. Det innebär att avkastningen 
skulle öka ju högre vattenlevererande förmåga marken har. Dock finns det en övre 
gräns för växten. Om marken innehåller för mycket vatten blir tillgången på syre 
för liten vilket kan leda till att växten kvävs. Figur 19 visar vattenhaltsvariationerna 
över fält 3. Vattenhalten är mätt med TDR-teknik och visas som ett medelvärde 
över 0-30 cm djup. Vattenhalten samvarierar med lerhalten, områden med hög 
lerhalt har också hög vattenhalt. Vi förväntade oss att finna ett positivt samband 
mellan avkastning och vattenhalten i marken, men i figur 20 kan man utläsa att ett 
sådant generellt samband inte finns.  

 
Figur 19. Vattenhaltsvariationer mätt med TDR-teknik. Mörka områden är områden med 
högre vattenhalt. Vattenhalten är mätt som ett medelvärde 0-30 cm. 
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Figur 20. Diagrammet beskriver förhållandet mellan vattenhalt och skörd på respektive 
fält. 

Lerjordar har högre vattenhållande förmåga än t.ex. sandjordar. Eftersom salix, 
som tidigare nämnts, är en vattenkrävande växt trivs den bättre på lite tyngre 
jordar. Inom fält 3 var lerhaltsvariationerna små, figur 21. En del i denna under-
sökning var att testa lerhalten i marken mot avkastningen. Resultatet av detta 
redovisas i figur 22.   

 
Figur 21. Inom fält tre var variationerna i lerhalt inom fältet mycket små.  
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Figur 22. Diagrammet beskriver förhållandet mellan lerhalt och avkastningen på 
respektive fält. 

Kalium 

På fält tre varierade kaliuminnehållet i matjorden mellan klass II och IV. I klass 4 
kan man anta att kalium inte är begränsande faktor för avkastningen. 

 
Figur 23. Inom fält tre varierade kaliuminnehållet mellan klass II och IV.  
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Figur 24. Diagrammet beskriver förhållandet mellan kaliumhalten och avkastningen på 
respektive fält. I klass IV (>16mg/100 g jord) kan man anta att kalium inte är begränsande 
för skörden.   

Mullhalt 

 
Figur 25. Inom fält tre varierade mullhalten mellan 2 och 4 %. En fördelning som är 
ganska vanlig på svensk åkermark.   
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Figur 26. Diagrammet beskriver förhållandet mellan mullhalten och avkastningen på 
respektive fält.  

Magnesium 

Fält 2 och tre har egentligen för lågt magnesiumhalt för att kunna producera 
optimalt. %. I ”vanlig” växtodling anser man att det finns en risk för magnesium-
brist om magnesiumhalten är i intervallet 4-10 mg/100 g jord.  

 
Figur 27. Inom fält tre varierade magnesiumhalten mellan 3 och 8 %. I ”vanlig” växtodling 
anser man att det finns en risk för magnesiumbrist om magnesiumhalten är i intervallet  
4-10 mg/100 g jord.  
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Figur 28. Diagrammet beskriver förhållandet mellan magnesiumhalten och avkastningen 
på respektive fält. Fält 2 och 3 har ett för lågt magnesiuminnehåll.  

Planthöjd och densitet 

 
Figur 29. Fördelningen av olika planthöjd på växande salixplantor cirka sex månader efter 
skörd. 
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Figur 30. 6 månader efter skörd varierade planthöjden inom försöksfälten mellan 40 och 
100 cm. 

 
Figur 31. Inom fält tre varierade planttätheten mellan 4000 och 15000 plantor/hektar. 
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Figur 32. Sex månader efter skörd varierade plantpopulationerna inom försöksfälten 
mellan 4000 och 22000 plantor per hektar. Fält 1 har den uppenbart högsta planttätheten 
(större än rekommenderad) medan många andra fält har luckiga bestånd.  

Diskussion och slutsatser 
En av frågeställningarna inom projektet var att undersöka om inomfältsvariationer 
i salixodling går att mäta genom skördekartering. Undersökningen visar att detta 
är möjligt. Trots det svaga underlaget, pga. få karterade fält, kan inomfältsvaria-
tioner detekteras med denna typ av mätutrustning. Undersökningen visar möjlig-
heten till att relativt inom fältet mäta variationerna. Det är dock svårt att mäta  
den absoluta skörden eftersom det finns en rad olika faktorer som kan påverka 
avståndet mellan valsarna på mätutrustningen, vilket i sin tur påverkar resultatet.  

Tekniken med skördekartering har också ett informativt värde. Det finns salixfält 
med god avkastning och det finns delytor med mycket hög avkastning. Däremot 
dras medelavkastningen ned pga. mycket dåliga skördar på delytor och ibland på 
hela fält. 

En fråga som kvarstår är hur stabila skördevariationerna mellan olika omdrev är 
inom salixfält. 

Då man tittar närmare på resultaten kan man snart konstatera att fält 1 utmärker 
sig på många vis. Det är inte bara den höga planttätheten utan också att de flesta 
samband mellan avkastning och markvariationer är ”fel”. Exempelvis minskar 
avkastningen med hög magnesiumhalt, hög kaliumhalt, hög lerhalt och högt pH-
värde. Hade man diskuterat en ”vanlig” gröda på detta fält hade man förväntat  
sig en hög avkastning på dessa områden. I övrigt finns många samband som är 
”förväntade”, men självklart finns det undantag. Detta är också något som vi sett  
i den vanliga precisionsodlingen. 
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Att mäta vattenhalten för att testa mot avkastningsvariationerna kan kanske vara 
missvisande. Vattenhalten är ett momentanvärde och beror på en rad olika faktorer. 
Att vattentillgången är god vid ett tillfälle innebär inte att salixplantan haft god 
tillgång på vatten under de fyra tidigare åren.  
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Bilaga 1 

 
Figur 33. Avkastningsvariationer på fält 1. 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 



 40

 

 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 



 41

Bilaga 2 

 
Figur 34. Avkastningsvariationerna på fält 2. 
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Bilaga 3 

 

 
Figur 35. Avkastningsvariationerna på fält 5. 
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Bilaga 4 

 
 
Figur 36. Avkastningsvariationerna på fält 7 
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