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Förord 

Kyllagring av spannmål innebär ofta betydande ekonomiska och energimässiga 

vinster. Metoden skulle kunna tillämpas i ökad omfattning om det vore möjligt  

att fjärrtransportera kyld spannmål och att därefter mellanlagra densamma i 

väntan på processning utan att äventyra kvaliteten. Föreliggande undersökning 

syftade därför till att bestämma i vilken mån kyld spannmåls egenskaper påverkas 

av en sådan hanteringskedja. Under lagringssäsongen 2010/2011 följdes ett parti 

höstvete från det att spannmålen kylts vid Svenska Lantmännen i Lidköping, 

under lastbilstransporten till Falkenberg samt under den fortsatta lagringen på 

denna ort. 

Undersökningen har genomförts i samverkan mellan Svenska Lantmännen och 

JTI med Gunnar Lundin, JTI, som projektansvarig. Lantmännen har i undersök-

ningen representerats av Bo Ek, kvalitetsutvecklare, Dan Davidsson, arbetsledare 

produktion spannmål och Thomas Börjesson, projektledare analysutveckling. 

Projektmedlen har ställts till förfogande av Stiftelsen Lantbruksforskning. All 

hantering av försöksspannmål har bekostats av Svenska Lantmännen. 

Till alla som medverkat till undersökningens genomförande framförs ett varmt 

tack. Ett särskilt tack riktas till Bo Ek, initiativtagare till projektet och under hela 

processen beredd att dela med sig av sina gedigna kunskaper inom svensk spann-

målshantering. 

Uppsala i november 2013 

Anders Hartman 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

En möjlig väg att reducera energibehovet i spannmålsproduktionen är att ersätta 

en del av torkningen med kyllagring. Om spannmålen exempelvis långtidslagras 

under kyla vid 16,5 % vattenhalt i stället för att först varmluftstorkas till 14 %  

kan cirka 40 kWh per ton sparas.  

Vid kyllagring sänks spannmålens temperatur till ”kylskåpstemperatur” eller 

något däröver (ca 8 – 14 °C). Härigenom hämmas utvecklingen av skadegörare 

samtidigt som spannmålskärnornas egen andning minskar. 

För att åstadkomma temperatursänkning av spannmålen används aggregat upp-

byggda enligt samma principer som konventionella kylskåp/värmepumpar. Dessa 

alstrar luft av låg temperatur som blåses in i spannmålslagret. 

Kyllagringskonceptet skulle kunna få utökad tillämpning om den kylda spann-

målen kunde transporteras till en processanläggning och därefter lagras på nytt 

utan ytterligare nedkylning. Undersökningen syftade därför till att bestämma i 

vilken mån egenskaperna hos kyld spannmål påverkas av en sådan hanterings-

kedja.  

Under lagringssäsongen 2010/2011 följdes ett parti av höstvete från det att spann-

målen kylts vid Lantmännens anläggning i Lidköping, under lastbilstransporten 

till Falkenberg samt under den fortsatta, sex månader långa lagringen på denna 

ort. Under hela hanteringskedjan registrerades förändringar i den kylda spann-

målens temperatur, fuktighetsförhållanden och hygieniska kvalitet. 

Spannmålens temperaturvariation under den 23 mil långa transporten Lidköping - 

Falkenberg visade sig vara försumbar, i genomsnitt ökade den med en halv tionde-

dels grad. Däremot skedde en temperaturstegring med cirka en grad då spannmålen 

tippades i Falkenberg och förflyttades med elevator till lagringssilon.  

Även den relativa luftfuktigheten (RH) i spannmålen under transporten visade sig 

vara synnerligen stabil i samtliga mätpunkter. I genomsnitt reducerades RH med 

0,25 procentenheter. 

Under lagringsperioden (september – mars) minskade spannmålens temperatur  

i takt med kyligare väderlek. Sammantaget erhölls under den sex månader långa 

lagringsperioden en nettosänkning av spannmålens temperatur med 9 grader.  

Den gynnsamma utvecklingen innebar att någon upprepad nedkylning ej hade 

varit nödvändig. 

Vattenhaltsvariationerna i spannmålens övre skikt visade sig vara mycket små. 

Vidare erhölls här en nettosänkning av den relativa luftfuktigheten med två 

procentenheter under lagringsperioden. Detta tyder på att såväl inträngning av 

fuktig utomhusluft i silon som fuktvandringen inom partiet varit mycket begränsad. 

De analyser som utfördes av den totala mängden kolonibildande enheter (CFU), 

andelen endogent infekterade kärnor samt av fusariumtoxiner tydde på att spann-

målen vid avslutad lagring klarade kraven för humankonsumtion. 

Sammantaget visade undersökningen att det under rådande, gynnsamma förutsätt-

ningar fungerade väl att fjärrtransportera kyld spannmål, och att därefter långtids-

lagra densamma i väntan på processning och samtidigt uppnå livsmedelskvalitet. 
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Summary 

One possible way to reduce energy demand in grain production is to replace a 

portion of the drying with cooling. If grain with a moisture content of 16.5 % is 

chilled before storage, instead of being hot air dried to 14%, about 40 kWh of 

energy per ton will be saved. 

Cold storage of grain requires that temperature is within the range of about + 8-

14°C. This temperature range is sufficient to inhibit the development of pests at 

the same time reduce respiration of the grain kernels. 

To cool grain to sufficient temperatures, cooling units are constructed using the 

same principles of conventional refrigeration and heat pumps. These generate air 

of low temperature which is blown into the grain bin. 

The cooling concept would have extended field of application if the chilled grain 

could be transported over long distances to a processing plant and then stored 

again without additional cooling. The investigation therefore aimed to determine 

to what extent the chilled grain properties would be affected by such a logistic 

chain. 

During the storage season 2010/2011 a batch of winter wheat was monitored from 

when the grain was first cooled at Lantmännen's facility in Lidköping, during the 

truck transport to Falkenberg, and subsequently during the following six months 

of storage at Falkenberg. During the whole process changes in the cooled grain´s 

temperature, moisture conditions and hygienic quality were recorded. 

The change in grain temperature during the 230 km long journey from Lidköping 

to Falkenberg was negligible; on average the temperature increased by half a tenth 

of a degree. However, there was a rise in temperature by about one degree when 

the grain was unloaded in Falkenberg and then moved with the elevator to the 

storage silo. 

The relative humidity (RH) in the grain lot during the transport was also found to 

be very stable at all measuring points. On average RH was reduced by 0.25 

percentage points. 

During the storage period from September to March, grain temperature decreased 

concurrently in relation to colder outdoor temperatures. Overall, a net decrease in 

grain temperature of nine degrees was obtained during the storage. This favour-

able development of storage temperatures meant that additional cooling was not 

necessary. 

Variation of the moisture content in the upper grain layer was found to be very 

small. Further a net decrease in the relative humidity by two percentage points 

was obtained during the storage. This suggests that both the penetration of moist 

outdoor air into the silo as well as moisture migration within the grain batch had 

been very limited. 

The analyzes which were carried out regarding the total amount of colony-

forming units (CFU), the proportion of endogenously infected kernels and 

mycotoxins from Fusarium species suggested that the grain at the end of the 

storage met the standards for human consumption. 

Overall, the study showed that under the prevailing, favourable conditions, an 

initial cooling of the grain before transport was sufficient to preserve food quality 

during transport and subsequent long-time storage.  
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Bakgrund 

Energiuttag i spannmålsproduktionen  

För att producera 1 ton spannmål åtgår i storleksordningen 600 kWh, vilket 

motsvarar energiinnehållet i 60 liter olja. Beträffande fördelningen av denna 

energimängd utgör ungefär hälften framställning av kvävegödsel. Därnäst 

kommer olja och el för varmluftstorkning respektive diesel för olika odlings-

insatser med vardera ungefär lika stora delar, cirka 20 %, Figur 1. 

 

Figur 1. Fördelning av den energimängd, 600 kWh, som åtgår för att producera 1 ton 
spannmål. Efter Edström m.fl. (2005). 

I Sverige skördas nästan alltid spannmålen med för hög vattenhalt för att kunna 

lagras utan konservering (Gss medel 18 %, Gns och Ss medel 20 % enligt SLU:s 

sortförsök). Nästan all spannmål (80-90 %) torkas med varmluft för att med god 

marginal kunna uppfylla de hygieniska kvalitetskraven för livsmedel och foder. 

Denna metod kännetecknas enligt Westlin m.fl. (2006) av betydande energiuttag 

och höga årliga kostnader (120 kWh/ton vid 6 % nedtorkning respektive 200-380 

kr/ton vid nyinvestering). 

Kriterier för att undvika angrepp av mögel och insekter 

Den främsta orsaken till kvalitetsförsämringar i lagrad spannmål under våra klimat-

förhållanden är tillväxt av mögelsvampar. I första hand är det spannmålens vatten-

halt och temperatur som styr mögelsvamparnas tillväxt. Spannmålens vattenhalt  

bör vid torkning sänkas till ca 14 % för att den vid normala temperaturer ska kunna 

långtidslagras utan kvalitetsförsämringar. Studier vid JTI har dessutom visat att  

den skadefria lagringstiden fördubblas om spannmålens temperatur sänks med 

5 grader (Jonsson & Pettersson, 1999). 

Man brukar dela in mögelsvampar i fältsvampar respektive lagerskadesvampar 

beroende på när de i huvudsak växer till i spannmålskärnan. Tillväxten av fält-

svampar är svår att förhindra eftersom deras livsbetingelser främst bestäms av 

klimatförhållandena i fält, vilka i vårt land ofta är mycket fuktiga. Däremot kan  

Energiförbrukningen i spannmålsodlingen 

(ca 600 kWh/ton spannmål)
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en utveckling av mögelsvampar i lagrad spannmål undvikas genom att man skapar 

en miljö runt spannmålskärnan som är ogästvänlig för dessa mikroorganismer.  

De vanligaste s.k. lagerskadesvamparna utgörs av några arter av Aspergillus, som 

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

fuktigare och kallare förhållanden. Diagrammet i Figur 2 ger en ungefärlig upp-

fattning om vid vilka vattenhalter och temperaturer hos spannmålen som olika 

mögelsvampar kan utvecklas.  

 

Figur 2. Mögeltillväxt. Ungefärlig bild av vid vilka vattenhalter och temperaturer hos 
spannmålen som olika mögelsvampar kan växa till. Efter Lacey, Hill & Edwards, 1980 
publicerad av Jonsson, 1999.  

Som framgår av diagrammet i Figur 2 finns det inom vissa gränser en utbytbarhet 

mellan spannmålens temperatur och vattenhalt vad gäller risken för angrepp av 

mögelsvampar. Kyllagring av spannmål bygger på just detta förhållande, d.v.s.  

att en hög vattenhalt kan kompenseras av en reducerad temperatur. 

Förutom av mögelsvampar riskerar spannmålen även att skadas av insekter under 

lagringen. Genom att sänka temperaturen till maximalt +14 grader hindras till-

växten av sådana skadedjur (Ek, pers. medd., 2013).  

Konservering genom kyllagring 

En möjlig väg att reducera energibehovet i spannmålsproduktionen är att ersätta 

en del av torkningen med kyllagring. Metoden baseras på att utvecklingen av 

skadegörare hämmas vid lägre temperaturer samt att spannmålskärnans egen 

andning samtidigt minskar. Vid kyllagring sänks spannmålens temperatur till 

”kylskåpstemperatur” eller något däröver (ca +8 – 14 °C).  

Två huvudsakliga användningsområden för kyllagring kan urskiljas. Dels ökar 

möjligheterna att buffertlagra fuktig spannmål och därmed utjämnas belastningen 

på torken utan omfattande kvalitetsförluster. Samtidigt kan ofta spannmålsanlägg-

ningens totala investering reduceras. Dels kan måttligt fuktig spannmål kyllagras 

fram till förbrukningen utan ytterligare nedtorkning, vilket i hög grad påverkar  



11 

 

energiuttaget. Om spannmålen exempelvis långtidslagras under kyla vid 16,5 % 

vattenhalt i stället för 14 % kan cirka 40 kWh per ton sparas enligt nedanstående 

jämförelse. 

Konservering av spannmål med 16,5 % vattenhalt, ungefärligt energiuttag, 

kWh/ton 

Alt 1. Varmluftstorkning från 16,5 till 14 % vattenhalt, olja + el 50   

Alt 2. Kyllagring. Initial nedkylning + efterkylning, el                       10 

__________________________________________________________                                                                                                                      

Differens = Inbesparad energimängd med kyllagring   40 

Spannmålskylning med artificiellt kyld luft introducerades kommersiellt i Europa  

i början av 1960-talet. Först under 1980-talet fick metoden en större omfattning  

i Sverige. Under denna tidsperiod genomfördes också praktiska försök med kyl-

lagring (Baeling 1981, Lundin 1984, Lundin 1986). Under senare år har, i takt  

med stigande energipriser, intresset för metoden ökat.  

För att åstadkomma temperatursänkning av spannmålen används aggregat upp-

byggda enligt samma principer som konventionella kylskåp/värmepumpar. På 

grund av investeringens omfattning är kyllagringen storskalig till sin natur och 

återfinns sålunda i första hand på spannmålsmottagningar och foderfabriker. 

Bland annat har den största aktören inom svensk spannmålshantering, Svenska 

Lantmännen, omfattande erfarenhet av metoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Vid kyllagring blåses artificiellt 
kyld luft genom spannmålen. Dagens 
kylmaskiner har i regel kapacitet att kyla 
i storleksordningen några hundra ton 
spannmål per dygn. Illustration: Tornum  

Lantmännen använder idag kyllagring i huvudsak för konservering av fodervete, 

mellan 20 000 och 25 000 ton per år beroende på aktuella skördevattenhalter. 

Målsättningen är att öka omfattningen till cirka 30 000 ton per år. Det härigenom 

reducerade energiuttaget jämfört med varmluftstorkning bidrar till att minska de 

rörliga kostnaderna med 40 kr per ton. Vidare närapå halveras de fasta kostnaderna 

för spannmålens konservering (Ek, pers. medd., 2009).  
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Förutom de energimässiga och driftsekonomiska fördelarna erhålles med 

kylningen även ett bättre foder: 

1) Jämnare vattenhalt – enklare att optimera fodrets sammansättning. 

2) Mindre damm, bättre smaklighet 

En begränsning med den aktuella konserveringsmetoden är att den kylda spann-

målen utgör en ”färskvara” i så motto att den efter hand värms upp bl.a. genom 

överföring av värme från omgivningen. För att inte den hygieniska kvaliteten skall 

äventyras kan ytterligare nedkylningar erfordras. Hur ofta sådan s.k. efterkylning 

behöver ske beror dels på yttre omständigheter såsom omgivande lufts temperatur, 

solinstrålning, typ av lagringsbehållare etc. Vidare är fuktighetsförhållandena av 

betydelse. Är vattenhalten hög måste spannmålen kylas med täta intervaller p.g.a. 

den betydande andningsintensiteten, Tabell 1. 

Tabell 1. Tidsperiod innan upprepad nedkylning ”efterkylning” erfordras, erfarenhets- 
värden (Boser, 1976). 

Vattenhalt, % Tid mellan initial nedkylning och  

efterkylning, cirka 

12-15,5 8-12 månader 

15,5-17,5 6-10 månader 

17,5-18,5 4-6 månader 

18,5-20 1-4 månader 

20-23 2-8 veckor 

23-25 1-2 veckor 

över 30 kontinuerlig kylning 

Befintliga erfarenhetsvärden avseende hur länge spannmålen kan lagras utan 

efterkylning baseras i första hand från tillämpningar där spannmålen ligger kvar i 

samma lagringsutrymme där den initiala nedkylningen ägt rum. När den nedkylda 

varan så småningom förflyttas via transportörer och fordon kommer temperatur-

belastningen på spannmålskärnorna att öka genom konvektion, ledning och strål-

ning tillsammans med friktionsvärme, vilket innebär att de tidsintervall som anges 

i Tabell 1 förmodligen reduceras.  

Hur snabbt temperaturen stiger i spannmålen i samband med förflyttningar är av 

betydelse för möjliga användningsområden. Om temperaturen ökar väsentligt vid 

transporter kan spannmålen därefter endast lagras under korta perioder, alternativt 

måste även slutanvändarens lagringsutrymmen förses med kylmöjligheter. I båda 

fallen medför detta ökade kostnader för spannmålens hantering.      

Erfarenheterna beträffande den nedkylda spannmålens temperaturstabilitet vid för-

flyttning är begränsade. Beträffande Lantmännen hanteras idag kyllagrad foder-

spannmål endast som interna transporter genom att spannmålslager och foderfabrik 

ligger i nära anslutning till varandra.  

För spannmål som skall kylas eftersträvar Lantmännen en initial vattenhalt om 

16,5 %. Nedkylningsprocessen pågår här under en treveckorsperiod. Den 6:e 

veckan påbörjas de interna transporterna till foderfabriken där lagringsperioden 

som längst uppgår till 7-10 dagar. Vid fodertillverkningen blandas spannmålen 

med andra, torra foderkomponenter i första hand proteinråvaror. I processen sker 
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dessutom en viss torkning, vilket sammantaget medför att vattenhalten i det 

färdiga fodret begränsas till maximalt 14 %. Genom att vattenhalten nått denna 

låga nivå är man ej längre beroende av att färdigfodret hålls nedkylt.  

I sammanhanget kan nämnas att under den ovan nämnda 7-10 dagar långa lagrings-

perioden i Lantmännens foderfabrik har inga temperaturstegringar för den kylda, 

fuktiga spannmålen kunnat noteras.  

Nya användningsområden 

Kyllagring används under svenska förhållanden idag huvudsakligen för spannmål 

till färdigfoder som processas i anläggningar lokaliserade i anslutning till spann-

målsmottagningar. Vidare kyls partier av maltkorn, som först nedtorkats, för att 

ytterligare förbättra lagringsbetingelserna. Även andra tillämpningar, där man 

idag uteslutande använder torkad spannmål som råvara, är dock tänkbara enligt 

nedan.  

Teknisk sprit. Som exempel på tillverkare kan nämnas företaget Reppe i 

Lidköping där man varje år förbrukar 60 000 ton vete per år. Genom att rest-

produkterna används till livsmedel är kraven på spannmålens hygieniska kvalitet 

höga.  

Bränneri. Den svenska produktionen av alkohol för humankonsumtion är belägen 

i Åhus. 100 000 ton vete per år omvandlas här till Absolut Vodka, vilket utgör en 

femtedel av allt höstvete som odlas i Skåne. 

Fordonsbränsle. Den svenska produktionen av etanol sker huvudsakligen vid 

Lantmännen Agroetanols anläggning i Norrköping. Den årliga kapaciteten uppgår 

till cirka 200 000 m
3
.  Dessutom tillverkas cirka 175 000 ton proteinfoder av rest-

produkten drank. Årsbehovet av spannmål uppgår till 600 000 ton, främst vete, 

vilket motsvarar drygt 10 % av den svenska spannmålsproduktionen. Genom att 

fodertillverkningen är en mycket viktig del av verksamheten måste all spannmål 

uppfylla de krav som finns för foderråvara. 

Vid Norrköpingsanläggningen finns en skördelinje som tar emot 10 – 12 000 ton 

per månad med upp till 17 % vattenhalt. Skördelinjen skulle enligt Börjesson 

(pers. medd., 2009) ev. kunna utsträckas i tid med hjälp av kyllagrad spannmål  

Färdigfoder, utökad användning. Utöver den mängd kyld spannmål som idag 

används till färdigfoder skulle ytterligare kvantiteter kunna tas i anspråk. Detta om 

den kylda spannmålen kunde fjärrtransporteras och lagras i andra foderfabriker  

än de som är lokaliserade till kylningen. I sammanhanget kan nämnas att just för 

tillämpningen foder, där kvalitetskraven är något lägre än för livsmedel, skulle  

det kunna vara av intresse att kyllagra vid något högre vattenhalt än vad som idag 

är gängse. Detta skulle innebära förutsättningar för ytterligare energibesparingar. 

Biogas. Vid produktion av biogas är kraven på spannmålens hygieniska kvalitet 

lägre än för de tillämpningar som angetts i det ovanstående. Dock måste spann-

målen vara så pass sund att inte arbetsmiljön äventyras. Vattenhalten i den kylda 

spannmålen torde därför kunna vara högre än då spannmålen används till livs-

medel respektive foder. Vid framställning till biogas kan andra konserverings-

metoder, i första hand gastät lagring, vara mer intressanta ur energibesparings-

synpunkt. Till kyllagringens fördelar hör dock att denna spannmål kan hanteras i 

de traditionella logistikkedjorna. 
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Förbränning. Det som anges i avsnittet om biogas är tillämpbart även för spann-

mål till förbränning.    

Frågeställning 

Kyllagring av spannmål till färdigfoder medför jämfört med varmluftstorkning 

väsentliga ekonomiska och energimässiga vinster. Dessa skulle förmeras om 

metoden kunde utnyttjas även i andra tillämpningar. Nya användningsområden 

underlättas om den kylda, fuktiga spannmålen kan fjärrtransporteras och därefter 

lagras. Det var därför angeläget att utreda i vilken mån denna hantering kan ske 

utan att den hygieniska kvaliteten äventyras. 

Mål 

Undersökningen syftade till att bestämma i vilken mån kyld spannmåls egen-

skaper påverkas av fjärrtransport och efterföljande långtidslagring. Detta för att 

möjliggöra:  

 Utökad användning av kyllagrad spannmål, dels i befintliga dels i helt  

nya tillämpningar.  

 Minskat energiuttag i jordbrukets primärproduktion. 

 Förbättrad energibalans och ökad företagsekonomisk lönsamhet i 

processer där spannmål ingår som råvara. 

Material och metoder 

Under lagringssäsongen 2010/2011 följdes ett parti höstvete från det att spann-

målen kylts vid Lantmännens anläggning i Lidköping, under lastbilstransporten 

till Falkenberg samt under den fortsatta lagringen vid Lantmännens spannmåls-

anläggning på denna ort. Under hela hanteringskedjan registrerades förändringar i 

den kylda spannmålen avseende temperatur, fuktighetsförhållanden och hygienisk 

kvalitet. 

I Lidköping kyldes spannmålen i silor vardera rymmande cirka 1800 ton vete. 

Spannmålen kyldes artificiellt med utrustning från Tornum AB, Figur 4. 

Första steget i hanteringskedjan var att vid spannmålsanläggningen i Lidköping 

selektera vete med lämpliga vattenhalter för kyllagring. Den spannmål som 

användes i försöket var skördat runt den 20 augusti. Innan den kyldes låg vatten-

halterna inom intervallet 16,3-16,7 %.  Spannmål som vid leverans till anlägg-

ningen hade vattenhalter inom detta intervall togs direkt till kylsilon medan andra 

partier först torkades till den önskvärda nivån. Den utvalda spannmålen kyldes 

därefter till en temperatur om ca +14 °C, enligt anläggningens normala rutiner. 
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Figur 4. Spannmålen kyldes artificiellt vid Lantmännens spannmålsanläggning i Lidköping 
med kylmaskinen TGC Tornum Grain Cooler. Foto: Tornum AB 

Lastbilstransporten Lidköping - Falkenberg genomfördes under förmiddagen den 

21 september. Sammanlagt cirka 120 ton vete förflyttades med tre lastbilsekipage, 

Figur 5. Transportavståndet uppgick till 23 mil.  

 

Figur 5. Lastning av kyld spannmål i ett av de tre ekipagen vid Lantmännens spannmåls-
anläggning i Lidköping under morgonen den 21 september. Foto: Gunnar Lundin 
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På ett av ekipagens släpvagn registrerades temperatur och relativ luftfuktighet (RH) 

var femte minut med hjälp av dataloggrar i ett vertikalt tvärsnitt av lasten. Tre av 

givarna placerades 1 dm under spannmålens yta, ytterligare tre placerades cirka  

1 meter ned i lasten. I sidled placerades givarna dels i ekipagets centrumlinje, 

 dels 1 dm innanför ekipagets sidolämmar. Vidare placerades en givare i utrymmet 

ovanför spannmålen, under kapellet, Figur 6 och 7. 

 

Figur 6. I en av släpvagnarna monterades givare för temperatur och relativ luftfuktighet 
på fyra träkäppar. Sex givare placerades nere i spannmålen och en givare (närmast 
kameran) i utrymmet mellan spannmål och presenningskapell. Foto: Gunnar Lundin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Lastbilssläp, sektion. Markering med 
”x” anger mätpunkter för temperatur och 
relativ luftfuktighet.  
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För att karaktärisera utomhusluften applicerades en givare i det fria vid släpvagnens 

framstam, Figur 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Utomhusluftens temperatur och luftfuktighet mättes med en givare placerad vid 
släpvagnens framstam. Foto: Stefan Ljungsberg 

I Falkenberg inlagrades spannmålen i betongsilor. Huvuddelen av partiet, cirka 

95 ton, placerades i en ”halv stjärnsilo”, d.v.s. i ett lagringsutrymme beläget mellan 

2 runda silor samt två utlastningsfickor, Figur 9. Placeringen innebar att ingen av 

försökssilons väggar var direkt exponerade mot omgivningen. Lagringshöjden upp-

gick till cirka 30 meter. Ingen luftning eller kylning av spannmålen i försökssilon 

ägde rum under lagringsperioden. 

 

 

      Norr 

Figur 9. Spannmålsanläggning av den typ som begagnades i Falkenberg, principskiss 
från ovan. Den kylda spannmålen inlagrades i den ”halva stjärnsilo” som markerats i 
figuren. Mått (cm): Långsida mot söder = 480, långsida mot norr = 320, bredd = 100. 
Markering med ”x” anger mätpunkter för temperatur och relativ luftfuktighet i spannmålen. 
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På motsvarande sätt som i lastbilsekipaget registrerades spannmålens temperatur 

och luftfuktighet med hjälp av dataloggrar. Här skedde avläsningarna dock med 

lägre frekvens, varannan timme. I sidled fördelades givarna över försökssilons 

tvärsnitt. Tre av givarna placerades 1 dm under spannmålens yta, tre placerades 

cirka 1 meter ned i spannmålen. Vidare placerades en givare ovanför spannmålens 

yta, Figur 10.  

 

 

 

 
 

 

Figur 10. I försökssilon monterades 
givare för temperatur och relativ 
luftfuktighet på tre stycken trä-
käppar. Sex givare placerades  
nere i spannmålen och en givare 
ovanför spannmålen. I bildens 
förgrund syns den käpp med givare 
som mäter i silons ”Centrum” 
(avstånd till närmaste vägg cirka  
0,5 meter). I bakgrunden den käpp 
med givare som mäter i silons  
”Sida väster” (avstånd till närmaste 
vägg cirka 0,1 m). Tillhörande data-
loggrar upphängdes i samma fäst-
punkt som silons ordinarie mätlina 
för spannmålstemperaturer (den 
tjocka, mörka kabeln i bakgrunden). 
Foto: Gunnar Lundin 
 

Ytterligare en givare placerades i det oisolerade utrymmet ovanför silotaket,  

Figur 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Relativ luftfuktighet och 
temperatur i det oisolerade utrymmet 
ovanför försökssilon registrerades 
varannan timme med hjälp av data-
logger. Foto: Gunnar Lundin 
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För mätningarna av temperatur och RH användes dataloggrar, modell HygroLog 

NT3, och tillhörande programvara HW4-E (Rotronic AG, Bassersdorf, Switzerland, 

2012). Till dataloggern anslöts en givare för temperatur och RH, Hygroclip HC2-S 

(Rotronic  Hygromer IN-1, Pt100 1/3 DIN klass B). Angiven mätnoggrannhet  

vid 23ºC för givaren är ±0,8 % RH och ±0,1 ºC. 

Data över utomhusluften hämtades från den meteorologiska stationen i Hanarp, 

cirka 1 mil sydost om Falkenberg (Lantmet, 2013).  

Utöver dataloggrarna med tillhörande givare i spannmålens övre skikt utnyttjades 

försökssilons stationära temperaturmätningssystem. Aktuella 

spannmålstemperaturer dokumenterades veckovis genom silopersonalens försorg. 

I samband med förflyttningen av vete från Lidköping till Falkenberg uttogs spann-

målsprover för analys av svampflora, vattenhalt, proteinhalt och 
1
ergosterolvärde. 

I de flesta fallen utnyttjades automatiska provtagare i anslutning till transportörer.  

I försökssilon uttogs spannmålsprover i samband med att dataloggrarna install-

erades och i samma punkter som tillhörande temperatur och RH-givare placera-

des. De översta proverna (0-15 cm från spannmålens yta) samlades in med ett 

plastkärl. Provtagning 1 meter ned i spannmålen utfördes med ett triangulärt spjut.  

Den 31 januari och den 7 mars 2011 uttogs vardera två prover i spannmålens övre 

skikt för analys av fuktförhållanden och spannmålens hygieniska status. Provtag-

ningen skedde med spjut som samlade spannmål från ytan och ned till 1,5 meters 

djup.  

Lagringsförsöket avslutades under förmiddagen den 15 mars 2011, d.v.s. efter 

cirka ett halvt års lagring vid spannmålsanläggningen i Falkenberg. Prover uttogs 

för analys av samma parametrar som vid inlagringen. Dels skedde provtagning vid 

de sex punkter i spannmålens övre skikt där temperatur och RH-givare varit place-

rade. Vidare uttogs tio prover i spannmålsflödet från tömningselevatorn jämnt för-

delade över tiden (två timmar) för försökssilons tömning, Figur 12. 

 

                                                 
1
 Ergosterolvärde är en sammanfattande uppskattning av spannmålens sundhetstillstånd (Ek, pers. 

medd., 2013) 
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Figur 12. Vid tömningen av försöks-
silon uttogs prover i spannmålsflödet. 
Foto: Gunnar Lundin 

Analys av svampflora, fusariumtoxiner och vattenaktivitet utfördes av Eurofins 

Food & Agro Sweden AB medan vattenhalt, proteinhalt och ergosterolvärde 

bestämdes vid Lantmännens laboratorium i Lidköping. Analyserna den 7 mars 

2011 av vattenhalt och ergosterolvärde utfördes dock vid Lantmännens spann-

målsanläggning i Falkenberg. 

Resultat 

Fjärrtransport  

Resultatet från mätningarna av temperatur och relativ luftfuktighet redovisas för  

ett urval av de olika mätpunkterna i Figur 13 och 14. Utfallet för övriga mätpunkter 

redovisas i bilaga 1. Resultaten för samtliga mätpunkter sammanfattas i Tabell 2  

och 3. 
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Figur 13. Temperatur och relativ luftfuktighet vid släpvagnens framstam (övre bilden) 
respektive i utrymmet ovanför spannmålen (under kapell).  
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Figur 14. Temperatur och relativ luftfuktighet 1 dm under spannmålens yta och 1 dm 
innanför släpvagnens vänstra sidoläm.  

Tabell 2. Temperaturer (°C) vid samtliga mätpunkter under fjärrtransporten. Sammanfattning. 

Placering Medel-
värde 

Stdavv. Initial-
värde 

Slut-
värde 

Ökning 

Läge Sidled Djup, 
m  

Framstam - - 12,85 2,39 10,64 14,15 3,51 

Ovan spm Centrum - 12,99 1,82 10,50 14,24 3,74 

I spm Vänster 0,1 12,87 0,02 12,80 12,90 0,10 

1 12,90 0,02 12,86 12,87 0,01 

Centrum 0,1 12,95 0,02 12,92 12,98 0,06 

1 12,97 0,01 12,94 12,97 0,03 

Höger 0,1 12,82 0,02 12,75 12,81 0,06 

1 12,94 0,01 12,93 12,94 0,01 

Medelvärde i spannmålen 12,91 0,02 12,87 12,91 0,05 
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Tabell 3. Relativ luftfuktighet (%) vid samtliga mätpunkter under fjärrtransporten. 
Sammanfattning.  

Placering Medel-
värde 

Stdavv. Initial-
värde 

Slut-
värde 

Minsk-
ning 

 
Läge Sidled Djup, 

m  

Framstam - - 69,44 11,09 82,24 62,47 19,77 

Ovan spm Centrum - 72,87 6,38 82,06 61,61 20,45 

I spm Vänster 0,1 71,78 0,05 71,95 71,68 0,27 

1 71,77 0,08 71,99 71,65 0,34 

Centrum 0,1 71,33 0,04 71,48 71,26 0,22 

1 72,00 0,07 72,23 71,93 0,30 

Höger 0,1 71,81 0,05 72,03 71,78 0,25 

1 71,52 0,04 71,58 71,49 0,09 

Medelvärde i spannmålen 71,70 0,06 71,88 71,63 0,25 

Temperatur. Som framgår av Figur 13 och Tabell 2 var temperaturen vid 

släpvagnens framstam 3,5 grader högre när transporten avslutades än när den 

påbörjades. Vid denna mätpunkt noterades stora variationer, temperaturen 

pendlade mellan 10,1 och 17,5 grader. Vid mätpunkten under kapellet upp- 

nåddes ungefär samma sluttemperatur som vid framstammen men via ett 

väsentligt lugnare förlopp.  

Temperaturen i spannmålen, exemplifierat av Figur 14, visade sig vara synner-

ligen stabil i samtliga mätpunkter. Den genomsnittliga temperaturstegringen 

uppgick till 0,05 grader.    

Relativ luftfuktighet. Mätresultaten visade på ett likartat mönster som för 

temperaturen. De största svängningarna uppstod även här för mätpunkten vid 

släpvagnens framstam. Såväl vid framstammen som vid mätpunkten under 

kapellet fastställdes en sammantagen minskning av luftfuktigheten under 

transporten med cirka 20 procentenheter.  

Den relativa luftfuktigheten i spannmålen visade sig vara synnerligen stabil i 

samtliga mätpunkter. I genomsnitt reducerades RH med 0,25 procentenheter 

under transporten.    

Lagring 

Övre delar av silon 

Resultatet från mätningarna av temperatur och relativ luftfuktighet utomhus samt i 

silons övre delar presenteras för ett urval av de olika mätpunkterna i Figur 15-17. 

Utfallet för övriga mätpunkter redovisas i bilaga 2. Resultaten för samtliga mät-

punkter sammanfattas i Tabell 4 och 5. 
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Figur 15. Temperatur och relativ luftfuktighet för utomhusluften,(övre bilden, dygns-
medelvärden) respektive i det oisolerade utrymmet ovanför silon.  
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Figur 16. Temperatur och relativ luftfuktighet i utrymmet ovan spannmålen (under silons 
tak, övre bilden) respektive vid silons östra sida, 1 dm ner i spannmålen. 
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Figur 17. Temperatur och relativ luftfuktighet vid centrum av silons tvärsnitt, 1 m ner i spann-
målen.  

Tabell 4. Temperaturer (°C) vid samtliga mätpunkter under lagringen. Mätpunkten ”Utomhus” 
avser dygnsmedelvärden medan övriga mätpunkter är registrerade varannan timme. 
Sammanfattning. 

Placering Medel-
värde 

Stdavv. Max-
värde 

Min-
värde 

Initial-
värde 

Slut-
värde Läge Sidled Djup, 

m  

Utomhus - - 0,6 6,3 15,3 -16,9 11,5 2,3 

Ovan silo - - 6,2 4,5 18   -1,1 14,8 7,7 

Ovan spm Centrum - 6,7 4,5 16,7 0,1 15,8 6,7 

I spm Sida 
(öster) 

0,1 7,1 4,4 15,8 1,6 13,8 5,5 

1 7,6 4,3 15,6 2,9 13,8 5,3 

Centrum 0,1 7,1 4,6 15,5 0,9 14,0 5,8 

1 7,7 4,8 15,3 1,7 13,9 4,2 

Sida 
(väster) 

0,1 7,0 4,4 15,9 0,9 13,8 6,2 

1 7,3 4,3 15,6 1,5 13,7 5,7 

Medelvärde i spannmålen 7,3 4,5 15,6 1,6 13,8 5,4 
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Tabell 5. Luftens relativa fuktighet (%) vid samtliga mätpunkter under lagringen. Mät-
punkten ”Utomhus” avser dygnsmedelvärden medan övriga mätpunkter är registrerade 
varannan timme.  Sammanfattning.  

Placering Medel-
värde 

Stdavv. Max-
värde 

Min-
värde 

Initial-
värde 

Slut-
värde Läge Sidled Djup, 

m  

Utomhus - - 87 8,7 100 54 79 59 

Ovan silo - - 62 11,8 94 37 59 43 

Ovan spm Centrum - 65 4,8 84 49 63 62 

I spm Sida 
(öster) 

0,1 71 1,3 73 69 72 70 

1 71 0,9 73 70 72 71 

Centrum 0,1 69 2,4 73 66 72 68 

1 71 1,3 73 68 72 70 

Sida 
(väster) 

0,1 69 1,6 72 67 71 68 

1 71 1,1 72 68 72 71 

Medelvärde i spm 70 1,4 73 68 72 70 

Temperatur. De största temperaturvariationerna erhölls utomhus och därnäst den 

mätpunkt som var ”närmast utomhus”, d.v.s. i utrymmet ovanför silon. Övriga 

mätpunkter följde i stort samma mönster vad gäller temperatursvängningar men 

med ett väsentligt jämnare förlopp. Vidare noterades för dessa mätpunkter en 

eftersläpning i förhållande till variationerna i utomhustemperatur som i slutet av 

december uppgick till tio dygn.    

Temperaturen i spannmålens övre skikt var initialt 13,8 grader (medelvärde). 

Under den första veckan steg temperaturen ett par grader varefter den efter hand 

sjönk och nådde sitt minimum om cirka +2 grader vid årsskiftet 2010/2011. 

Därefter steg temperaturen successivt för att vid lagringens avslutande nå en 

genomsnittlig temperatur om 5,5 grader. Sammantaget innebar lagringen således 

en nettosänkning av temperaturen i spannmålens övre skikt om 13,8 – 5,5 = 8,3 

grader.  

Den mätpunkt som hade den mest jämna temperaturutvecklingen var placerad i 

centrum, någon meter ned i spannmålen, Figur 17. Det var också här som den 

lägsta temperaturen (+4,2 °C) kunde konstateras när lagringen avslutades.  

Relativ luftfuktighet. De största variationerna uppkom utomhus samt i utrymmet 

ovanför silon. Vid mätpunkten strax ovanför spannmålen var fluktuationerna inte 

lika omfattande.   

Vid mätpunkterna i spannmålen var den relativa luftfuktigheten stabil även om 

vissa förändringar kunde noteras. Under de första 1-3 veckorna steg RH med 

någon procentenhet. Därefter sjönk den relativa luftfuktigheten med i genomsnitt 

fyra procentenheter fram till årsskiftet. Under den återstående lagringstiden steg 

RH ånyo, i genomsnitt med drygt en procentenhet.  

Sammantaget innebar lagringen en nettosänkning av den relativa luftfuktigheten i 

spannmålens övre skikt om 72 – 70 = 2 procentenheter. 
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Stationär temperaturmätning 

Utfallet från försökssilons stationära temperaturmätningssystem ges i Tabell 6. 

För tre nivåer i silon illustreras resultatet i Figur 18. 

Tabell 6. Spannmålstemperaturer enligt försökssilons stationära mätsystem. Avrundade 
värden. Den översta mätpunkten (32 meter från silons botten) befann sig cirka 4 meter 
under spannmålens yta.   

År Dag 

  

Avstånd från silons botten, m Medel-
värde - 4 8 12 16 20 24 28 32 

2010 21-sep 14 14 14 14 14 14 14 15 15 14,2 

05-okt 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15,1 

11-okt 17 16 16 16 15 15 15 15 15 15,6 

18-okt 17 16 16 15 15 15 15 15 15 15,2 

25-okt 16 15 15 14 14 14 14 14 14 14,3 

01-nov 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13,2 

08-nov 14 13 14 13 12 13 13 13 12 12,9 

03-dec 10 9 10 9 8 9 9 9 8 9,0 

06-dec 9 9 9 8 8 8 8 8 7 8,1 

14-dec 7 7 7 6 6 7 6 6 5 6,4 

28-dec 6 5 5 4 4 4 4 4 3 4,3 

2011 01-jan 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3,5 

08-jan 5 5 4 2 3 3 3 2 2 3,1 

19-jan 5 5 4 2 3 3 3 2 2 3,1 

24-jan 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4,3 

31-jan 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4,5 

07-feb 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4,6 

14-feb 6 5 6 5 5 4 4 4 5 4,8 

16-feb 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5,0 

18-feb 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5,0 

23-feb 6 6 6 5 4 5 4 4 4 4,9 

01-mar 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4,6 

04-mar 6 5 6 4 4 4 4 4 4 4,4 

07-mar 6 5 6 4 4 4 4 4 4 4,4 

15-mar 6 5 7 4 4 4 4 4 4 4,6 
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Figur 18. Spannmålstemperaturer vid lägsta, mittre respektive högsta mätpunkten i 
försökssilon.    

Enligt den stationära temperaturmätningen uppgick spannmålens genomsnittliga 

initialtemperatur till 14,2 grader. Temperaturutvecklingen hade ett likartat mönster 

som förloppet i spannmålens övre skikt.  Under de första 1-3 veckorna steg i regel 

temperaturen med någon/några grader för att sedan successivt sjunka. Minimi-

temperaturer om 2 till 4 grader nåddes i flertalet mätpunkter under de första 

veckorna i januari. Därefter steg temperaturen successivt för att vid lagringens 

avslutande nå en genomsnittlig temperatur om 4,6 grader. 

Enligt den stationära mätutrustningen innebar lagringen således en nettosänkning 

av spannmålstemperaturen med 14,2 - 4,6 = 9,6 grader. 
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Spannmålens kvalitet 

Fjärrtransport 

Resultaten från analyserna av vattenhalt, proteinhalt och ergosterolvärde som 

utfördes i samband med fjärrtransporten den 21 september redovisas i Tabell 7 

och 8. 

Tabell 7. Spannmålens vattenhalt, proteinhalt och ergosterolvärde vid tömning av kylsilon 
i Lidköping den 21 september.  

Prov, nr Vh, % Proteinhalt, % Ergost., mg/kg ts 

1 15,7 12,2 16,1 

2 15,8 12,1 16,1 

3 15,7 12,2 15,6 

4 15,7 12,1 16,2 

5 15,7 12,2 16,1 

6 15,7 12,3 15,2 

Medelvärde 15,7 12,2 15,9 

Tabell 8. Spannmålens vattenhalt, proteinhalt och ergosterolvärde vid fyllning respektive 
tömning av spannmålsekipagen den 21 september. 

Ekipage, 
nr 

  

Fyllning Lidköping  Tömning Falkenberg 

Vh, % Protein-
halt, % 

Ergost., 
mg/kg ts 

 Vh, % Protein-
halt, % 

Ergost., 
mg/kg ts 

1  

  

  

  

15,4 12   15,4  15,5 12,2 15,9 

15,2 12   15,1  15,4 12,2 16,3 

15,7 12,3 14,7  15,1 12,1 16,2 

15,4 12,1 14,9  15,6 12,3 16,4 

2  

  

  

  

15,6 12,2 14,8  15,7 12   15,9 

15,7 12,3 14,9  15,6 12,2 15,6 

16,6 12,1 14,9  15,7 12   16,9 

15,5 12,1 14,7  15,7 12,3 15,6 

3  

  

  

  

15,5 12   15    15,7 12,3 16,7 

15,6 12,1 15,4  15,6 12   15,9 

15,5 11,9 15,6  15,6 11,9 17,2 

15,6 12   15,6  15,7 12,2 16,6 

Medelv. 15,6 12,1 15,1  15,6 12,1 16,3 

Som framgår av tabellvärdena var den spannmål som användes i försöket 

tämligen homogen. Vattenhalten uppgick i genomsnitt till cirka 15,6 % och 

proteinhalten till cirka 12,1 %. Genom att spannmålens initialvattenhalt låg inom 

intervallet 16,3 – 16,7 % uppgick torkningseffekten vid kylningen sålunda till 

cirka en procentenhet.  
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Analysresultaten avseende spannmålens mikrobiella status i samband med fjärr-

transporten den 21 september redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Resultat från analys av svampflora i samband med fjärrtransport den 21 september. 
Samlingsprov.    

Moment Endogen 
infektion 
Fusarium 

spp, % 
av kärnor 

Ej ytsteriliserade kärnor, % av kärnor 

Fusarium 
spp 

Aspergillus 
spp 

Penicillium 
spp 

Alternaria 
spp 

Clado-
sporium 

spp 

Tömning kylsilo 30 2 64 0   8   44 

Fylln. ekipage 1 25 0 44 4   16   52 

Fylln. ekipage 2 20 0 30 6   20   42 

Fylln. ekipage 3 25 0 20 6   22   44 

Tömn. ekipage 1 20 0 38 14   34   32 

Tömn. ekipage 2 30 0 18 4   28   52 

Tömn.ekipage 3 25 0 16 2   12   62 

Medelv.  25 0 33 5   20   47 

Lagring 

Analysvärdena för de prover som uttogs i spannmålen övre skikt under pågående 

lagring redovisas i Tabell 10 och 11. 

Tabell 10. Resultat från analys av spannmålsprover uttagna i spannmålens övre skikt den 
31 januari.  

Prov 
nr 

Vatten- 
aktivitet 

Endogen infektion,  
% av kärnor 

 Ej ytsteriliserade kärnor,  
% av kärnor 

Aspergillus 
spp 

Alternaria 
spp 

Fusarium 
spp 

Penicillium 
spp 

 Aspergillus 
spp 

Penicillium  
spp 

1 0,58 8 48 14 2  100 100 

2 0,61 12 32 18 -  100 - 

Tabell 11. Resultat från analys av spannmålsprover uttagna i spannmålens övre skikt den 
7 mars.  

Prov, nr Vattenhalt, % Ergosterol, 
mg/kg ts 

DON, ppb ZEA, ppb 

1 15,6 18,1 <100 <5 

2 15,6 18,6 200 <5 
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I sammanhanget kan nämnas att för de analyserade Fusariumtoxinerna föreligger 

gränsvärden och riktvärden enligt Tabell 12.  

Tabell 12. Gränsvärden för spannmål avsedd till livsmedel och bearbetade livsmedels-
produkter samt riktvärden för spannmål och produkter avsedda till djurfoder. Torkad och 
aspirerad vara.  (Efter Nationella branschriktlinjer för att undvika Fusariumtoxiner i spann-
mål 2013) 

Användnings-
område 

Produkt Deoxynivalenol 
(DON), ppb 

Zearalenon 

(ZEA), ppb 

Livsmedel Spannmål utom havre och majs  1250 100 

Havre och majs 1750 100 

Foder Spannmål 8000 2000 

Tömning 

Analysresultaten avseende infektion av mögelsvampar i samband med lagringens 

avlutande redovisas i Tabell 13 och 14. 

Tabell 13. Svampflora vid lagringsperiodens slut, total mängd och endogen infektion. 
Prov nr 1-6 är uttagna i spannmålens övre skikt vid de punkter där temperatur och RH-
givare varit placerade. Övriga prover uttogs i spannmålsflödet från tömningselevatorn.  

Prov 
nr 

Provpunkt i 
silo 

Djup, 
m 

Total 
mängd, 

log 
cfu/g 

Endogen infektion, % av kärnor 

Aspergillus 
spp 

Alternaria 
spp 

Fusarium 
spp 

Penicillium 
spp 

1 Sida (väster) 0-0,15 3,2 16 8 0 0 

2 Sida (väster) 1 3,2 2 12 0 2 

3 Centrum 0-0,15 3,2 2 16 25 0 

4 Centrum 1 <2,0 0 10 5 2 

5 Sida (öster) 0-0,15 2,6 2 8 10 0 

6 Sida (öster) 1 2,2 2 6 0 0 

7 Elevator  2,5 6 12 0 2 

8 Elevator  3,1 2 16 0 0 

9 Elevator  2,2 6 6 5 0 

10 Elevator  2,7 6 4 0 0 

11 Elevator  <2,0 6 18 5 0 

12 Elevator  2,6 2 18 0 2 

13 Elevator  2,5 0 10 0 4 

14 Elevator  <2,0 0 10 0 4 

15 Elevator  2,5 0 8 0 0 

16 Elevator  <2,0 8 4 0 4 
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Tabell 14. Svampflora vid lagringsperiodens slut, ej ytsteriliserade kärnor. Prov nr 1-6  
är uttagna i spannmålens övre skikt vid de punkter där temperatur och RH-givare varit 
placerade. Övriga prover uttogs i spannmålsflödet från tömningselevatorn. 

Prov, 
nr 

Provpunkt i 
silo 

Djup, 
m 

Ej ytsteriliserade kärnor, % av kärnor 

Aspergillus 
spp 

Alternaria 
spp 

Penicillium 
spp 

1 Sida (väster) 0-0,15 100 - - 

2 Sida (väster) 1 42 16 16 

3 Centrum 0-0,15 90 48 10 

4 Centrum 1 45 16 14 

5 Sida (öster) 0-0,15 60 6 14 

6 Sida (öster) 1 26 6 22 

7 Elevator  68 4 12 

8 Elevator  62 8 6 

9 Elevator  68 12 8 

10 Elevator  80 8 20 

11 Elevator  54 2 12 

12 Elevator  34 16 22 

13 Elevator  30 8 16 

14 Elevator  30 8 16 

15 Elevator  40 8 20 

16 Elevator  80 6 8 

Diskussion 

Under den period då spannmålen kyldes i Lidköping sjönk vattenhalten med cirka 

en procentenhet, vilket överensstämmer väl med Lantmännens tidigare erfarenheter 

(Ek, pers. medd., 2011). Om försöksspannmålens initialtemperatur uppskattas till 

25 grader, d.v.s. att nedkylningen skedde med cirka 10 grader, var den uppnådda 

torkningseffekten något högre än vad som redovisats i litteraturen. Enligt Boser 

(1976) reduceras nämligen vattenhalten med 0,5-0,75 procentenheter per 10 graders 

nedkylning. Desto varmare och fuktigare spannmålen är desto större är torknings-

effekten. Vid låga vattenhalter, under 14 %, anses dock torkning under normala 

kylningsförhållanden utesluten (Keiser, 1976).  

Under den 23 mil långa transporten av kyld spannmål var såväl temperatur som 

relativ luftfuktighet mycket stabil i samtliga mätpunkter i spannmålen. Om man 

enbart jämför genomsnittliga värden, utomhus kontra spannmål, kan transporten 

sägas ha utförts under mycket gynnsamma förhållanden. Medelvärdet för utomhus-

luftens temperatur var nämligen nästan identiskt med spannmålens initialvärde. 

Beträffande RH var skillnaden mellan medelvärdet för utomhusluften och den 

initiala relativa luftfuktigheten i spannmålen endast 2,5 procentenheter.  

Å andra sidan var utomhusluftens variationer kring angivna medelvärden betyd-

ande. Att spannmålens temperatur trots detta i stort sett var konstant kan tillskrivas 

spannmålens låga värmekonduktivitet (värmeledningsförmåga). Väl nedkyld be-

håller spannmålen sin låga temperatur under lång tid om värme inte tillförs genom 

självventilation eller biologiska processer i spannmålen.   
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Beträffande spannmålens värmeledningsförmåga kan nämnas att den är 280 gånger 

lägre än för stål men fyra gånger högre än för mineralull. 

Att den relativa luftfuktigheten i spannmålen knappt ändrades under transporten 

hänger delvis ihop med den stabila och homogena temperaturen. Temperatur-

variationer inom ett spannmålsparti medför nämligen att fukt flyttas från varmare 

till kallare delar.   

Beträffande såväl temperatur som RH medförde täckningen av lasten att spann-

målen inte fullt ut exponerades för utomhusluftens omfattande svängningar i 

klimatförhållanden.  

Spannmålens temperaturstegring under transporten visade sig vara försumbar,  

i genomsnitt ökade den med en halv tiondedels grad. Däremot skedde en tydlig 

temperaturstegring då spannmålen tippades i Falkenberg och förflyttades med 

elevator till lagringssilon. Vid framkomsten till Falkenberg var spannmålstemp- 

eraturen i lasset 12,9 grader. Så snart spannmålen hade inlagrats var temperaturen  

i det övre skiktet i genomsnitt 13,8 grader. Motsvarande temperatur som avlästes 

med den stationära mätningen var 14,2 grader. Sammantaget steg spannmåls-

temperaturen således med cirka en grad vid inlagringen. Temperaturstegringen  

vid inlagringen orsakades av kärnornas ökade exponering mot omgivningen samt 

av inre och yttre friktion.     

Under den knappt sex månader långa lagringen i Falkenberg bjöd inte spannmåls-

temperaturerna på negativa överraskningar i form av kraftig temperaturstegring. 

Detta gällde såväl för mätpunkterna i det övre skiktet som för de stationära giv-

arna längre ned i partiet. För samtliga mätpunkter noterades en följsamhet med 

utomhustemperaturen men utan dennas hastiga svängningar. Vidare rådde i samt-

liga punkter en betydande eftersläpning.  

Sammantaget minskade spannmålstemperaturen under lagringen med cirka 9 grader 

(netto). Den gynnsamma utvecklingen innebar att någon efterkylning ej hade varit 

nödvändig. Detta stämmer väl överens med uppgifter från litteraturen där Boser 

(1976) anger erfarenhetsvärden avseende tidsperioder under vilken tid kyld spann-

mål kan lagras innan efterkylning behöver sättas in (Tabell 1). Exempelvis redo-

visas för vattenhaltsintervallet 12,0 – 15,5 % att kyld spannmål kan lagras  8 – 12 

månader utan efterkylning. Vid intervallet 15,5 – 17,5 % uppges motsvarande tids-

period vara 6 – 10 månader.   

Även andra faktorer än vattenhalten är av betydelse för hur snart efterkylning be-

höver sättas in. Bland andra kan nämnas initial nedkylningstemperatur, mognads-

grad, mängd föroreningar och skadade kärnor samt spannmålens sundhetsnivå vid 

inläggningen.  

Av riktningen på temperaturkurvorna vid lagringens avslutande att döma var ingen 

betydande temperaturstegring på gång under den allra närmaste framtiden. Reserva-

tion dock avseende det övre spannmålsskiktet där temperaturkurvorna för flertalet 

av mätpunkterna hade en positiv riktningskoefficient mot slutet av lagrings-

perioden. 

Den jämna temperaturutvecklingen i spannmålen kan delvis tillskrivas att lagringen 

skedde i en silo utförd av betong. Det specifika värmet är nämligen högre för en 

sådan konstruktion än för en tunnväggig stålsilo. Värmeöverföringen mellan spann-



35 

 

mål och utomhusluft går därför långsammare, vilket har belysts av bl.a. Osunade 

(1992). Vidare att ingen av silons väggar var direkt exponerad mot omgivningen. 

Spannmålens i sig goda värmeisolerande förmåga avspeglade sig i temperatur-

utvecklingen i det övre skiktet. Den mätpunkt som här hade den mest jämna 

temperaturutvecklingen var placerad i centrum, någon meter ned i spannmålen, 

d.v.s. den var omgiven av jämförelsevis tjocka spannmålsskikt. Följaktligen 

erhölls här också den lägsta sluttemperaturen.  

Den genomsnittliga relativa fuktigheten i spannmålen såväl under fjärrtransporten 

som under lagringen uppgick i genomsnitt till ca 71 %. Detta stämmer tämligen 

väl med uppgifter från litteraturen om jämviktsvattenhalter. Exempelvis anger 

Foerster (1974) att vete med vattenhalten 15 % står i jämvikt med omgivande luft 

som har relativ fuktighet om 70 %.  Detta vid lufttemperaturer om 5-10 °C.  

De begränsade variationerna av den relativa luftfuktigheten i spannmålspartiet 

under lagringen visade sig ha positiv korrelation med temperaturen. Nämligen en 

svag stegring i början av perioden följd av successiv sänkning fram till årsskiftet 

för att sedan ånyo stiga under den återstående lagringsperioden.  

Följsamheten mellan RH och temperatur enligt ovanstående torde hänga samman 

med att jämviktsförhållandena mellan spannmål och omgivande luft är tempera-

turberoende. Om exempelvis den relativa luftfuktigheten kring spannmålskärnor 

är konstant innebär sänkt temperatur att jämviktsvattenhalten ökar (Brooker et al., 

1973). Hålls istället vattenhalten konstant innebär sänkning av temperaturen att 

den relativa luftfuktigheten minskar. Detta samband är troligen huvudorsaken till 

den successiva minskning av RH som sker parallellt med att temperaturen sjunker 

under perioden oktober till december. När därefter temperaturen i lagret börjar 

öka stiger även den relativa luftfuktigheten.   

De ringa variationerna i luftens relativa fuktighet i spannmålens övre skikt under 

lagringen tyder på att såväl inträngning av fuktig utomhusluft i silon som fukt-

vandringen inom partiet varit mycket begränsad. Detta understöds av utfallet från 

de enstaka prov som uttogs i spannmålens övre skikt den 31 januari och 7 mars. 

Vid dessa noterades låga vattenaktiviteter respektive oförändrade vattenhalter 

jämfört med inlagringstillfället.  

Det stabila fuktförhållandet enligt ovan kan jämföras med utfallet vid en tvåårig 

studie av lagring av spannmål på tre gårdar i början av tjugohundratalet (Lundin 

& Jonsson, 2005). Lagringen skedde i såväl inomhusfickor som stålsilor utomhus. 

Även vid den undersökningen mättes temperaturer och RH vid nivåerna 0,1 

respektive 1 meter ned i spannmålen. Här visade det sig ofta ske en successiv 

stegring av den relativa luftfuktigheten i den översta decimetern spannmål av 

storleksordningen 10 procentenheter. I genomsnitt ökade vattenhalten i detta 

område med 2,4 procentenheter i utomhussilorna och med 1,2 procentenheter i 

inomhusfickorna.  

De analyser som utfördes i samband med fjärrtransporten samt den 31 januari  

visade att andelen endogent infekterade kärnor med Fusarium spp var betydande.  

Analyserna av de prov i spannmålens övre skikt som utfördes den 7 mars med 

avseende på Fusariumtoxinerna DON och ZEA visade dock på låga respektive ej 

detekterbara värden. Detta stämmer överens med tidigare studier då toxinbildning 

från Fusarium spp fordrar vattenhalter om minst 22 % (Jonsson, pers. medd., 2013). 
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Vid de prov som uttogs den 7 mars noterades en viss ökning av ergosterolvärdet 

jämfört med vad som uppmättes i samband med fjärrtransporten. Analysvärdena 

höll sig dock i samtliga fall under 20 mg/kg ts, den gräns som Lantmännen tidig-

are tillämpade för att inte klassa ner brödvete till fodervete. Vidare bör beaktas att 

analyserna utfördes med olika mätinstrument, stationerade vid anläggningarna i 

Lidköping respektive i Falkenberg och att resultat erhållna från olika instrument 

kan avvika något från varandra. Vidare har metoden ett analysspelrum på 3 mg/kg 

ts (Börjesson, pers. medd., 2013). 

Vid de analyser som utfördes vid lagringsperiodens slut noterades bl.a. att den 

totala mängden kolonibildande enheter per gram spannmål (CFU) som mest 

uppgick till log 3,2. Detta är väsentligt lägre än det hygieniska riktvärdet för 

mögel i foder, vilket enligt Jordbruksverket uppgår till log 5 (SJVFS 2009:53).  

Beträffande spannmål för humankonsumtion är toleransen vad gäller CFU lägre 

än för foderspannmål. Normalt tillämpas värdet log 4,7 (Börjesson, 2013), en övre 

gräns som försöksspannmålen således klarade väl.   

Det låga antalet kolonibildande enheter vid försökets avslutande skulle kunna tyda 

på att en avdödning skett under lagringen. Detta kan nämligen vara fallet då 

lagring sker vid förhöjda vattenhalter. Vid traditionell spannmålslagring, upp till 

ca 14 % vattenhalt, blir mängden CFU mer fixerad (Jonsson, pers. medd., 2013). 

Vid försökets avslutande analyserades hur stor andel av spannmålskärnorna som 

var endogent infekterade med lagringssvamparna Aspergillus spp och Penicillium 

spp. Som högsta värden uppmättes härvid i enstaka prov halterna 16 respektive 

4 %. Mängderna understeg sålunda väl dagens rekommenderade riktvärde för 

foderspannmål, vilket uppgår till maximal endogen infektion om 35 % (SJVFS 

2009:53).  För livsmedelsspannmål finns inte motsvarande riktlinjer avseende 

endogen infektion. Exempelvis går Livsmedelverket numera i ökad omfattning in 

för att i stället specificera olika mykotoxiner (Börjesson, pers. medd., 2013).  

Utifrån gjorda analyser tyder resultaten sammantaget på att spannmålen efter 

avslutad lagring höll livsmedelskvalitet. Detta innebar att den exempelvis skulle 

kunna ha utnyttjats vid framställning av teknisk sprit. Den faktiska användningen 

blev dock att den processades till foder.   

Att spannmålen bibehöll god kvalitet under lagringsperioden är inte förvånande. 

Initialvattenhalten (16,3-16,7 %) kan i kyllagringssammanhang betraktas som 

rimliga i synnerhet när partiet var så homogent i detta avseende. Beträffande äldre 

svenska rekommendationer för artificiellt kyld spannmål angav dessa en maximal 

vattenhalt av 17-18 % vid lagring under vintermånaderna (Baeling, 1981; Lundin, 

1984). Utifrån dagens kunskaper om spannmålskvalitet brukar i stället vatten-

halter om 16-17 % anges som övre gräns för kyllagring vid cirka 10 graders temp-

eratur. I den föreliggande studien visade sig fuktighetsförhållandena dessutom 

vara stabila under lagringsperioden, vilket minskade riskerna för uppkomst av  

s.k. ”hot spots” i silon. 

Till den uppnådda spannmålskvaliteten bidrog naturligtvis den gynnsamma 

temperaturutvecklingen i partiet under lagringen. I genomsnitt var spannmålens 

temperatur i det övre skiktet 7,3 grader och i partiet som helhet (uppmätt med den 

stationära utrustningen) 7,6 grader. Stabiliteten och homogeniteten beträffande 

spannmålstemperaturen hade, precis som vid fjärrtransporten, i sin tur inverkan  

på fuktförhållandena. Temperaturdifferenser inom ett spannmålsparti medför 

annars att fukt flyttas från varmare till kallare delar. 
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Slutsatser 

Sammantaget visade undersökningen att under det under rådande förutsättningar 

fungerade väl att fjärrtransportera kyld spannmål och att därefter mellanlagra 

densamma i väntan på processning utan att äventyra kvaliteten. Detta intryck 

förstärktes av att lagringen på distans kunde fortlöpa utan problem under ett 

halvår i stället för som ursprungligen planerat upp till tre månader.  

Undersökningen har sålunda visat att kyld spannmål kan användas för process-

ning även på orter där inte kylmaskiner finns till hands. Exempel på sådana 

tillämp-ningar är foder och olika former av alkohol, såsom teknisk sprit och 

fordonsbränsle. Detta inkluderar användningsområden där livsmedelskvalitet 

erfordras. I åtanke bör dock hållas att undersökningen genomfördes under 

gynnsamma förhållanden såsom:  

 Homogen och erfarenhetsmässigt korrekt vattenhalt. 

 Måttlig temperaturbelastning under fjärrtransporten.  

 Tjockväggig lagringsbehållare utan direkt exponering mot omgivningen.        

Inför framtida utveckling av kyllagringskonceptet skulle det därför vara av 

intresse med undersökningar där gränserna tänjdes för någon eller några av 

ovanstående parametrar.        
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Bilaga 1. Temperatur och relativ luftfuktighet under 
lastbilstransporten 
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Bilaga 2. Temperatur och relativ luftfuktighet under 
lagringsperioden 
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