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Förord 

Vid bärgning av halm till energiändamål samlas idag enbart den långstråiga frak-

tionen in. Teknisk utveckling har gjort det möjligt att även bärga agnarna. I före-

liggande publikation redovisas fältförsök under år 2009 med samtidig bärgning  

av halm och agnar. Inverkan på avkastning, baldensitet, fälttorkningsförlopp och 

förbränningskarakteristika studerades.  

I undersökningen samverkade SP Energiteknik och JTI – Institutet för jordbruks- 

och miljöteknik. Som referenspersoner knöts till projektet Bengt Holmén, Rekord-

verken Sweden AB, och Sven-Göran Green, Lantmännen Agrovärme AB. 

Undersökningen finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning och Rekordverken 

Sweden AB.  

Till alla som på olika sätt bidragit till projektets genomförande framför JTI ett  

varmt tack. Ett särskilt tack riktas till försöksvärden Johan Bengtsson, Litslena 

Viggeby, Enköping. 

Uppsala i april 2010 

Lennart Nelson 

VD för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 
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Sammanfattning 

Vid bärgning av halm till energiändamål samlas idag enbart den långstråiga frak-

tionen in. Teknisk utveckling har gjort det möjligt att även bärga agnarna. Genom 

att blanda in denna fraktion i halmsträngen vid skördetröskningen ökas mängden 

bärgade skörderester samtidigt som baldensiteten kan förväntas öka. Detta ger 

potentialer för högre produktivitet vid halmens skörd och fortsatta hantering. 

Undersökningen syftade till att klarlägga hur samtidig bärgning av halm och  

agnar inverkar på avkastning, baldensitet, fälttorkningsförlopp och förbrännings-

karakteristika. 

Orienterande fältförsök i kort- och långstråiga höstvetegrödor genomfördes under 

2009 i Enköpingstrakten. Två skördetröskor begagnades, båda av fabrikat John 

Deere men med sinsemellan olika principer för urtröskning och frånskiljning. 

Skördetröskorna var försedda med Rekordverkens Combisystem för halmhack-

ning och agnspridning, d.v.s. med möjlighet att blanda in agnarna i halmsträngen 

alternativt att fördela dessa över skördetröskans arbetsbredd. Vid skördetröskning-

en tillämpades dessa inställningar växelvis på sådant sätt att agnarna blandades in 

i halmsträngen i vartannat kördrag.  

Så snart halmen uppnått lagringsduglig vattenhalt skördades den med en fyrkant-

balpress av modell Claas Quadrant 1200. 

Mätningarna av skörderesternas vattenhalt omedelbart efter skördetröskningen 

visade att inblandningen av agnar i halmsträngarna medförde att vattenhalten 

sänktes. Redan något dygn efter skördetröskningen hade skillnaderna i vattenhalt 

mellan behandlingarna utjämnats.  

Mätningarna av balarnas vikt och densitet visade inte på några skillnader mellan 

behandlingarna.  

Inblandningen av agnar medförde att mängden bärgade skörderester ökade med 

14 %, d.v.s. att ungefär hälften av den biologiskt tillgängliga mängden agnar 

skördades. 

Bränsleanalyser på skördat material visade en något ökad askhalt när agnar hade 

blandats in. Detta ledde dock inte till någon väsentlig skillnad i värmevärde eller  

i asksmältbeteende.  

Skörderesterna följer inte strikta banor vare sig inuti eller bakom skördetröskan. 

Detta medför att det i praktiken inte föreligger någon skarp gräns mellan halm-

bärgning ”med agnar” respektive ”utan agnar ”. 

För att erhålla underlag för utförliga rekommendationer avseende samtidig 

bärgning av halm och agnar är mer omfattande försök nödvändiga. Bland annat 

behöver inverkan av årsmån och olika tröskprinciper studeras vidare. 
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Summary 

In the harvesting of straw for energy purposes, only the long fraction is currently 

collected. Technological developments have now made it possible to also harvest 

chaff. By mixing in this fraction with the straw swath at combine harvesting it 

should be possible to increase the amount of harvest residues collected and the 

bale density could be expected to increase. These considerations suggest that there 

is potential to increase the productivity of straw harvest and following handling. 

The objective of the study was to investigate how simultaneous harvest of straw 

and chaff influenced yield, bale density, field-drying behaviour and combustion 

characteristics.  

Introductory field experiments were carried out in the middle of Sweden during 

2009 for long- and short-stalked winter wheat crops. Two different types of John 

Deere combine harvesters were used with somewhat different methods of kernel 

separation. The both combine harvesters were equipped with the Combi System 

from Rekordverken. This enabled them to mix the chaff in the straw swath as well 

as distribute this fraction over the working width. At combine harvesting these 

settings were used alternately in such a way that chaff were admixed in every 

other straw swath.  

As soon as the straw had reached safe moisture content level for storage it was 

harvested with a high-density baler, model Claas Quadrant 1200. 

The measurements of crop residue moisture content immediately after combine 

harvesting showed that admixture of chaff decreased the initial moisture content 

in the straw swaths. Already some days after combine harvesting the differences 

between the treatments were leveled out.  

With respect to baling, the density and the weight of each bale were not affected 

by the treatments.  

The added chaff increased the total yield of crop residues by 14 %, showing that 

about half of the biologically available chaff was harvested.  

The combustion analyses showed a slight increase in ash content when chaff was 

mixed in. This did not cause any significant change in net calorific value or ash 

melting behavior.  

The crop residues do not have precise movement patterns inside nor behind the 

combine harvester. In practice there is therefore no distinct limit between straw 

harvest “with chaff” and “without chaff” respectively. 

In order to draw further conclusions concerning simultaneous harvesting of straw 

and chaff more extensive trials are necessary. Among other things impacts of 

annual circumstances and different combine harvesting principals require further 

research. 
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Bakgrund 

Halm är den restprodukt från jordbruket som åtminstone på kort sikt bedöms  

ha den största potentialen för energiändamål. Ett föregångsland när det gäller 

användning av bränslehalm är Danmark, där man idag använder ca 1,5 miljoner  

ton per år (Danmarks Statistik, 2005). Idag används ca 0,1 miljon ton bränslehalm  

i Sverige (SCB, 2003), medan den praktiska potentialen troligen är ca 1 miljon  

ton (Henriksson & Stridsberg, 1992; Sahlberg, 1990a; Sahlberg, 1990b), vilket 

motsvarar ca 4 TWh.  

Ett av de största hindren för etablering av större halmeldade pannor är osäkerheten 

kring bränsleförsörjningens tillförlitlighet mellan olika år. Detta gäller speciellt 

områden med halmöverskott och regniga höstar t.ex. i västra Sverige (Värmeforsk 

och SLF).  

För att förbättra leveranssäkerheten är det angeläget att öka produktiviteten vid 

halmens omhändertagande. Detta för att kunna slå ut fasta kostnader på större 

volymer. Härvid underlättas investeringar i den ”överkapacitet” som erfordras  

för att klara bränsleförsörjningen även under besvärliga år.    

Biologisk skörd av olika skörderester  

Ett vanligt sätt att beräkna tillgängliga mängder skörderester är att använda s.k. 

halm/kärna kvoter. I Tabell 1 redovisas detta viktsförhållande mellan skörderester 

och kärna enligt två olika kriterier. Den vänstra kolumnen anger den halmskörd 

som är möjlig att bärga med traditionella metoder, d.v.s. ”långhalm”, vilken  

lämnar skördetröskan via halmskakarna, Figur 1. I den högra kolumnen har även  

de skörderester som lämnar tröskan via rensverket inkluderats.   

Tabell 1. Mängden skörderester i förhållande till kärnskörden. Stubbhöjd 10 cm. 
(Claesson, 1980) 

 

 

 

 

 

 

Stråsäd, art Viktförhållande skörderester/kärna 

 Enbart halm Halm, agnar och boss 

Råg 1,4 1,7 

Vårvete 1,0 1,3 

Höstvete 0,9 1,2 

Havre 0,7 0,8 

Korn 0,5 0,6 
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Figur 1. Skördetröska i genomskärning. Den långa halmen lämnar skördetröskan via 
halmskakarna medan mer finfördelat material passerar via rensverket och hamnar 
närmast marken, under halmsträngen.  

Den s.k. rensverksfraktionen är finfördelad och sammansatt av en mängd olika 

växtdelar. Bland annat ingår agnar, korta halmstrån, axspindlar och ogräsfrön. För 

enkelhetens skull används i föreliggande dokument fortsättningsvis ”agnar” som 

en sammanfattande beteckning på alla de växtdelar som ingår i fraktionen från 

rensverket.    

Agnarna, som lämnar skördetröskan via rensverkets översåll, letar sig nedåt 

mellan den kvarstående stubben. Genom att denna fraktion hamnar under halm-

strängen, nära marken, blir den ej åtkomlig för halmbärgningsmaskinerna.  

Av den vänstra kolumnen i Tabell 1 kan utläsas att beträffande exempelvis vår-

vete är förhållandet halm/kärna lika med 1. Det vill säga att halmskörden är lika 

stor som kärnskörden eller, vid normala kärnskördar, cirka 5 ton per hektar. Om 

även agnarna kunde tas tillvara vid halmbärgningen skulle mängden bärgade 

skörderester öka väsentligt. För just vårvete anger den högra kolumnen i Tabell 1 

att den totala skörden då skulle motsvara 1,3 * kärnskörden eller cirka 6,5 ton  

per hektar, d.v.s. en ökning med 30 % . För höstvete skulle på motsvarande sätt 

inblandning av agnar medföra att mängden tillgängliga skörderester ökade med  

33 %.  

Det bör i sammanhanget framhållas att viktsförhållanden av den typ som redo-

visas i Tabell 1 uppvisar stora variationer. Inverkande parametrar är bl.a. sortval, 

årsmån, kvävegödsling, tid fram till axgång samt användning av fungicider och 

stråförkortningsmedel. Vidare tyder svenska studier under senare tid på att 

halm/kärna kvoterna som en följd av växtförädlingen efter hand har reducerats 

(Nilsson & Bernesson, 2009). 

Teknisk utveckling skördetröskning 

Önskemål om hög kapacitet vid kärnskörden har medfört att halmen kommit att 

bearbetas mer intensivt av skördetröskorna. I synnerhet på de större maskinerna 

har de traditionella, skonsamma halmskakarna kompletterats alternativt ersatts 

med roterande frånskiljningselement. Dessa är mer effektiva vad gäller att skilja  
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kärnorna från halmen. Samtidigt blir halmen mer söndertrasad vilket i sin tur 

medför att en större andel av skörderesterna istället för att hamna i halmsträngen 

som ”långhalm” passerar via rensverket. Detta medför att mängden bärgningsbar 

halm reduceras. För att anknyta till Tabell 1 innebär detta att skillnaden mellan 

den vänstra och högra kolumnen accentueras. 

De betydande mängderna av skörderester i dagens jordbruksgrödor i kombination 

med ianspråktagande av brukningsmetoder där plöjningen exkluderats har skapat 

incitament för bättre sönderdelning och fördelning av växtmaterialet. Exempelvis 

har särskilda agnspridare utvecklats för att kunna fördela fraktionerna från rens-

verket över hela skördetröskans arbetsbredd. Med ett koncept som under senare 

tid utvecklats av den svenska tillverkaren Rekordverken Sweden AB, kan agn-

spridaren även utnyttjas för att blanda in det material som kommer från skörde-

tröskans rensverk i halmsträngen, Figur 2. Detta skapar förutsättningar för att 

även bärga agnarna. 

 
 

Figur 2. Med det s.k. Combisystemet för halmhack och agnspridare kan materialet från 
rensverket (det mörkfärgade flödet av skörderester) antingen fördelas över skördetröskans 
arbetsbredd eller blandas in i flödet av långhalm. Motsvarande inställningsmöjligheter finns 
även när halmhacken är tillslagen. Combisystemet är idag tillgängligt för skördetröskorna 
från Sampo Rosenlew, New Holland (modell CSX) och John Deere (modellerna W and T). 
Illustration: Rekordverken Sweden AB.  

Halmbalarnas densitet 

Som energiråvara missgynnas halmen av att den är skrymmande. Denna egenskap 

blir särskilt påtaglig vid eldning i större värmeverk som ju nödvändiggör fjärrtrans-

porter.  Fyrkantbalar, som är den idag dominerande hanteringsformen vid storskalig 

eldning, utnyttjar endast hälften av transportfordonens lastkapacitet. Rundbalar  

är än mer skrymmande. Balarnas densitet har emellertid betydelse även inom de 

tidigare leden i hanteringskedjan. Bernesson och Nilsson (2005) konstaterar att hårt 

pressade balar ger lägre kostnader även för hopsamling, lastning, närtransport, av-

lastning och lagring. Ökad baldensitet har sålunda många pluseffekter vid halmens 

omhändertagande.  

Ett vanligt sätt att öka densiteten hos ett materialslag är att blanda fraktioner med 

olika storlekar. Genom att de små partiklarna letar sig in mellan de stora åstadkoms 

en högre täthet än med de enskilda fraktionerna var för sig. I analogi med detta 

skulle inblandning av agnar i lång halm kunna tänkas ge halmbalar med högre den-

sitet än vad som idag är möjligt att uppnå. Orienterande studier vid Rekordverken 

tyder på att detta också kan vara fallet (Holmén, pers. medd., 2008). 
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Fälttorkning 

För att kunna bärgas måste halmen hålla lagringsduglig vattenhalt, cirka 18 %. 

Normal spannmålsskörd sker i regel vid kärnvattenhalter omkring 15-20 %. 

Halmens vattenhalt är i regel ytterligare 5-10 procentenheter högre. Detta innebär 

halmen så gott som alltid måste fälttorka innan den bärgas.  

Vattenhalten i grödan är inte jämnt fördelad. Den är högst nere vid marken för  

att efter hand avta mot axänden.  Agnarna och de övre strådelarna har i stort sett 

samma vattenhalt som kärnan, Figur 3.  

 

Figur 3. Vattenhaltsfördelning i strå och ax vid olika skördetillfällen i en korngröda enligt 
fälttorkningsförsök vid JTI (Lundin, 1985). 

I linje med diagrammet i Figur 3 torde inblandning av agnar, skaldelar, axspindlar 

m.m. i halmsträngen initialt medföra ett jämförelsevis torrt material. Om å andra 

sidan samma inblandning medför att halmsträngen blir mer kompakt kan genom-

luftningen och därmed fälttorkningen hämmas. Detta är såvitt känt dock ej studerat. 

Markbördighet, patogener och fröogräs 

Ur bördighetssynpunkt är det nödvändigt att återföra en del av skörderesterna till 

marken. De gånger halmen plöjs ner bidrar ju denna till att öka markens halt av 

kol och därmed också av mull. Äldre uppskattningar angav som genomsnitt att, 

med hänsyn till mullbildningen, inte mer än 2 ton torrsubstans halm per hektar 

och år bör bortföras (Claesson, 1980).   

Möjligheten att även bärga agnarna innebär därför inte nödvändigtvis att den 

totala potentialen av skörderester för energiändamål i Sverige ökar. Under de 

enskilda år som halmbärgning utförs på respektive fält skulle dock enligt Green 

(pers. medd., 2008) en ökad mängd bärgningsbara skörderester per hektar kunna 

göra skördearbetet mer rationellt. 
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Genom att mängden kvarvarande skörderester minimeras skulle vidare etableringen 

av påföljande gröda underlättas i synnerhet då plöjningsfri odling tillämpas. Dels 

förenklas såbäddsberedningen, dels reduceras grödans exponering för de patogener 

som sprids med skörderester av stråsäd. Sådana ytterst ”välstädade” fält skulle i sin 

tur öka lantbrukarnas incitament för att bärga energihalm.    

Huvuddelen av de ogräsfrön som lämnar skördetröskan återfinns i fraktionen från 

rensverket. Genom att bärga denna kan man därför förvänta viss minskning av 

ogrässpridningen.  

Bränsleegenskaper 

Viktiga bränsleegenskaper hos halm är fukthalt, klorhalt och askhalt, d.v.s. halt av 

oorganiska ämnen, samt ämnenas halter i kombination, speciellt kalium, kisel och 

kalcium. I Danmark accepteras vanligen en fukthalt upp till 20 % (Hinge, 2009). 

Askhalt och -sammansättning i halm uppvisar stor variation beroende på sort och 

växtplats. Det är t.ex. stora skillnader i kaliumhalt mellan olika sädesslag, havre- 

och kornhalm innehåller sex gånger så mycket kalium som vetehalm. (Strömberg, 

2005).  

Kombinationen av kisel och kalium innebär stor risk för bildning av kaliumsilikat-

glas vilket resulterar i slaggbilning (vid rosteldning) och bäddagglomerering (i 

fluidiserad bädd) som kan avsevärt försvåra och t.o.m. omöjliggöra förbränning. 

Närvaro av kalcium lindrar slaggbildningen, men kalciumhalten är vanligen låg i 

halm. Klor i kombination med kalium bildar kaliumklorid som orsakar stoftpåslag 

på överhettare i pannorna och korrosionsskador. Klor och kalium är vattenlösliga 

och halterna kan minskas genom utsträckt liggtid på fältet mellan skördetröskning 

och halmbärgning eller genom att halmen tvättas.  

Tendenser till slaggbildning kan utläsas ur analys av bränslets asksmältpunkt. 

Rena träbränslen har en asksmältpunkt SST (shrinkage starting temperature) på 

minst 1300 °C, vilket visar att de inte har slaggningstendens. Halm har ofta en 

SST lägre än 800 °C, vilket visar att de slaggar. Ett bränsle som slaggar måste 

eldas på ett sätt som hanterar slaggen, nybyggda halmpannor förses exempelvis 

med rörliga eller vibrerande rost som forslar slaggen framåt i pannan och för-

hindrar stopp. 

Den högre halten aska i sig i kombination med slagg- och stoftbildande ämnen ger 

ett bränsle som är ”svårare” att elda än exempelvis ett rent träbränsle. Detta med-

för högre risk för utsläpp av oförbrända ämnen som kolmonoxid och kolväten och 

av stoft. Optimal förbränning förutsätter att förbränningsutrustningen är anpassad 

för halmeldning, och/eller är försedd med rökgasrening. Påslag och högtempera-

turkorrosion orsakad av kaliumklorid hanteras genom rengöring av påslagen och 

val av tåliga material. 

Någon detaljerad karaktärisering av ämnesinnehåll och förbränningsegenskaper 

hos agnarna är inte känd, men från studier av fodervärdet av desamma är känt att 

bl.a. askhalten kan vara upp till tre gånger högre än i strået. Det är därför viktigt  

att bevaka hur en högre andel agnar påverkar förbränningskaraktäristika, så att 

lämpliga åtgärder kan vidtas för att minska eventuella problem vid förbränningen. 
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Frågeställning 

Vid bärgning av halm till energiändamål samlas idag enbart den långstråiga frak-

tionen in. Teknisk utveckling har gjort det möjligt att även bärga agnarna. Mer 

kortstråiga grödor och mer intensiv bearbetning inne i skördetröskorna medför  

att denna andel av skörderesterna efter hand torde ha ökat på bekostnad av ”lång-

halmen”. 

Genom att blanda in agnarna i halmsträngen kan man i vetegrödor teoretiskt öka 

den bärgade mängden skörderester med ca 30 %. I vilken omfattning detta växt-

material verkligen följer med halmsträngen in i balpressen under olika omständlig-

heter liksom inverkan på balarnas densitet är dock bristfälligt undersökt. Vidare 

saknas kunskaper om hur inblandningen av agnar i halmsträngen påverkar upp-

torkningen i fält liksom bränsleegenskaperna. 

Mål 

Undersökningen syftade till att klarlägga hur samtidig bärgning av halm och  

agnar inverkar på baldensitet, avkastning, fälttorkningsförlopp och förbrännings-

karakteristika. 

Den nytta som avsågs åstadkommas var 

1) Ökad produktivitet vid bärgning och transport. 

2) Förbättrad leveranssäkerhet. 

3) Snabbare fälttorkning. 

4) Enklare såbäddsberedning och minskat patogentryck i påföljande gröda. 

Material och metoder 

Projektet bedrevs som ett orienterande fältförsök i höstvete under skörden 2009 

hos lantbrukare Johan Bengtsson, Litslena Viggeby, Enköping. Studierna genom-

fördes i såväl långstråigt som kortstråigt höstvete, sorterna Olivin respektive 

Kranich. Genomsnittlig strålängd, exklusive ax, uppgick för Olivinvetet till 80 cm 

och för Kranich till 70 cm. Skördetröskningen utfördes med normala stubbhöjder, 

18 respektive 15 cm. 

Två skördetröskor begagnades, båda av fabrikat John Deere men med sinsemellan 

olika principer för urtröskning och frånskiljning. Vid bärgningen av Olivinvetet 

användes en konventionell skördetröska med modellbeteckningen John Deere 9660i 

WTS, skärvidd 25 fot (7,5 meter). Skörd av Kranichvetet genomfördes med en John 

Deere T 560i med skärvidden 22 fot (6,6 meter). Den senare skördetröskan skulle 

kunna förväntas ge en jämförelsevis mer intensiv bearbetning av halmen genom att 

den var försedd med extra cylindrar för att underlätta frånskiljningen av kärna från 

halmen, Figur 4. 
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Figur 4. Trösk- och frånskiljningssystem för WTS och T-modellerna av John Deeres skörde-
tröskor, till vänster respektive till höger i bild. T-tröskorna är försedda med extra frånskiljnings-
cylindrar för att öka kapaciteten. Illustration: John Deere  

Båda skördetröskorna var försedda med Rekordverkens Combisystem, d.v.s. med 

möjlighet att blanda in agnarna i halmsträngen alternativt att fördela dessa över 

skördetröskans hela arbetsbredd. Vid skördetröskningen tillämpades dessa inställ-

ningar växelvis på sådant sätt att agnarna blandades in i halmsträngen i vartannat 

kördrag. Halmhacken var hela tiden frånslagen, Figur 5 och Tabell 2.   

  

Figur 5. Fördelning av agnarna över skördetröskans arbetsbredd (vänstra bilden) respektive 
inblandning av denna fraktion i halmsträngen (högra bilden). Bärgning av Olivinvete med 
skördetröskan John Deere 9660i WTS. Viggeby, 19 augusti 2009. Foto: Gunnar Lundin 

Tabell 2. Försöksdesign. 

Led, beteckning Höstvete, sort Skördetröska, modell Behandling agnar 

Olivin halm  Olivin  JD 9660i WTS  bredspridda 

Olivin halm & agnar  Olivin  JD 9660i WTS  inblandade 

Kranich halm  Kranich  JD T 560i  bredspridda 

Kranich halm & agnar  Kranich  JD T 560i  inblandade 

Från skördetröskornas respektive informationssystem hämtades uppgifter om av-

verkad areal samt om den skördade spannmålens avkastning och vattenhalt.  

Omedelbart efter skördetröskningen togs representativa prover ut från båda behand-

lingarna för bestämning av skörderesternas vattenhalt. Vattenhalten följdes därefter 

genom provtagning en gång per dygn. Dagen efter skördetröskningen uttogs prover 

för analys av skörderesternas förbränningsegenskaper. 
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Halmens vattenhalt bestämdes vid JTI genom torkning i värmeskåp, 3 timmar vid 

105°.  Förbränningsegenskaperna bestämdes vid SP och innefattade förutom fukt-

halt innehåll av aska, svavel, kol, väte, kväve, klor samt värmevärde. Vidare ana-

lyserades askans smältförlopp samt dess innehåll av viktiga grundämnen såsom 

kisel, magnesium, kalcium, fosfor, kalium och zink.  

Så snart halmen uppnått lagringsduglig vattenhalt skördades den med en fyrkant-

balpress av modell Claas Quadrant 1200. Pressen åstadkom balar med bredd och 

höjd om 120 respektive 70 cm. Beträffande ballängden, som var ställbar mellan  

90 och 300 cm, uppgick den i försöket till cirka 225 cm. Pressen var vid båda bärg-

ningstillfällena inställd för att ge maximal baldensitet. Omedelbart efter avslutad 

pressning vägdes balarna i fält med fjädervåg och densiteten beräknades, Figur 6. 

Åtta till nio balar (cirka 3 ton) per behandling bärgades på detta sätt. 

  

Figur 6. Halmen bärgades med en fyrkantbalpress, Claas Quadrant 1200. Balarna vägdes 
i fält med en fjädervåg. Viggeby 19 augusti 2009. Foto: Gunnar Lundin    

Resultat 

Utfallet vid de båda trösktillfällena sammanfattas i Tabell 3. Båda höstvete-

bestånden var jämnt mogna, stående och med enbart ringa ogräsinslag. 

Tabell 3. Höstvetegrödornas avkastning (14 % vara) och kärnvattenhalt vid skördetröskningen. 
Vattenhalterna avser våt bas. 

Höstvete, sort Datum Klockslag Skördetröska, 
modell 

Vattenhalt 
kärna, % 

Avkastning 
kärna, kg/ha 

Olivin 19 augusti 17:00-18:00  JD 9660i WTS 19 6 800 

Kranich 29 augusti 15:00-16:00  JD T 560i 18,5 8 000 
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Resultaten från de dygnsvisa bestämningarna av skörderesternas vattenhalt ges i 

Figur 7 och 8. Som framgår av diagrammen medförde inblandning av agnar att 

halmsträngarnas initialvattenhalt reducerades. Skillnaderna mellan behandlingarna 

utjämnades efter något dygn. 

 

Figur 7. Vattenhalt (våt bas) i kärna och skörderester. Höstvete, Olivin. 

 

Figur 8. Vattenhalt (våt bas) i kärna och skörderester. Höstvete, Kranich. 
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Resultaten från vägningen av halmbalarna sammanfattas i Tabell 4. Som framgår 

av tabellen påverkades inte de genomsnittliga baldensiteterna av inblandningen av 

agnar. Balarnas dimensioner skiljde sig inte mellan behandlingarna vilket innebar 

att inte heller balvikterna påverkades.  

Tabell 4. Halmbalarnas genomsnittliga densitet och vikt. 

Höstvete, sort Baldensitet, kg/m
3
 Balvikt, kg  

Halm Halm & agnar Halm Halm & agnar  

Olivin 192 192 363 362 

Kranich 167 163 316 309 

Den jämförelsevis högre baldensiteten för halmen efter Olivingrödan berodde 

troligen på hög ytfuktighet eller likande vilket i sin tur medförde ökad friktion i 

pressen. Pressen hade delvis problem med att klara den förhöjda densiteten vilket 

yttrade sig som problem med knytningen. Enligt maskinhållaren var det den unge-

färliga balvikt och densitet som erhölls med halmen efter Kranichgrödan som var 

den normala (Lindqvist, pers. medd., 2010).   

I Figur 9 redovisas bärgad halmmängd för de olika koncepten. Som framgår av 

diagrammet medförde inblandningen av agnar att mängden bärgade skörderester 

ökade uppemot 700 respektive 400 kg per hektar. Detta innebar att skörden i 

genomsnitt ökade med 14 %.    

 
Figur 9. Mängden bärgade skörderester.  



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

19 

I Figur 10 illustreras fördelningen av skörderester på marken efter det att halmen 

bärgats. Av fotografierna framgår att även när agnarna spreds åt sidorna (övre raden  

i Figur 10) hamnade en del av dessa rakt bakom skördetröskan.  

    

    

Centrum kördrag 1 m från centrum 2 m från centrum 3 m från centrum 

Figur 10. Fördelning av skörderester på olika avstånd från centrum av skördetröskans kördrag 
efter det att halmen bärgats. Övre raden: agnarna fördelade över skördetröskans arbetsbredd. 
Undre raden: agnarna placerade i halmsträngen.  

Bränslets innehåll av aska, klor, svavel, kisel och järn samt effektivt värmevärde 

visas i Tabell 5. Askans smältbeteende visas i Tabell 6. 

Tabell 5. Innehåll I torrsubstans av aska, klor, svavel, kisel, järn samt effektivt värmevärde. 

 

Sort Olivin Sort Kranich 

 

Halm  Halm & agnar  Halm  Halm & agnar  

Aska, viktprocent ts  8,9 10,1 9,9 10,7 

Klor, Cl, viktprocent ts 0,21 0,12 0,08 0,07 

Svavel, S, viktprocent ts 0,12 0,12 0,09 0,12 

Kisel, Si, viktprocent ts 31,6 34,1 32,8 35,3 

Järn, Fe, viktprocent ts 0,15 0,12 0,14 0,11 

Effektivt värmevärde, MJ/kg ts 16,5 16,34 16,48 16,29 
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Tabell 6. Askans smältbeteende enligt CEN/TS 15370-1. 

 Sort Olivin Sort Kranich 

 
Halm  

Halm & 
agnar  Halm  Halm & agnar  

Shrinkage temp.  SST °C 750 760 780 790 

Deformation temp.  DT °C 850 860 990 980 

Hemisphere temp. HT  °C 1120 1160 1240 1150 

Flow temp. FT  °C 1230 1300 1310 1270 

I de fyra prov som togs var skillnaden i askhalt signifikant. I proven med agnar 

var askhalten cirka 1 procentenhet högre än i proven utan agnar vilket motsvarar 

en ökning i askinnehåll med cirka 10 %. Halten av kisel var högre medan halten 

av järn var lägre i proven med agnar vilket illustreras i Figur 11 och 12. Halterna 

av kalium var i det ena fallet (Olivin) något lägre när agnarna samlats in, i det 

andra fallet något högre (Kranich), men dessa förändringar låg inom analysens 

mätosäkerhet.  

Halten klor var i ena fallet (Olivin) lägre med agnar än utan, i det andra fallet 

oförändrat. Det effektiva värmevärdet har sjunkit något när agnar blandats in i 

halmen, vilket är en förväntad effekt av den ökade askhalten.  

 

 
Figur 11. Halter av kisel och kalium, viktprocent i inaskat prov. Intervallen anger 
mätosäkerheten i respektive analys. 
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Figur 12. Halter av aluminium, järn, barium och zink, viktprocent i inaskat prov. Intervallen 
anger mätosäkerheten i respektive analys. 

Askans smältbeteende undersöktes med den nya europeiska standarden där DT 

motsvarar IT i den äldre standarden. När proven jämförs kan man inte se någon 

skillnad av betydelse mellan proven med och utan agnar.  

En fullständig redovisning av resultaten från analysen av förbränningsegenskaper 

ges i Bilaga 1. 

Diskussion 

M ätningarna av skörderesternas vattenhalt omedelbart efter skördetröskningen 

visade att inblandningen av agnar i halmsträngarna medförde att vattenhalten 

sänktes. Denna gynnsamma effekt stämmer väl överens med tidigare undersök-

ningar som visat att vattenhalten i en stråsädesgröda normalt avtar med avståndet 

till marken. Redan något dygn efter skördetröskningen hade skillnaderna i vatten-

halt mellan behandlingarna utjämnats.  

Beträffande det redovisade fälttorkningsförloppet bör det noteras att tidsperioderna 

mellan skördetröskning och halmbärgning förlöpte utan nederbörd. Inblandning  

av agnar skulle kunna medföra att strängarna blir mer kompakta och därmed mer 

svårtorkade efter ett regn.  

Mätningarna av balarnas vikt och densitet visade inte på några skillnader mellan 

behandlingarna. Man skulle kunna ha förväntat sig en ökad täthet i balarna när agn-

fraktionens förhållandevis små partiklar letade sig in mellan halmstråna. Att så inte 

blev fallet kan hänga samman med de höga tryck som fyrkantbalpressarna arbetar 

med. Det vill säga att även med enbart långhalm uppstår det inte betydande hålrum 

möjliga att fylla ut med mindre partiklar.  
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Mot bakgrund av ovanstående är det tänkbart att man vid koncept för pressning  

där kompakteringsgraden är lägre än för fyrkantbalar skulle kunna förvänta sig 

ökad densitet vid inblandning av agnar. Bland annat skulle detta kunna komma i 

fråga för rundbalar. En nackdel i sammanhanget är emellertid att rundbalspressarna 

är förhållandevis utsatta för läckage vid bärgning av finfraktionerat material. 

Inblandningen av agnar medförde att den bärgade mängden skörderester ökade 

med 14 %. Som angetts i det tidigare (Tabell 1) kunde potentialen för möjlig 

skördeökning uppskattas till 33 %. Den i fältförsöket erhållna ökningen skulle 

sålunda innebära att ungefär hälften den totala agnmängden återfanns i de färdiga 

halmbalarna. Detta stämmer ganska väl överens med tidigare erfarenheter från 

tillverkaren. Enligt Rekordverken hamnar nämligen 55-60 % av agnarna i halm-

strängen då Combisystemet tillämpas (Holmén, pers. medd., 2009). Samtidigt 

påpekar man att betydande mängder förloras om man vänder strängarna.  

Det bör i sammanhanget framhållas att den angivna biologiska potentialen för 

skördeökningar vid inblandning av agnar är ungefärlig. Som angetts i det tidigare 

uppvisar viktsrelationer av den typ som redovisats i Tabell 1 i praktiken stora 

variationer. Exempelvis medför de i föreliggande undersökning något högre 

stubbhöjderna, 15 och 18 i stället för tabellens 10 cm, att agnfraktionens relativa 

andel av skörderesterna stiger. 

Att merskörden vid inblandning av agnar blev större med den konventionella WTS-

skördetröskan än med T-tröskan var förvånande. Genom att den senare trösktypen 

är försedd med särskilda frånskiljningscylindrar torde halmen ha blivit mer aggres-

sivt behandlad och i linje därmed ökade mängder finfördelat material till rensverket 

ha alstrats. Holmén (pers. medd., 2009) anger att med John Deeres T-system ökar 

mängden material till rensverket med 20 % jämfört med traditionell teknik. Enligt 

tidigare erfarenheter har dessutom en sträng av sargad halm lättare att hålla kvar 

agnarna jämfört med halm som är mer intakt (Persson, pers. medd., 2009). Att 

beakta i sammanhanget är dock att skördetröskorna användes vid olika tillfällen  

och i olika vetegrödor. Resultaten är därför inte direkt jämförbara.  

Som illustrerats i Figur 10 hamnade en del av agnarna rakt bakom skördetröskan 

även när agnspridaren var inställd för att kasta materialet åt sidorna. Detta torde 

delvis bero på att det material som lämnar rensverket inte följer helt strikta banor 

utan även till viss del ”virvlar runt” bakom skördetröskan. En del av agnarna torde 

aldrig nå agnspridaren för att i stället falla till marken rakt bakom rensverket. Men 

inte heller alla agnar som passerar genom agnspridaren kastas ut å sidorna p.g.a. 

vindavdrift. 

I sammanhanget bör också framhållas att en del agnar överhuvudtaget inte passerar 

rensverket utan i stället följer halmen ut bakom skördetröskan via halmskakarna. 

Dessa agnar hamnar antingen i halmbalarna eller också letar de sig ner mellan 

halmstråna till marken. Någon skarp gräns av halmbärgning ”med agnar” respek-

tive ”utan agnar ” torde sålunda inte föreligga i praktiken.  

Det är känt att askhalten i agnar kan vara upp till tre gånger högre än i strå. Någon 

detaljerad karaktärisering av ämnesinnehåll och förbränningsegenskaper hos 

agnarna är inte känd. En ökad askhalt kan dock leda till förändrat beteende vad 

gäller slaggning, stoftpåslag, korrosion och utsläpp och det är därför viktigt att 

karaktärisera bränslets förbränningsegenskaper så att vid behov lämpliga åtgärder 

kan vidtas för att minska problem vid förbränningen. 
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Bränsleanalysen visade att askhalten i proven med agnar var cirka 1 procentenhet 

högre än i proven utan agnar vilket motsvarar en ökning i askinnehåll med cirka 

10 %. Halten av kisel var högre medan halten av järn var lägre i proven med 

agnar. Analysen visade dock inte på någon skillnad i asksmälttemperatur. Det 

effektiva värmevärdet sjönk något (mycket lite) då agnar blandades in i halmen, 

vilket är en förväntad effekt av den ökade askhalten. Analysen visade inga signi-

fikanta skillnader i kalium eller klor som skulle kunna ha betydelse för bildning 

av påslag, högtemperaturkorrosion eller stoftutsläpp vid förbränning.  

Slutligen bör poängteras att den presenterade studien är av orienterande natur. 

Inga fullständiga försöksserier har genomförts utan de redovisade resultaten är 

mer att betrakta som exempel. För att erhålla underlag för utförliga rekommenda-

tioner är mer omfattande försök nödvändiga. Bland annat behöver inverkan av 

årsmån och olika tröskprinciper studeras vidare. 

Slutsatser 

 I ett inledande fältförsök skördades agnar och halm i ett och samma arbets-

moment. 

 Inblandning av agnar i halmen medförde att den initiala vattenhalten i halm-

strängen bakom skördetröskan reducerades .  

 Halmbalarnas densitet och vikt påverkades inte av behandlingarna. 

 Inblandningen av agnar medförde att mängden bärgade skörderester ökade 

med 14 %, d.v.s. att ungefär hälften av den biologiskt tillgängliga mängden 

agnar skördades. 

 Inblandning av agnar ökade askhalten med cirka 1 procentenhet. Detta ledde 

dock inte till någon signifikant skillnad i värmevärde eller i smältbeteende hos 

bränsleaskan.  

 I praktiken föreligger ingen skarp gräns mellan halmbärgning ”med agnar” 

respektive ”utan agnar ”.  

 För att erhålla underlag för utförliga rekommendationer är mer omfattande 

försök nödvändiga. 
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Bilaga 1. Analys av förbränningsegenskaper 

RAPPORT 
utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory Datum Beteckning Sida 

2009-10-30 F9 17537 1 (3) 
Handläggare, enhet  

Mathias Johansson  

Kemi och Materialteknik  

010-516 56 69, mathias.johansson.km@sp.se ETf 

Marie Rönnbäck 

Analys av halm (1 bilaga) 

  

Föremål 
 

Fyra halmprover insända av uppdragsgivaren. 
 

Provmärkning: 1.  20/8  20.00  Utan agnar 

 2.  20/8  20.15  Med agnar 

 3.  30/8  16.50  Utan agnar 

 4.  30/8  16.45  Med agnar   

   

Provmängd: Cirka 1-2 kg/ prov 

Förpackning: Plastpåsar  

Ankom KM: 2009-09-23 

Provningsdatum: Vecka 40-44, 2009. 
 

Uppdrag 
 

Bestämning av fukt, aska, kol, väte, kväve, syre, svavel, klor, asksmältförlopp, kalorimetriskt 

värmevärde samt beräkning av effektivt värmevärde. 
 

Metod 

 

Total fukt:  CEN/TS 14774-2 

Aska:  CEN/TS 14775 

Svavel:  CEN/TS 15289 (svavelanalysator) 

Klor:  CEN/TS 15289 A (jonkromatografi) 

Kol, väte, kväve:  CEN/TS 15104 

Syre:  Beräknat som differens* 

Värmevärde:  CEN/TS 14918 (likvärdig med ISO 1928) 

Huvudelement: 

- Al, Si, Fe, Mn, Ti, Mg, Ca, Ba, 

  Na, K, P  mod. ASTM D 3682 

Zink:  mod. ASTM D 3683 

Asksmältförlopp:    CEN/TS 15370-1* 

 

* Ej ackrediterad metod 

 

1002 

ISO/IEC 17025 
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Resultat 
  

På prov i inlämningstillstånd Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 

Total fukt, vikt-%   10,4 9,6 10,1 7,9 

Aska, vikt-%   8,0 9,2 8,9 9,8 

Klor, Cl, vikt-%   0,18 0,11 0,07 0,06 

Svavel, S, vikt-%   0,11 0,11 0,08 0,11 

Kol, C, vikt-%   40,3 40,1 39,8 40,6 

Väte, H, vikt-%   6,2 6,1 6,1 6,0 

Kväve, N, vikt-%   0,37 0,39 0,44 0,59 

       

Kalorimetriskt värmevärde     

vid konstant volym, MJ/kg   15,89 15,86 15,89 16,13 

Effektivt värmevärde      

vid konstant tryck, MJ/kg   14,54 14,54 14,56 14,82 

      

På torrt prov       

     

Aska, vikt-%   8,9 10,1 9,9 10,7 

Klor, Cl, vikt-%   0,21 0,12 0,08 0,07 

Svavel, S, vikt-%   0,12 0,12 0,09 0,12 

Kol, C, vikt-%   44,9 44,4 44,3 44,1 

Väte, H, vikt-%   5,6 5,5 5,5 5,6 

Kväve, N, vikt-%   0,41 0,43 0,50 0,64 

Syre, O, (diff) vikt-%   Ca 40 Ca 39 Ca 40 Ca 39 

      

Kalorimetriskt värmevärde     

vid konstant volym, MJ/kg   17,73 17,54 17,68 17,50 

Effektivt värmevärde     

vid konstant tryck, MJ/kg   16,50 16,34 16,48 16,29 

     

Aluminium, Al, vikt-% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Kisel, Si, vikt-% 2,88 3,52 3,29 3,83 

Järn, Fe, vikt-% 0,01 0,01 0,01 0,01 

Mangan, Mn, vikt-% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Titan, Ti, vikt-% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Magnesium, Mg, vikt-% 0,10 0,08 0,07 0,08 

Kalcium, Ca, vikt-% 0,28 0,28 0,27 0,32 

Barium, Ba, vikt-% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Natrium, Na, vikt-% 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 

Kalium, K, vikt-% 1,18 0,96 0,94 1,18 

Fosfor, P, vikt-% 0,04 0,04 0,03 0,04 

     

Zink, Zn, mg/kg 16 17 24 30 
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På inaskat prov vid 550º C 

                        

 Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 

Aluminium, Al, vikt-% 0,06 0,04 0,03 0,04 

Kisel, Si, vikt-% 31,6 34,1 32,8 35,3 

Järn, Fe, vikt-% 0,15 0,12 0,14 0,11 

Mangan, Mn, vikt-% 0,01 0,01 <0,01 0,01 

Titan, Ti, vikt-% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Magnesium, Mg, vikt-% 1,04 0,81 0,74 0,74 

Kalcium, Ca, vikt-% 3,10 2,74 2,67 2,95 

Barium, Ba, vikt-% 0,02 0,02 0,02 0,02 

Natrium, Na, vikt-% 0,26 <0,01 <0,01 0,01 

Kalium, K, vikt-% 12,9 9,35 9,39 10,9 

Fosfor, P, vikt-% 0,47 0,36 0,33 0,34 

     

Zink, Zn, mg/kg 170 170 240 280 

 

 

 

På inaskat prov vid 550º C 
 

Askans smältförlopp i oxiderande atmosfär 

 

 Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 

Shrinkage temp.  SST º C 750 760 780 790 

Deformation temp.  DT º C 850 860 990 980 

Hemisphere temp. HT  º C 1120 1160 1240 1150 

Flow temp. FT  º C 1230 1300 1310 1270 

 

 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Kemi och Materialteknik - Oorganisk analytisk kemi 

 

 

 

Conny Haraldsson Mathias Johansson 
Tekniskt ansvarig Teknisk handläggare 
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