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Förord
JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har under en treårsperiod bedrivit
ett projekt där ett system för on-line kvalitetsbestämning utvecklats. Denna rapport
redovisar ekonomiska aspekter av kvalitetssortering av spannmål. Projektet har
genomförts av Håkan Rosenqvist och Lars Thylén.

Projektet har finansierats med medel från Stiftelsen lantbruksforskning.

Uppsala i april 2002

/HQQDUW�1HOVRQ
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
Idag pågår utveckling av proteinsensorer för on-line-mätning av spannmålskvali-
tet. Dessa mätsystem kan användas på skördetröskor, spannmålstorkar och på
mottagningsstationer. Avsikten med dessa mätningar är att man ska kunna styra
flödet av spannmål till olika slutkonsumenter. Målsättningen med denna rapport
är att utifrån bondeperspektiv ge en indikation på lönsamheten av att sortera
spannmål efter proteinhalt.

En sensor för proteinbestämning monteras antingen på tröskan eller torken. Med
sensor på tröskan finns det möjlighet att tömma spannmålstanken i olika vagnar
beroende på spannmålens kvalitet. Dessutom vet tröskföraren vilken proteinhalt
som spannmålen har när vagnarna lämnar fältet. Detta innebär att spannmål med
olika kvalitetsklasser kan hanteras separat. Sensorn på tröskan kan även användas
för att fastställa vattenhalt. Med sensor på torken kan spannmålen sorteras till
olika silos beroende på proteinhalt. Därefter kan antingen spannmålen levereras
från varje silo, alternativt blandas, för att uppnå högsta pris på varan.

Det finns kvalitetsgränser som spannmålen måste uppnå för att ge ett mervärde.
För att det ska vara intressant att sortera avsaluprodukter måste det finnas tydliga
värdeökningar vid kvalitetsgränsen. Detta kan gälla höstvete, vårvete och malt-
korn. Dessutom är det intressant att sortera foderspannmål för utfodring av egna
djur.

För gårdar utan djurhållning är det i första hand vid odling av maltkorn som det
är intressant att sortera spannmål. För konventionellt odlad höst- och vårvete finns
det relativt lite att vinna på att sortera spannmålen. Den svaga lönsamheten av att
sortera vete beror på det inte finns några stora skift i betalningsskalan. Förutom
att stora betalningsskift påverkar nyttan av att sortera spannmålen inverkar också
storleken på kvalitetsvariationerna på hur intressant det är att sortera spannmål.

För gårdar som odlar foderspannmål för utfodring av egna djur är det intressant
att sortera spannmålen i grupper om låg, mellan och hög proteinhalt till skillnad
från avsaluspannmålen som ska sorteras efter exakta gränsvärden. Hur en kvali-
tetssorterad spannmål kan påverka djurens produktion är svårt att bedöma. Inom
mjölkproduktionen finns det förmodligen ett relativt högt ekonomiskt värde av
ökad mjölkavkastning genom utfodring med spannmål med högt protein- och
energiinnehåll till mjölkkor med hög avkastning.

Förutsättningarna på den enskilda gården påverkar förutsättningarna för att ut-
nyttja proteinsensorn. Gårdar med varierande jordarter har troligen större använd-
ning av sensor än gårdar med homogena jordarter. En annan viktig faktor för att
utnyttja sensorn på ett ekonomiskt bra sätt är kunskap, styrning och kontroll hos
lantbrukaren och personal på gården.

Inledning
Syftet med detta arbete är att ge en indikation på lönsamheten av att använda en
sensor för att sortera spannmål efter proteinhalt. Arbetet har genomförts utifrån
bondeperspektiv, dvs. lantbrukarens möjligheter till en förbättrad ekonomi vid
sortering av spannmål har studerats. Denna ekonomiska studie av proteinsortering
får närmast betraktas som en förstudie.
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Bakgrund
Värdet på spannmålen som produceras beror bland annat på produktens kvalitet.
I ett antal undersökningar har man påvisat att det finns stora kvalitetsvariationer
inom fält (Mulla m.fl., 1992; Thylén m.fl., 1999; Dawson, 1996). Dessa kvalitets-
variationer påverkar produktens värde och genom att sortera den odlade produkten
kan dess värde höjas (Stafford, 1999; Thylén m.fl., 1999; Stewart m.fl., 2002).

För att kunna sortera spannmål i samband med skörd krävs en utveckling av sen-
sorer som klarar av att mäta kvaliteten redan på skördetröskan. Internationellt pågår
en utveckling av on-line-sensorer för mätning av proteininnehåll hos spannmål
(Engel m.fl., 1997). Projektet har senare övertagits av Textron och Case. Liknande
projekt pågår bland annat i Belgien och Tyskland. De sensorer som används i dessa
projekt arbetar med NIR-teknik (Near Infrared Reflectance). Inom ramarna för ett
SLF-projekt som utförts vid JTI har vi utvecklat metodik för intermittent mätning
av proteinhalt hos spannmål (Thylén & Algerbo, 2001). I detta projekt arbetade vi
med NIT-teknik (Near Infrared Transmittance), dvs. mängden ljus som passerar ett
spannmålsprov registreras. Denna utrustning gör det möjligt att sortera spannmål i
olika kvaliteter i samband med skörd, men även i samband med inlagring efter tork-
ning.

Material och metoder
Metoder att sortera spannmål

En sensor för proteinbestämning placeras antingen på tröskan eller torken. Med
sensor på tröskan finns det möjlighet att tömma spannmålstanken i olika vagnar
beroende på spannmålens kvalitet. Dessutom vet tröskföraren vilken proteinhalt
som spannmålen har när vagnarna lämnar fältet. Detta innebär att spannmål med
olika kvalitetsklasser kan hanteras separat. Sensorn på tröskan kan även användas
för att fastställa vattenhalt. Inom precisionsjordbruket kan också kunskapen om
proteinvariationer inom fält användas för uppskattning av markens kvävelevere-
rande förmåga.

Med sensor på torken kan spannmålen sorteras till olika silos beroende på protein-
halt. Därefter kan antingen spannmålen levereras från varje silo, alternativt blan-
das för att uppnå högsta pris på varan.

Det finns gränsvärden för klassningen av spannmål. Exempel på sådana gräns-
värden är 10 %, 11 % och 12 % i proteinhalt för vete samt 9 %, 10 %, 10,5 %
och 12 % för maltkorn. Dessa gränsvärden ligger till grund för hur sorteringen
ska ske. Det kan även finnas möjlighet att blanda spannmål från bättre och sämre
partier så att leveranserna precis klarar den högre kvalitetsklassningen. Genom
att blanda in spannmål med proteinhalt strax under kvalitetsgränsen kan en större
andel av spannmålen klara den högre kvalitetsklassen. Dessutom kan det finnas
möjlighet att urskilja specialkvaliteter med t.ex. mycket hög proteinhalt och sälja
detta högkvalitativa vete separat. För specialkvaliteter är det mest intressant för
handeln med gårdar som kan producera tillräckligt stora volymer.

Spannmålsslag för avsalu som är aktuella för proteinsortering är framförallt höst-
vete, vårvete och maltkorn. Dessutom är det intressant att sortera foderspannmål
för utfodring av egna djur.
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Det är endast i vissa situationer som det är aktuellt att sortera avsaluspannmålen
mellan olika kvalitetsgränser. Många år är det inte aktuellt att sortera fram andra
spannmålskvaliteter än de som levereras utan sortering. Exempel på sådana situa-
tioner är då falltalet är för lågt på vete eller då maltkorn är för småkärnigt.

Sortering kan även delvis ses som en försäkring. Genom möjligheten att sortera
fram en vara med högre kvalitet finns det möjlighet att få jämnare spannmåls-
intäkter från vete och maltkorn mellan åren. Vid försäljning av spannmål kan det
finnas ett mervärde om man kan leverera en väl definierad kvalitet.

Kostnaderna för att genomföra en sortering av spannmål är till stor del beroende
på situationen på det enskilda företaget. Kostnaderna kan delas upp i rörliga kost-
nader, som t.ex. ökad tidsåtgång och fasta kostnader för investering i utrustning.

Resultat
Ökade intäkter för avsaluspannmål

En intressant fråga är hur mycket intäkterna kan öka genom att sortera spannmål.
För att få svara på detta behöver vi veta hur spannmålen klassas i dagsläget och
hur den kommer att klassas med sortering. År som all spannmål från en gård blir
godkänd i den önskade kvalitetsklassen finns det inget att vinna på att sortera
spannmålen. År då en del av ett spannmålsslag blir godkänd och andra delar blir
underkända, kan intäkterna öka med proteinsortering. Vi har alltså fyra scenarier.
I två av dessa scenarier kommer intäkterna att öka med sortering och i två kom-
mer intäkterna att vara oförändrade med sortering. De två med oförändrade in-
täkter är då all spannmålen av ett spannmålsslag är underkänd eller godkänd i
samma betalningsklass, både med respektive utan sortering. De två scenarierna
med ökade intäkter med sortering är dels när det både finns spannmål i den högre
och lägre prisklassen, dels när det enbart finns spannmål i den lägre prisklassen
före sortering. En del spannmål kan dock efter sortering bli levererade i den högre
prisklassen.

Det kan även vara intressant att sortera fram kvaliteter för speciella ändamål,
som t.ex. vete för kakor och kextillverkning, med en proteinhalt på ca 10 %.
Kvarnar behöver homogena partier av olika kvaliteter. Dessa möjligheter att
sortera fram kvaliteter utanför de ordinarie prisskalorna studeras inte här.

Det är dock inte alltid som proteinhalten är avgörande för om vete ska bli godkänt
som brödvete. Relativt många år är det falltalet som avgör om det blir brödvete
eller fodervete. Ungefär vart tredje år är det problem med falltalet vid odling av
kvarnvete (Christer Johnsson, pers. med., 2001). Det är dock inte hela kvantiteten
som blir underkänd som brödvete de år som det är problem med falltalet. År med
höga proteinhalter i stora delar av den svenska veteskörden, kan kvarnarna efter-
fråga vete av lägre proteinhalt. Dessa år kan det vara intressant att sortera fram
vete med låga proteinhalter.

Vid låga rymdvikter och låga proteinhalter på vete kan prisavdraget för låg rymd-
vikt vara så pass stort att det blir högre pris för vetet, om det klassas som foder-
vete.
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Kvalitetsgränser för betalning

Betalningskurvans utseende har stor betydelse för hur intressant det är att sortera
spannmål efter proteinhalt. Det är mest intressant att sortera spannmål när det
finns stora skift i betalningskurvan för protein. Vid mjuka övergångar i protein-
betalningskurvan är det inte särskilt intressant med sortering. Proteinbetalnings-
kurvan styr strategin för sortering. Nedan beskrivs proteinbetalningen för höst-
vete, vårvete och maltkorn för både ekologiskt och konventionellt odlat. Därefter
görs några exempelberäkningar som visar prisförändringarna av sortering och
blandning av spannmålspartier.

Konventionellt odlad spannmål

Prisskillnaden mellan brödvete med en proteinhalt på 10 % och fodervete är
2 kr/dt. Inom intervallet 10 % till 11 % sker ett prisavdrag med 0,40 kr/dt per
0,1 % i proteinhalt som understiger 11 %. Inom intervallet 11 % till 11,9 % är det
samma pris för produkten. Vid 12 % i proteinhalt gör priset ett hopp med 2 kr/dt,
för att därefter stiga med 0,20 kr per 0,1 % i ökad proteinhalt.

Från proteinhaltsbetalningsskalan för höstvete kan vi konstatera att det finns tre
brytpunkter i betalningskurvan som det är intressant att anpassa sorteringen efter.
Dessa är 10 %, 11 % och 12 %. Vid nivån 10 % gäller det att få upp spannmålen
över 10 %, så att den inte blir fodersäd. Nästa nivå, 11 %, innebär att det inte be-
talas ut något merpris för proteinhalter mellan 11,1 % och 11,9 %, till skillnad
från under 11 %. Detta innebär att intäkterna ökar genom att blanda spannmål
med proteinhalter över respektive under 11 %, så att det inte levereras mer spann-
mål än nödvändigt inom intervallet 11,1 % till 11,9 %. Vid nivån 12 % gäller det
att försöka sortera denna spannmål så att så mycket som möjligt hamnar över
nivån 12 % och därmed få ett tillägg på priset.

Pristillägget för vårvete börjar vid 12,5 % i proteinhalt. Tillägget är 4 kr/dt vid
12,5 % och stiger med 0,50 kr/dt vid varje 0,1 % i högre proteinhalt. Vid protein-
halter som understiger 12,5 % gäller samma betalning som för höstvete. Ovan-
stående priser är hämtade från Spannmålsfakta 2001, Lantmännen Skåne.

Skillnaden mellan 12,5 och 12,4 % i proteinhalt innebär en sänkning av priset
med 1,20 kr/dt. Vid proteinhalter därunder gäller samma betalning och därmed
samma resonemang som för höstvete. När proteinhalten överstiger 12,5 % är det
ingen vinst med att sortera pga. att det inte finns några skift i proteinbetalnings-
skalan över 12,5 %.

För att maltkorn ska bli godkänt som maltkorn ska proteinhalten ligga inom inter-
vallet 9,0 till 12,0 %. Om det inte ligger inom detta intervall blir kornet klassat
som foderkorn. Det är dock endast ca 90 % per leverans med rätt proteinhalt som
uppfyller kraven för maltkorn. Priset för maltkorn av sorterna Alexis och Barke
är 25 kronor högre per dt jämfört med foderkorn. För sorten Pasadena är prisskill-
naden 22 kr/dt. För varje 0,1 % i proteinhalt över 9 % upp till 10 % sker ett tillägg
med 0,40 kr/dt för varje 0,1 % högre proteinhalt. Inom intervallet 10 % till 10,5 %
är priset oförändrat. Mellan 10,5 % och 12 % sker ett avdrag med 0,4 kr/dt per
0,1 % högre proteinhalt.

Det är intressant att sortera maltkorn som har en proteinhalt som är strax över
eller under gränsen mellan maltkorn och foderkorn, dvs. vid proteinhalter under
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9 % eller över 12 %. I skiktet mellan 10 % och 10,5 % är priset oförändrat, vilket
gör det intressant att blanda maltkorn med en proteinhalt överstigande 10 % med
maltkorn som har en proteinhalt understigande 10 % och därmed försöka leverera
maltkorn med proteinhalten 10 %. Det är även intressant att blanda maltkorn med
en proteinhalt som överstiger 10,5 % med maltkorn som har lägre proteinhalt än
10,5 % och därmed försöka leverera maltkorn med en proteinhalt på 10,5 %. Det
intressanta med maltkornsproteinskalan är att både låga och höga proteinhalter
sänker priser. Detta gör det intressant att även blanda partier med mycket stor
skillnad i proteinhalt.

Ekologiskt odlad spannmål

För höstvete gäller att produkter med en proteinhalt lägre än 9,5 % räknas som
fodervete. Detta innebär en prissänkning på 4 kr/dt. Vid proteinhalter över 9,5 %
stiger priset med 1 kr/dt per 0,1 % i ökad proteinhalt. Ovanstående priser är häm-
tade från Christer Pantzar, Lantmännen Odal, 2001.

För ekologiskt odlad vårvete gäller att varan klassas som höstvete om protein-
halten understiger 11 %. Prisskillnaden mellan vårvete med 11 % i proteinhalt
och 10,9 % i proteinhalt är 26 kr/dt. Vid proteinhalter över 11 % stiger priset med
1 kr/dt per 0,1 % i ökad proteinhalt. Ovanstående priser är hämtade från Christer
Pantzar, Lantmännen Odal, 2001.

För vete finns alltså två kvalitetsgränser som är intressanta att beakta. Det är 11 %
i protein och 9,5 % i protein. Däremellan och över eller under dessa gränser finns
det inget motiv för sortering pga. att det inte finns några andra steg i prisskalan.

För ekologiskt maltkorn gäller samma kvalitetsregler som för konventionellt
maltkorn. För maltkorn av sorten Alexis, som är godkänt som maltkorn, är priset
endast 3 kronor högre än för foderkorn. Prisdifferens mellan maltkorn och foder-
korn för kravodlad vara är betydligt mindre än för konventionellt odlad vara.

Värdehöjning genom sortering

I bilaga 1 och 2 redovisas exempel på hur värdet på spannmålen kan höjas i några
olika situationer. Genom att upprätta dessa exempelberäkningar går det att få en
uppfattning om tänkbara intäktsökningar för spannmålen genom sortering. Beräk-
ningarna avser en situation med exakta värden på proteinhalterna. I praktiken är
varken provtagning hos spannmålshandlare eller sensorsorterad spannmål så exakt
i proteinhalt, vilket innebär att det kan behövas viss marginal i proteinhalt kring
kvalitetsgränserna.

Inom konventionell produktion är det i första hand för maltkorn som det finns
stora värdehöjningar att göra vid sortering av grödan. För övriga grödor ökar
intäkterna med som mest 2 kr/kg. För avsaluspannmål blir slutsatsen att det är
mest intressant med sortering för företag med relativt stor areal maltkorn, som
ibland kommer under eller över proteingränserna för att få varan godkänd som
maltkorn. Konventionella gårdar som inte odlar maltkorn kommer att ha relativt
lite att vinna på sortering av avsaluspannmål.
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Kostnader för sortering

Sensorn för proteinavkänning placeras antingen på tröskan eller torken. Anskaff-
ningskostnaden för en sensor bedöms till 60 000 kronor.

Sensor på tröskan

Genom att placera en sensor på tröskan erhålls fortlöpande information om spann-
målens kvalitet. Denna information kan användas för att:

•  hantera spannmålsekipage så att det inte blandas med andra kvaliteter

•  hantera spannmålstank så att den inte blandas med andra kvaliteter

•  indikera vilka delar av fältet som ska tröskas separat

•  redan på fältet få reda på spannmålens kvalitet och därmed även vart den
bör levereras

Förutom proteinhalten mäter även sensorn vattenhalten, vilket innebär att investe-
ringskostnaden för vattenhaltsmätare sparas in. Dessutom kan sensorn användas
till att mäta oljehalt i raps. Om informationen om kvalitetsvariationer lagras
tillsammans med position erhåller lantbrukaren dessutom en indikation på hur
kvävet har optimerats inom fältet.

I och med att det finns andra fördelar med proteinsensorn än att mäta proteinhalt
är det rimligt att hänföra en del av kostnaderna av de andra fördelarna som vatten-
haltsmätning och mätning av oljehalt i raps. Det är tänkbart att 1/3 av kostnaden
för ränta, avskrivning och underhåll kan hänföras till andra nyttigheter än att mäta
proteinhalt.

Den ekonomiska livslängden på sensorn är också osäker. Annuitetsfaktorn för 6 %
i ränta och fem års livslängd är 0,2374 vilket blir 14 244 kr/år med en investering
på 60 000 kronor. Årskostnaden inklusive underhåll bedöms därmed till ca 15 000
kronor. Med 10 års livslängd blir annuitetsfaktorn 0,13587 vilket innebär en kost-
nad på 8 152 kr/år. Inklusive kostnader för underhåll, bedöms årskostnaden till
9 000 kronor. Om 1/3 av kostnaden ska belasta annat än proteinmätning blir års-
kostnaden 10 000 kronor respektive 6 000 kronor.

Vi har alltså fyra nivåer på årskostnader för proteinsensorn. Dessa är:

Alt. 1: hela kostnaden på proteinmätning, 5 år, vilket blir15 000 kr/år.
Alt. 2: hela kostnaden på proteinmätning, 10 år, vilket blir 9 000 kr/år.
Alt. 3: 2/3 av kostnaden på proteinmätning, 5 år, vilket blir10 000 kr/år.
Alt. 4: 2/3 av kostnaden på proteinmätning, 10 år, vilket blir 6 000 kr/år.

Dessa alternativ refereras som alternativ 1 till 4 i rapporten. Årskostnaden bedöms
till ca 15 000 kronor i huvudalternativet i nedanstående beräkningar. I huvud-
alternativet bedöms den sorterade kvantiteten till 10 000 dt/år. Effekter på kostnader
vid olika stora kvantiteter redovisas i bild 1.

6HSDUDW�KDQWHULQJ�DY�GHO\WRU

Genom att ha sensor på tröskan ser tröskföraren fortlöpande när kvaliteten på
spannmålen understiger den önskade kvaliteten. På detta sätt kan föraren styra
tröskningen av fältet så att spannmål av olika kvaliteter hanteras separat. Ibland
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kan det även vara intressant att blanda spannmål med högre och lägre proteinhalt
och på detta sätt höja spannmålsintäkten. När spannmålsekipagen är fullastade
vet föraren proteinhalten på den tröskade varan.

Bild 1. Kostnaden för sortering av spannmål beror bland annat på hur stora volymer som
sorteras.

Extra kostnader kommer att uppkomma på grund av att det kommer att ta något
längre tid att tröska fältet genom att det inte bara går att köra fram och tillbaka
med hela fältets längd. Det kommer även att uppkomma extra kostnad för att ett
ekipage extra inte kommer att bli fullastat när det lämnar fältet. För gårdar som
ska pressa halmen kan detta bli en hel del extra arbete, med att dela av fältet efter
olika kvaliteter.

Med en tröskkostnad på 800 kr/ha betyder varje procent extra i tidsåtgång 8 kr/ha.
Med 3 % extra tidsåtgång för tröskning blir denna kostnad 24 kr/ha. Vid skörden
60 dt/ha blir kostnaden 0,40 kr/dt. En högre skördenivå leder till lägre kostnad per
dt.

Det kommer att behöva tömmas ett extra vagnset per fält. Kostnaden för detta är
bl.a. beroende av om gården har egen tork eller om det ska levereras direkt till
spannmålsfirman. Vid leverans direkt till spannmålsfirman antas att det blir en
leverans extra per fält. Detta bedöms kosta 500 kronor per fält i transportkostnad,
vilket bl.a. är beroende av avståndet mellan fält och leveransplats. Dessutom blir
det 170 kronor extra i analyskostnader. Med en fältstorlek på 20 ha och 60 dt i
skörd blir det 0,42 kr/dt i ökad transportkostnad och 0,28 kr/dt i ökad analys-
kostnad. Vid dubbelt så stor kvantitet spannmål per fält kommer transport och
analyskostnaden per dt spannmål att halveras.
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Bild 2. Beräknade extra kostnader då man skördar delar av fält separat.

6HSDUDW�KDQWHULQJ�DY�VSDQQPnOVWDQNDU

Om fältet tröskas som vanligt men det finns kännedom om spannmålens kvalitet
i trösktanken, finns det möjlighet att hålla de olika tankarnas kvalitet åtskilda
(bild 3). För detta krävs en extra vagn på fältet. Exempel på områden som kan
skilja i kvalitet är om det finns olika jordarter på fältet och på vändtegar. Genom
att tröskföraren ser när sensorn ger utslag för olika kvaliteter kan dessa trösk-
tankar med olika kvaliteter hanteras separat.

Bild 3. Genom kännedom om spannmålens kvalitet i trösktanken kan man hålla olika
kvaliteter åtskilda.

Det kommer att behöva tömmas ett extra vagnset per fält. Kostnaden för detta är
bl.a. beroende av om gården har egen tork eller om det ska levereras direkt till
spannmålsfirman. Vid leverans direkt till spannmålsfirman antas att det blir en
leverans extra per fält vilket bedöms kosta 500 kronor i tranportkostnad per fält
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beroende på avstånd mellan fält och leveransplats. Dessutom blir det 170 kronor
extra i analyskostnader. Med en fältstorlek på 20 hektar och 60 dt i skörd blir det
0,42 kr/dt i ökad transportkostnad och 0,28 kr/dt i ökad analyskostnad.

Bild 4. Kostnad i kronor per dt spannmål vid olika fältstorlek med skördenivån 60 dt/ha vid
separat hantering av spannmålstank.

6HSDUDW�KDQWHULQJ�DY�VSDQQPnOVHNLSDJH

Genom att göra en sammanställning av proteinhalten för hela spannmålsekipaget
vet tröskföraren om spannmålsekipaget innehåller brödsäd eller fodersäd. Med
hjälp av denna information har lantbrukaren lättare för att fatta beslut om var
spannmålsekipaget ska levereras. Om det ska tippas vid lantbrukarens egen tork
går det att undvika att olika kvaliteter blandas oavsiktligt (bild 5).

Bild 5. Om man känner spannmålens proteininnehåll i ett vagnsset kan undvika samman-
blandning av olika kvaliteter.
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Med egen tork behöver spannmålsfickan och torken köras tom innan man byter
kvalitet, vilket innebär ökad tidsåtgång. Detta innebär inte någon extra kostnad
för hantering av spannmål som levereras från fältet till någon spannmålsfirma.
Därmed är kostnaden för sortering oberoende av fältstorleken. Den totala mäng-
den som hanteras kommer dock att påverka kostnaderna enligt bild 6.

Bild 6. Beräknade kostnader, med avseende på skördad kvantitet, vid separat hantering
av spannmålsekipage.

(JHQ�WRUN�PHG�VHQVRU�Sn�WU|VNDQ

Vid lagring i egen tork tillkommer extra moment jämfört med vid leverans till
spannmålsfirma i samband med skörd. Med sensor på tröskan kommer det både
att bli fler vagnar att tömma i den egna silofickan och fler leveranser till spann-
målsfirman. Det blir även ett extra moment att köra tippgropen tom för att skifta
spannmålskvalitet som ska till annan silo.

Utöver extra kostnader på fältet i samband med tröskning som redovisats ovan
tillkommer det kostnader för transport hem till gården som bedöms till 200 kronor
per fält. Det innebär även extra tidsåtgång för att köra tippgropen tom innan det
töms en ny kvalitet i gropen. Denna extra tidsåtgång bedöms kosta 200 kronor per
fält. Dessutom tillkommer extra tidsåtgång per sortiment som ska hanteras, vilket
bedöms till 400 kronor per sortiment. Med två skiften per gröda blir detta 200 kro-
nor per skifte.

Sensor på torken

Genom att placera en sensor i botten på torken kan spannmålen styras till olika
behållare. Lämpligt kan vara två eller tre behållare per spannmålsslag som sor-
teras. En behållare av önskad kvalitet för t.ex. brödvete eller maltkorn, en för
sämre kvalitet och en för strax under önskad kvalitet. Denna behållare för strax
under önskad kvalitet kan användas för inblandning i den önskade kvaliteten så
att det som levereras ligger strax över gränsen för godkänt. Om det finns möjlig-
het att sortera fram specialkvaliteter kan det också ske med samma utrustning.
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Bild 7. Kostnad i kronor per dt spannmål vid olika fältstorlek med skördenivån 60 dt/ha.
Kostnaderna avser exemplet proteinsensorn monteras på skördetröskan och spannmålen
hanteras i separata kvaliteter på gårdens tork.

Den enskilda gårdens planeringssituation har stor betydelse för hur sorteringen
ska gå till. Det förbilligar t.ex. om det finns tillräckligt många silos när det ska
sorteras på flera kvaliteter. Dessutom ökar risken att någon silo inte kommer att
bli fylld när det sorteras på flera kvaliteter. Det kan även vara aktuellt att leverera
mindre partier redan på hösten för att inte binda upp lagringskapacitet.

Det är svårt att ange någon generell kostnad för fler silos. Planeringssituationen
på den enskilda gården har stor betydelse. Det kan även bli ökad arbetsåtgång för
att skifta behållare i samband med inläggning av spannmål och för rengöring efter
behållarna är tömda.

Genom att spannmålen sorteras och det blir fler sortiment av spannmål som ska
särskiljas, kommer det antingen att uppkomma kostnader för fler lagringsbehållare
eller inte fullt utnyttjade lagringsbehållare. På kort sikt kan det antas att det inte
kommer att bytas lagringsbehållare på grund av sortering, utan möjligtvis till-
byggnad av större lagringskapacitet. Är det för små kvantiteter av något sortiment,
är det tänkbart att dessa mindre spannmålspartier levereras i samband med skörd.
Därmed antas att det inte byggs nya lagringsbehållare på grund av sortering. Om
någon silo inte blir full på hösten innebär det att lantbrukaren missar lagrings-
ersättningen. I gengäld är kapitalet i form av spannmål inte uppbundet.

Lagringsersättning för spannmål är ca 5 kr/dt för lagring i 5 månader. Räntekost-
naden för denna period blir 2,50 kr/dt med 6 % ränta. Nettot av outnyttjad lag-
ringskapacitet blir därmed 2,50 kr/dt. På gårdar med låg lagringskapacitet upp-
kommer troligen inte denna kostnad. Gårdar där lagringskapacitet och skörd
stämmer väl överens är det sannolikt att det kan uppkomma outnyttjat lagrings-
utrymme. Det är speciellt stor risk för denna extra kostnad under år med hög
skördenivå.
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Det kan dock uppkomma extraarbete med att ha fler sortiment att hantera i silo-
anläggningen. En antagen extra arbetskostnad per sortiment kan vara 400 kronor.
Dessutom kan det tillkomma en extra transportkostnad per sortiment på 500 kro-
nor per sortiment. Dessutom blir det 170 kronor extra i analyskostnader per
sortiment. I beräkningarna antas att det sorteras fram två sortiment extra per år.
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Bild 8. Kostnad i kronor per dt spannmål vid olika kvantiteter som årligen sorteras vid
gårdstorken.

Lönsamhet

Både merpriset (bilaga 1 och 2) för spannmål och kvantiteten spannmål som är
aktuell för sortering är två avgörande faktorer om sensor är en lönsam investering.
Utifrån detta kan man konstatera att det krävs odling av en ansenlig areal malt-
korn inom konventionell odling och en ansenlig areal vårvete inom ekologisk
odling, för att det ska vara ekonomiskt intressant med proteinsensor för avsalu-
spannmål. Priserna som använts i beräkningarna avser år 2001. Det har varit stor
variation i prisskillnad mellan maltkorn och foderkorn mellan olika år. Detsamma
gäller för ekologiskt vår- och höstvete.

För att beräkna hur många ton som behöver sorteras per år, måste den rörliga
kostnaden för sortering beräknas, tabell 1. Genom att ta merpriset för sorterad
vara minus den rörliga kostnad får man den intäkt som ska täcka kostnaderna för
sensorn.

Tabell 1. Rörlig kostnad i kronor per dt vid olika metoder att sortera vid en fältstorlek på
20 respektive 40 hektar med skördenivån 60 dt/ha. Spannmålen antas levereras direkt till
spannmålsfirma. Monteras proteinsensorn på torken beräknas den rörliga kostnaden till
0,43 kr/dt då 5 000 dt/år sorteras, och den rörliga kostnaden beräknas till 0,21 kr/dt då
10 000 dt/år sorteras.

20 ha 40 ha

Hantering av delar av fält separat 0,96 0,54
Hantering av spannmålstank separat 0,56 0,28

Hantering av spannmålsekipage separat 0 0
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I många situationer kommer den rörliga kostnaden per dt sorterad spannmål att
vara ca 0,50 kronor. Det innebär att när värdehöjningen av spannmålen är mindre
än 0,50 kr/dt, är det inte lönsamt att sortera spannmål även om utrustningen finns.

Tabell 2. Behövlig mängd spannmål, beräknat i deciton per år, som ska sorteras för att
det ska vara lönsamt med proteinsensor. I tabellen redovisas beräknade resultat för kon-
ventionellt odlat maltkorn med ett mervärde på hela den sorterade kvantiteten på 10 kr/dt
efter det att rörliga kostnader beaktats och för ekologisk vårvete med ett mervärde på 16
kronor.

Maltkorn Vårvete
Alt. 1 1 500 938

Alt. 2 900 562
Alt. 3 1 000 625

Alt. 4 600 375

I många situationer när det är aktuellt med sortering ökar värdet på produkterna
med ca 1 till 2 kr/dt (bilaga 1). Med en rörlig kostnad på 0,50 kr/dt blir det 0,50
till 1,50 kr/dt som återstår för att täcka kostnaderna för sensorn.

Tabell 3. Mängd spannmål, dt, som ska sorteras per år med mervärdet 0,50 respektive
1,50 kr/dt för att täcka kostnader för sensorn.

0,5 kr/dt 1,5 kr/dt

Alt. 1 30 000 10 000
Alt. 2 18 000 6 000
Alt. 3 20 000 6 667

Alt. 4 12 000 4 000

Med hjälp av ovanstående två tabeller går det att beräkna vilken mix av grödor
och sortering som behövs för att uppnå tillräckligt stor kvantitet för att det ska
bli lönsamt att investera i en sensor.

Det är dock en mindre andel av skörden som har proteinhalter som ligger så pass
nära skiften i betalningsskalan, att det uppkommer vinster i sortering som över-
stiger 1 kr/dt.

Variation av proteinhalter

Hur stor spridningen av proteinhalterna inom ett spannmålsparti är, har stor bety-
delse för hur ekonomiskt intressant det är att sortera spannmål efter proteinhalt.
Nedanstående exempel av sortering är idealiserad jämfört med vad som kan för-
väntas utifrån praktiskt bruk av proteinsensorer. Utifrån nedanstående exempel-
beräkningar ges det dock en indikation på vilka kvantiteter och arealer som kom-
mer att behövas för att det ska vara lönsamt att sortera maltkorn och vete efter
proteinhalt.
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Bild 9. Mängd i dt som behövs för att det ska vara lönsamt med sortering vid olika mer-
värden och fyra antagna merkostnader, exkl. rörliga kostnader (5 000–20 000 kr/år).

Liten spridning

En liten spridning av proteinhalterna gör att det går att sortera fram en mindre
andel i önskade kvalitetsklasser. Spridningen av proteinhalt har stor betydelse
för lönsamheten av att sortera brödvete och maltkorn.

Bild 10. Fördelningen ovan (liten variation) med standardavvikelsen 0,34 har använts vid
beräkning av mervärde vid sortering av maltkorn och höstvete. För att erhålla effekter av
olika medelvärden har fördelningen flyttats i sidled.
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0DOWNRUQ

Om vi antar att medelvärdena för proteininnehållet varierar mellan 8,5 och 9 %
erhålls en godkänd andel maltkorn enligt tabell 4.

Tabell 4. Genomsnittlig proteinhalt och andel maltkorn vid sortering vid samma fördelning
av proteinhalt som i bild 10.

Proteinhalt, % Sortering Utan sortering
8,5 18 0

8,6 29 0
8,7 45 0

8,8 60 0
8,9 84 0

9 100 100

Bild 11. Andel maltkorn och merpris vid sortering vid samma fördelning av proteinhalt
som i bild 10.

För maltkorn är det alltså proteinhalter kring 8,3 % till 8,9 % respektive 12,1 %
till 12,7 % som är mest intressanta för sortering. Om man istället skulle anta att
de uppmätta proteinhalterna i leveranserna är jämnt fördelade inom intervallet
8 % till 13 %, innebär detta att varje tiondel utgör 2 % av den totala kvantiteten.
Värdet av sortering när 28 % av spannmålen som har proteinhalten 8,3 % till
8,9 % respektive 12,1 % till 12,7 % ökar med i genomsnitt 8,03 kr/dt. Om den
rörliga kostnaden för sortering bedöms till 0,50 kr/dt är värdet av sortering 7,53
kr/dt. Fördelat på den totala skörden motsvarar detta 2,11 kr/dt korn som skördas
med ovanstående förutsättningar.
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Tabell 5. Dt korn per år för att det ska vara lönsamt med sortering när sensorn endast
används till sortering mellan foderkorn och maltkorn. Sortering antas i genomsnitt ske
på 28 % av arealen. Tabellen visar även areal maltkorn som behöver odlas, med skörden
60 dt per hektar, som ger tillräckligt många dt i skörd för att det ska vara lönsamt med
proteinsensor.

dt / år areal, ha
Alt. 1 7 100 118

Alt. 2 4 300 71
Alt. 3 4 700 79

Alt. 4 2 800 47

Ovanstående tabell får närmast ses som ett hypotetiskt exempel som visar att den
totala kvantiteten maltkorn behöver vara stor för att det ska vara aktuellt med
sortering. I verkligheten är det inte sannolikt att proteinhalterna är jämnt fördelade
med 2 % av leveranserna på varje tiondel mellan 8 % och 13 % i proteinhalt eller
att det går att sortera så noggrant som i dessa exempel.

+|VWYHWH

Här för vi samma resonemang om fördelning om proteinhalter för höstvete som
för korn, med den skillnaden att höstvete antas ha 1 % högre proteinhalt än korn.
Det finns två prisskift i proteinhaltsbetalningsskalan för höstvete. Det ena är vid
10 % i proteinhalt och det andra vid 12 % i proteinhalt. Vid båda dessa steg ökar
priset med 2 kr/dt.
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Bild 12. Andel kvarnvara och merpris vid sortering vid samma fördelning av proteinhalt
som i bild 10.

För höstvete är det alltså proteinhalter kring 9,6 % till 9,9 % och 11,6 % till
11,9 % som är intressanta för sortering. Om det rent hypotetiskt antas att de upp-
mätta proteinhalterna i leveranserna är jämnt fördelade inom intervallet 9 % till
14 %, innebär detta att varje tiondel utgör 2 % av den totala kvantiteten. Om 10 %
av skörden klassas som fodervete på grund av lågt falltal blir det 14,4 % som leve-
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reras med proteinhalter på 9,6 % till 9,9 % och 11,6 % till 11,9 %, med tillräckligt
högt falltal för att bli godkänt som brödvete. Prisökningen på grund av sortering
när spannmålen har proteinhalterna 9,6 % till 9,9 % och 11,6 % till 11,9 % är
1,09 kr/dt. Om den rörliga kostnaden för sortering bedöms till 0,50 kr/dt är värdet
av sortering 0,59 kr/dt. Fördelat på den totala skörden motsvarar detta 0,085 kr/dt
vete som skördas med ovanstående förutsättningar.

Tabell 6. Dt höstvete per år för att det ska vara lönsamt med sortering när sensorn endast
används till sortering mellan de två skiften i proteinskalan för höstvete med 2 kronor i
tillägg per dt. Tabellen visar även antal hektar höstvete med skörden 70 dt per hektar,
som ger tillräckligt många dt i skörd för att det ska vara lönsamt med sortering.

dt / år areal, ha
Alt. 1 177 000 2 500

Alt. 2 106 000 1 500
Alt. 3 117 000 1 700

Alt. 4 70 000 1 000

Det är mycket som pekar mot att det inte kommer att vara lönsamt med protein-
sortering när vete är den huvudsakliga grödan och det inte odlas maltkorn eller
foderspannmål till egna djur.

Normal spridning
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Bild 13. Exempel på fördelning av proteinhalter med medelproteinhalten 8,5 %, som
ligger till grund för nedanstående beräkningar. Standardavvikelsen uppgår till 0,68.
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Bild 14. Genomsnittlig proteinhalt och andel maltkorn och merpris vid sortering vid
samma fördelning av proteinhalt som i bild 13.

För maltkorn är det proteinhalter kring 7,5 % till 8,9 % respektive 12,1 % till
13,6 % som är mest intressanta för sortering. Om man istället skulle anta att de
uppmätta proteinhalterna i leveranserna är jämnt fördelade inom intervallet 7 %
till 14 %, innebär detta att varje tiondel utgör 1,43 % av den totala kvantiteten.
Värdet av sortering när 42,8 % av spannmålen som har proteinhalten 7,5 % till
8,9 % respektive 12,1 till 13,6 % ökar med i genomsnitt 8,10 kr/dt. Om den rör-
liga kostnaden för sortering bedöms till 0,50 kr/dt är värdet av sortering 7,60 kr/dt.
Fördelat på den totala skörden motsvarar detta 3,26 kr/dt korn som skördas med
ovanstående förutsättningar.

Tabell 7. Dt korn per år för att det ska vara lönsamt med sortering när sensorn endast
används till sortering mellan foderkorn och maltkorn. Sortering antas göras i genomsnitt
på 28 % av arealen. Tabellen visar även areal maltkorn som behöver odlas, med skörden
60 dt per hektar, som ger tillräckligt många dt i skörd för att det ska vara lönsamt med
proteinsensor.

dt / år areal, ha

Alt. 1 4 600 77
Alt. 2 2 800 46

Alt. 3 3 100 51
Alt. 4 1 800 31

Ovanstående tabell får närmast ses som ett hypotetiskt exempel som visar att den
totala kvantiteten maltkorn behöver vara stor för att det ska vara aktuellt med sor-
tering. I verkligheten är det inte sannolikt att proteinhalterna är jämnt fördelade
med 1,43 % av leveranserna på varje tiondel mellan 7 % och 14 % i proteinhalt.



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

25

+|VWYHWH

Nedan för vi samma resonemang om fördelning om proteinhalter för höstvete som
för korn, med den skillnaden att höstvete antas ha 1 % högre proteinhalt än korn.

Priset på höstvete sjunker vid proteinhalter under 11 %, vilket innebär att det inte
är intressant att sortera fram så mycket 12-procentig vara, så att någon leverans
understiger 11-procentsgränsen. Med den fördelning av proteinhalter som använts
i detta exempel är det ej intressant att sortera upp proteinhalten mellan 11 % och
11,4 % i proteinhalt.
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Bild 15. Genomsnittlig proteinhalt och andel höstvete på rätt sida om gränsen för merpris.
Samma fördelning av proteinhalt som i bild 13.

För höstvete är det alltså proteinhalter kring 9,2 % till 9,9 % och 11,5 % till 11,9 %
som är intressanta för sortering. Om man istället skulle anta att de uppmätta pro-
teinhalterna i leveranserna är jämnt fördelade inom intervallet 8 % till 15 %, innebär
detta att varje tiondel utgör 1,42 % av den totala kvantiteten. Om 10 % av skörden
klassas som fodervete pga. lågt falltal blir det 23,4 % som levereras med protein-
halter på 9,2 % till 9,9 % och 11,5 % till 11,9 %, med tillräckligt högt falltal för att
bli godkänt som brödvete. Prisökningen pga. sortering när spannmålen har protein-
halterna 9,2 % till 9,9 % och 11,5 % till 11,9 % är 1,25 kr/dt. Om den rörliga kost-
naden för sortering bedöms till 0,50 kr/dt är värdet av sortering 0,75 kr/dt. Fördelat
på den totala skörden motsvarar detta 0,176 kr/dt vete som skördas med ovanstående
förutsättningar.

Tabell 8. Dt höstvete per år för att det ska vara lönsamt med sortering när sensorn endast
används till sortering mellan de två skiften i proteinskalan för höstvete med 2 kronor i
tillägg per dt. Tabellen visar även antal hektar höstvete med skörden 70 dt/ha som ger
tillräckligt många dt i skörd för att det ska vara lönsamt med sortering.

dt / år areal, ha
Alt. 1 85 000 1 200
Alt. 2 51 000 700
Alt. 3 57 000 800
Alt. 4 34 000 500
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Utifrån dessa två exempel på fördelning av proteinhalter framgår det tydligt att
en större spridning ökar lönsamheten av sortering. Det framgår även att för gårdar
som inte odlar fodersäd för eget behov och inte maltkorn utan huvudsakligen vete
kommer det i det ytterst sällan att vara ekonomiskt motiverat att införskaffa sensor
för att sortera efter proteinhalt. För gårdar med större areal maltkornsodling och
någorlunda stor spridning av proteinhalterna kan det vara ekonomiskt motiverat
med proteinsensor.

Foderspannmål till egna djur

För foderspannmål som säljs till spannmålsfirmor påverkas inte priset av protein-
halten. Detta innebär att foderspannmål som säljs enligt allmänna prislistor är
ointressant att sortera. Om lantbrukaren däremot använder spannmålen till egna
djur ökar lantbrukarens värde av spannmål med ökad proteinhalt. Hög proteinhalt
på spannmålen sparar inköp av koncentrat och andra proteinfodermedel. Inom
mjölkproduktion finns det även möjlighet att uppnå högre produktion med högre
energi- och proteinhalt i spannmålen.

Djurgårdar som själva använder spannmålen kan sortera spannmålen efter protein-
halt och på så sätt utfodra högavkastande mjölkkor och svin med högt protein-
behov med spannmål med högre proteinhalt. Äldre ungdjur, sinkor, sinsuggor och
äldre slaktsvin kan få spannmål med lägre proteinhalt. De mest högavkastande
djuren bör ha spannmålen med högst protein- och energiinnehåll. Djurgårdar som
har större spannmålsproduktion än behovet till djuren, kan sälja spannmålen med
lägst proteinhalt och på detta sätt minska behovet av kraftfoderinköp.

Värdet av ökad proteinhalt i spannmålen är högre vid en högre proteinhalt i fodret.
Detta innebär att högre proteinhalt i fodret har ett högre marginalvärde än genom-
snittsvärde. Värdet av ökad proteinhalt i spannmålen är även beroende av vilka
djur som utfodras.

Inom mjölkproduktion är det viktigt med jämn kvalitet på fodret, vilket leder till
mindre variation hos korna. Genom att sortera spannmålen ökar jämnheten på
fodret, vilket i sin tur ökar mjölkavkastningen. En högre proteinhalt i spannmålen
leder även till att mer protein passerar våmmen, vilket kan leda till ett ökat prote-
inupptag i tunntarmen. Det ökade proteinupptaget skiftar mellan spannmålsslagen.
En högre proteinhalt innebär också att en mindre del tas omhand av mikroberna
och kon kan därmed utnyttja en större andel av proteinet. Genom att kunna styra
utfodringen mer exakt kommer även korna att läcka mindre ammoniak. Korna
kommer även att må bättre med en större exakthet i utfodringen, vilket höjer av-
kastningen. En stor del av värdet av ökad proteinhalt i spannmålen ligger i att det
blir en produktionshöjning i mjölkbesättningen. Genom högre proteinhalt i spann-
målen kan korna få i sig större mängd protein och energi, vilket leder till högre
avkastning.

När proteinhalten stiger brukar också energiinnehållet stiga i spannmål. Detta ökar
värdet ytterligare av att sortera spannmål efter proteinhalt. Detta är speciellt vär-
defullt vid utfodring till högavkastande mjölkkor. Värdet av att kunna sortera
spannmål efter energiinnehåll har ett väsentligt ekonomiskt värde inom mjölk-
produktion. Det finns dock risk för att stärkelsenivån kan bli för hög för mjölkkor.
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Energiinnehållet i havre bedöms öka med ca 40 MJ per dt vilket motsvarar 3-4 %
när proteininnehållet ökar med 1 procentenhet. Motsvarande siffra för korn är
10-20 MJ vilket blir ca 1-2 % ökat energiinnehåll per procentenhet högre protein-
innehåll. Med ett energibehov på 5 MJ per kilo mjölk motsvarar det ökade energi-
intaget en ökad avkastning på 8 kg mjölk per dt havre. Med ett ökat energiinnehåll
för korn med 15 MJ/dt motsvarar detta 3 kg mjölk per dt korn. En procentenhet
ökad råproteinhalt i spannmål innebär ca 0,75 procentenhet ökad mängd smältbart
protein, vilket blir 0,75 kg smältbart protein per dt spannmål. Med ett behov av 60
gram smältbart protein per kilo mjölk räcker denna höjning av proteinhalten till ca
12 kilo högre mjölkavkastning. Med ett mjölkpris på 2,80 kr/kg och ett antagande
om övriga ökade kostnader per kilo mjölk på 0,30 kr/kg, innebär det att nettot av
ett kilo ökad mjölkavkastning på grund av ökat näringsinnehåll i spannmål blir ca
2,50 kr/kg mjölk. För havre motsvarar det ökade energiinnehållet 8 kg mjölk och
för korn 3 kg mjölk, vilket blir 20 kr per dt havre och 7,5 kr per dt korn, med en
procentenhet högre proteininnehåll. Då har det inte tagits hänsyn till att den ökade
proteinutfodringen räcker till mer än 8 kg respektive 3 kg ökad mjölkavkastning.
Det finns dock andra saker att ta hänsyn till än denna förenklade beräkning som
gjorts här. Dock kan det konstateras att det finns en relativt hög betalningsför-
måga hos högavkastande mjölkkor för högre energi- och proteinhalt i spannmålen.

Det är intressant att sortera både för gårdar som säljer en del av foderspannmålen
och utfodrar en del själva samt för gårdar som själva använder all foderspannmål.
För gårdar som säljer en del foderspannmål är det mest intressant att utfodra den
mest näringsrika spannmålen till djur med högst betalningsförmåga, som t.ex.
högavkastande mjölkkor. För djur med lägre betalningsförmåga, som t.ex. ungdjur
och äldre slaktsvin, används foderspannmål som har mellanhög proteinhalt och
den spannmål med lägst proteinhalt säljs. För gårdar som använder all spannmål
själva, fördelas spannmål med hög proteinhalt till dem som har högst betalnings-
förmåga och spannmål med låg proteinhalt till dem som har lägst betalnings-
förmåga.

Värdet av ökad proteinhalt består av tre delar. Det är dels ett genomsnittligt värde
per gram protein, dels ett marginalvärde som är baserat på att det är dyrare att till-
verka foder med höga proteinhalter och dels en högre produktion hos vissa djur
som t.ex. högavkastande mjölkkor. Detta innebär att det är mer värdefullt att höja
protein- och energiinnehållet i spannmål som används till kor med hög avkastning
än att höja proteinhalten till ungdjur. Vilka djur som spannmålen används till på-
verkar alltså värdet av spannmålen.

Genom att räkna på ersättningsvärden för protein och energi utifrån korn och soja-
mjöl blir ersättningsvärdet 0,05 kr per gram protein vilket blir 5 kr/dt vid en pro-
centenhet högre proteininnehåll. Ersättningsvärdet per Mj blir 0,04 kronor. Om
havre med 1 % högre proteinhalt innehåller 40 Mj mer per dt blir det ett ökat
värde på 1,6 kr/dt. För korn bedöms energiinnehållet öka med ca 15 Mj/dt vid en
procentenhet högre proteinhalt, vilket motsvarar 0,6 kr/dt. Det är tänkbart att pro-
teinkvaliteten är annorlunda i soja än marginalproteinet i spannmål, vilket gör att
värdet av en procentenhet högre proteinhalt i spannmål bedöms till ca 5 kr/dt med
denna beräkningsmetod. Detta är ett genomsnittligt värde för protein och energi.

På marginalen är värdet av högre näringsinnehåll högre än i genomsnitt. Beräk-
ningar gjorda av Håkan Rietz på Svensk mjölk visar ett värde av 10 öre per Mj
vid ökat energiinnehåll i ensilage.
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Med ett försiktigt ökat värde på 5 kr per procent i högre proteinhalt, ökar värdet
av foderspannmål med 2,5 kr/dt genom sortering, om proteinhalten i fodret ökar
med 0,5 %. Om hälften av spannmålen har en proteinhalt på t.ex. 11 % och hälf-
ten 12 % och det används hälften av foderspannmålen för foder på gården, ökar
värdet med 2,5 kr/dt på den kvantitet som skördas på gården. Till skillnad mot
maltkorn och brödvete är det alla år och hela kvantiteten fodersäd som kan vara
aktuell för sortering. Med en hanteringskostnad på 0,50 kr/kg blir värdet av sorte-
ring 2 kr/kg.

Tabell 9. Dt foderspannmål per år för att det ska vara lönsamt med sortering när sensorn
endast används till sortering av foderspannmål, när en procentenhet i högre proteinhalt
har ett värde på 2 kr/kg. Tabellen visar även antal hektar foderspannmål med skörden
60 dt per hektar, som ger tillräckligt många dt i skörd för att det ska vara lönsamt med
sortering.

dt / år areal, ha

Alt. 1 7 500 125
Alt. 2 4 500 75
Alt. 3 5 000 83

Alt. 4 3 000 60

Det är många mindre djurgårdar som lejer tröskning. Dessa gårdar skulle kunna
betala 120 kr/ha vid skördenivån 60 dt, om de får en halv procent högre protein-
halt i den spannmål de själva ska använda, med ett ökat värde på 2 kr mer per dt.

Det måste både finnas tillräcklig areal att odla foderspannmål på och tillräckligt
många djur att utfodra för att det ska vara lönsamt att sortera foderspannmål.

Tabell 10. Exempel på användning av fodersäd för några olika djurslag.
___________________________________

Mjölkko 1 600 kg per år

Kviga 600 kg per producerat djur

Ungtjur 1 400 kg per producerat djur

Sugga 1 000 kg per år  

Slaktsvin 210 kg per producerat djur
___________________________________

Av tabell 9 och 11 framgår att det framförallt är intressant för större slaktsvins-
producenter, smågrisproducenter och mjölkgårdar med tillräckligt stor foder-
spannmålsareal som själva blandar foder att ha sensor. Utöver mjölkkorna brukar
mjölkgårdar även ha kvigor. Det är vanligt med strax under en eller ca en kviga
per mjölkko. Det innebär att en ko + kviga konsumerar ca 2 200 kg foderspann-
mål.

Det finns ett flertal gårdar som har tillräckligt många slaktsvin, suggor eller
mjölkkor för att det ska vara lönsamt att sortera spannmål. Frågan är om dessa
gårdar också odlar tillräckligt stor areal med foderspannmål för att det ska vara
lönsamt med proteinsensor.
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Tabell 11. Besättningsstorlek för att det ska vara lönsamt med sensor med ett mervärde
på 2 kr/dt i genomsnitt för all foderspannmål.

Mjölkkor Suggor Slaktsvin
(årsproduktion)

Alt. 1 340 750 3 600
Alt. 2 200 450 2 100
Alt. 3 230 500 2 400
Alt. 4 140 300 1 400

I ovanstående tabell är det samma värde per kilo spannmål för alla djurslagen.
Detta stämmer dock inte med verkligheten. Värdet av högre proteinhalt är högre
för mjölkkor och smågrisar än för slaktsvin och suggor. Högavkastande mjölkkor
har en betydligt högre betalningsförmåga än 2,5 kr per dt spannmål med 0,5 %
högre proteinhalt, till skillnad från ungdjur och äldre slaktsvin.

Desto mindre homogent ett spannmålsparti är före sortering, desto större är värdet
av sortering. Detta på grund av möjligheten att sortera fram större skillnad i pro-
teinhalt mellan den spannmål som har hög proteinhalt respektive låg proteinhalt.

Diskussion och slutsatser
Det är framförallt i tre odlingar som det kommer att vara intressant med protein-
sensor. Dessa är ekologiskt vårvete, konventionellt maltkorn och fodersäd till
egna djur. En viktig förklaring till att det är mer intressant att sortera foderspann-
målen på djurgårdar än att sortera vete och maltkorn för avsalu, är att det endast är
vissa kvalitetsgränser för avsaluspannmålen som är intressanta att sortera. Det blir
med andra ord endast en mindre andel av vete- och maltkornsarealen som blir
intressant för sortering. Detta till skillnad från foderspannmål, som är intressant
att sortera oberoende av om proteinhalten är hög eller låg. Dessutom stiger även
energiinnehållet med ökat proteininnehåll i spannmål.

För gårdar utan djurhållning kommer det att vara intressant för dem som odlar stor
areal maltkorn och spridningen i proteinhalt är hög. För konventionellt odlat höst-
vete och vårvete är det relativt lite att vinna på att sortera spannmålen. Det kom-
mer normalt inte att vara intressant att investera i sensor för att sortera vete, men
finns det sensor på gården av andra orsaker kommer det under vissa år att vara
intressant. Den dåliga lönsamheten av att investera i sensor för att sortera vete för-
klaras av att det inte är några riktigt stora skift i betalningsskalan. Dessutom är det
endast ett mindre antal år som proteinhalten ligger i närheten av skiften i betal-
ningsskalan. När det inte finns något skift i betalningsskalan, är det normalt sett
inte intressant att sortera avsaluspannmål.

För gårdar som är konventionella och inte har egen foderberedning till en större
djurbesättning och inte odlar maltkorn på stora arealer måste det finnas andra skäl
för att investera i sensor än de som tagits upp i denna skrift. För ekologiska gårdar
utan djurhållning kommer det endast att vara intressant med sensor för gårdar med
stor areal vårvete, med de förutsättningar som studerats i denna skrift.

För att bedöma lönsamheten av sortering finns det några avgörande faktorer.
Dessa är bl.a. kvantiteten per gård och år som är aktuell för sortering, vilket i sin
tur beror på andelen av den totala skörden som är aktuell för sortering. För avsalu-
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spannmål krävs det både en stor totalareal, stor andel grödor där det är aktuellt
med sortering, en stor del av grödorna som är aktuella att sorteras mellan kvali-
tetsgränserna, stor spridning i proteinhalterna samt att det är tillräckligt stor pris-
differens mellan sorterad och osorterad vara.

Andelen vara som går att sortera fram är bl.a. beroende av hur sorteringen sker.
Desto mindre blandning av spannmålen, desto större är möjligheten att sortera
fram optimal fördelning av spannmålen. Detta innebär att om man anpassar trösk-
ningen efter proteinhalt redan på fältet, får man störst effekt av sorteringen.

För konventionellt maltkorn, konventionellt vete och ekologiskt vårvete är det
endast en del av åren som det kommer att vara intressant att sortera efter protein-
halt. Vid ekologiskt vårvete och konventionellt maltkorn kan sensorn höja värdet
av skörden mer än tröskkostnaden per hektar, de år då det är mest lönsamt att
sortera. För foderspannmål kan det däremot vara intressant att sortera samtliga år.
Detta gör det mest intressant att investera i sensor för gårdar som odlar mycket
foderspannmål och använder denna foderspannmål till de egna djur. Dessutom är
det inga gränsvärden som ska sorteras fram för foderspannmål till skillnad från
avsaluspannmål. Foderspannmålen ska endast sorteras i grupper om låg-, mellan-
och hög proteinhalt till skillnad från avsaluspannmålen som ska sorteras efter
exakta gränsvärden.

Prisskillnader mellan olika kvaliteter på avsaluspannmålen har mycket stor bety-
delse för lönsamheten av sensor. Det är stor risk att betalningsskalorna kommer
att ändras under sensorns ekonomiska livslängd. Detta gör att man inte enbart ska
bedöma lönsamheten utifrån dagens situation.

Intäkterna är betydligt svårare att bedöma än kostnaderna för företagare som fun-
derar på att skaffa sensor för att mäta proteinhalter. För avsaluspannmål behöver
det bedömas både hur många år och vilka arealer som är aktuella för sortering.
Även framtida förändringar i prisskalorna har stor betydelse för bedömningen av
lönsamheten. Om många lantbrukare skaffar proteinsensor ökar risken för föränd-
ringar i prisskalorna. För foderspannmål finns det andra osäkerhetsfaktorer än för
avsaluspannmål i bedömningen av lönsamhet. Förändrade kostnader för foder-
inköp ska bedömas vilket går att göra genom att undersöka vilka fodermedel,
priser och kvantiteter som ska inhandlas med respektive utan sensor. Energi-
innehållet stiger oftast också med högre proteininnehåll. Även spridningen av
proteinhalt inom det enskilda året har stor betydelse för lönsamheten av sensorn.
Det som är svårare att bedöma är hur avkastningen från djuren kommer att påver-
kas. Inom mjölkproduktionen finns det förmodligen ett relativt högt ekonomiskt
värde av ökad mjölkavkastning genom utfodring med spannmål med högt protein-
och energiinnehåll till mjölkkor med hög avkastning. Avkastningen inom mjölk-
produktion bör stiga med proteinsensor av flera olika skäl. Några är ökat energi-
och proteinintag för högmjölkande kor, jämnare utfodring och bättre styrning av
utfodring.

Förutsättningarna på den enskilda gården påverkar förutsättningarna för att ut-
nyttja proteinsensor. Gårdar med varierande jordarter har troligen större använd-
ning av sensor än gårdar med homogena jordarter. För gårdar med N-sensor för
att styra kvävegödslingen blir variationerna mindre i proteinhalt, vilket gör att N-
sensor minskar vinsten av att ha proteinsensor. En annan viktig faktor för att ut-
nyttja sensorn på ett ekonomiskt bra sätt är kunskap, styrning och kontroll hos
lantbrukaren och personal på gården.
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50 % Vårvete, konv. proteinhalt från 12,3 % till 12,5 % +1,4 kr/dt
50 % Vårvete, konv. proteinhalt från 12,7 % till 12,5 % - 1 kr/dt

Vinst 0,20 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att höja upp vårvete som ligger strax under gränsen för godkänt
för vårvete.

50 % Höstvete, konv. proteinhalt från 10,5 % till 11 % +2 kr/dt

50 % Höstvete, konv. proteinhalt från 11,5 % till 11 % 0 kr/dt
Vinst 1 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att inte leverera höstvete med proteinhalt mellan 11,1 % och
11,9 % pga. att det inte utgår någon merbetalning inom detta skikt.

50 % Höstvete, konv. proteinhalt från 11,8 % till 12 % +2 kr/dt
50 % Höstvete, konv. proteinhalt från 12,2 % till 12 % -0,40 kr/dt

Vinst 0,80 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att höja upp höstvete som ligger strax under merbetalning för
protein till att klara merbetalningsgränsen.

50 % Höstvete, konv. proteinhalt från 9,8 % till 10 % +2 kr/dt
50 % Höstvete, konv. proteinhalt från 10,2 % till 10 % -0,80 kr/dt
Vinst 0,60 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att höja upp höstvete som ligger strax under gränsen till bröd-
vete till att klara brödvetegränsen.

50 % Höstvete, konv. proteinhalt från 9,8 % till 10 % +2 kr/dt

50 % Höstvete, konv. proteinhalt från 9,8 % till 9,6 % 0 kr/dt
Vinst 1 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att inte leverera allt som fodervete utan att istället leverera
en del som brödvete.

50 % Höstvete, konv. proteinhalt från 11,8 % till 12 % +2 kr/dt
50 % Höstvete, konv. proteinhalt från 11,8 % till 11,6 % 0 kr/dt

Vinst 1 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att inte leverera allt som brödvete i skiktet utan tillägg utan
att istället leverera en del som brödvete med tillägg.

50 % Maltkorn, Alexis, konv. proteinhalt från 8,8 % till 9 % +22,5 kr/dt
50 % Maltkorn, Alexis, konv. proteinhalt från 9,2 % till 9 % -0,72 kr/dt
Vinst 10,89 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att leverera så stor del som möjligt som maltkorn och minimera
andelen foderkorn.
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50 % Maltkorn, Alexis, konv. proteinhalt från 8,8 % till 9 % +22,5 kr/dt

50 % Maltkorn, Alexis, konv. proteinhalt från 8,8 % till 8,6 % 0 kr/dt
Vinst 11,25 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att leverera så stor del som möjligt som maltkorn och minimera
andelen foderkorn.

50 % Maltkorn, Alexis, konv. proteinhalt från 12,2 % till 12 % +20,7 kr/dt
50 % Maltkorn, Alexis, konv. proteinhalt från 11,8 % till 12 % -0,72 kr/dt
Vinst 9,9 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att leverera så stor del som möjligt som maltkorn och minimera
andelen foderkorn.

50 % Maltkorn, Alexis, konv. proteinhalt från 12,2 % till 12 % +20,7 kr/dt
50 % Maltkorn, Alexis, konv. proteinhalt från 12,2 % till 12,4 % 0 kr/dt

Vinst 10,35 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att leverera så stor del som möjligt som maltkorn och minimera
andelen foderkorn.

50 % Maltkorn, Alexis, konv. proteinhalt från 10,7 % till 10,5 % +0,72 kr/dt
50 % Maltkorn, Alexis, konv. proteinhalt från 10,3 % till 10,5 % 0 kr/dt
Vinst 0,36 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att leverera mindre i skiktet med oförändrat pris och blanda
denna kvantitet med maltkorn med så pass låg proteinhalt, att proteinhalten
sjunker och därmed höjer priset.

50 % Maltkorn, Alexis, konv. proteinhalt från 9,8 % till 10,0 % +0,72 kr/dt
50 % Maltkorn, Alexis, konv. proteinhalt från 10,2 % till 10 % 0 kr/dt

Vinst 0,36 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att leverera mindre i skiktet med oförändrat pris och blanda
denna kvantitet med maltkorn med så pass hög proteinhalt, att proteinhalten
stiger och därmed höjer priset.

50 % Maltkorn, Alexis, konv. proteinhalt från 9,5 % till 10,25 % +2 kr/dt

50 % Maltkorn, Alexis, konv. proteinhalt från 11 % till 10,25 % +2 kr/dt
Vinst 2 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att blanda en vara med för hög proteinhalt med en vara med
för låg proteinhalt och därmed höjer priset.
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Avkastningen vid ekologisk odling är lägre än vid konventionell odling. Detta
innebär att det krävs större areal ekologiskt odlat än konventionellt odlat vid
samma prisökning per dt.

([HPSHO�Sn�KXU�VRUWHULQJ�NDQ�K|MD�YlUGHW�Sn�HNRORJLVNW�RGODG�DYVDOXVSDQQPnO

50 % Vårvete, Krav proteinhalt från 10,8 % till 11 % + 35 kr/dt
50 % Vårvete, Krav proteinhalt från 11,2 % till 11 % -2 kr/dt

Vinst 16,50 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Odal).
Strategin går ut på att höja proteinhalten för vårvete från betalning som höstvete
av brödkvalitet till vårvete kvalitet, genom att blanda bättre och sämre vara.

50 % Vårvete, Krav proteinhalt från 10,8 % till 11 % + 35 kr/dt

50 % Vårvete, Krav proteinhalt från 10,8 % till 10,6 % -2 kr/dt
Vinst 16,50 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Odal).
Strategin går ut på att höja proteinhalten för vårvete från betalning som höstvete
av brödkvalitet till vårvete kvalitet, genom att sortera fram den bättre och därmed
leverera mindre andel sämre vara.

50 % Höstvete, Krav proteinhalt från 9,3 % till 9,5 %  +4 kr/dt
50 % Höstvete, Krav proteinhalt från 9,7 % till 9,5 % -2 kr/dt
Vinst 1 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Odal).
Strategin går ut på att höja proteinhalten förhöstvete från foderkvalitet till bröd-
vetekvalitet genom att blanda bättre och sämre vara.

50 % Höstvete, Krav proteinhalt från 9,3 % till 9,5 %  +4 kr/dt

50 % Höstvete, Krav proteinhalt från 9,3 % till 9,1 %   0 kr/dt
Vinst 2 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Odal).
Strategin går ut på att höja proteinhalten för höstvete från foderkvalitet till
brödvetekvalitet, genom att sortera fram höstvete med tillräckligt hög proteinhalt.

50 % Maltkorn, Alexis, Krav. proteinhalt från 8,8 % till 9 % +2,7 kr/dt
50 % Maltkorn, Alexis, Krav. proteinhalt från 9,2 % till 9 % -0,72 kr/dt

Vinst 0,99 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att leverera så stor del som möjligt som maltkorn och så lite
som möjligt som foderkorn.

50 % Maltkorn, Alexis, Krav. proteinhalt från 12,2 % till 12 % +0,9 kr/dt
50 % Maltkorn, Alexis, Krav. proteinhalt från 11,8 % till 12 % -0,72 kr/dt
Vinst 0,09 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att leverera så stor del som möjligt som maltkorn och så lite
som möjligt som foderkorn.
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50 % Maltkorn, Alexis, Krav. proteinhalt från 10,7 % till 10,5 % +0,72 kr/dt

50 % Maltkorn, Alexis, Krav. proteinhalt från 10,3 % till 10,5 % 0 kr/dt
Vinst 0,36 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att leverera mindre i skiktet med oförändrat pris och blanda
denna kvantitet med maltkorn med så pass låg proteinhalt, att proteinhalten
sjunker och därmed höjer priset.

50 % Maltkorn, Alexis, Krav. proteinhalt från 9,8 % till 10,0 % +0,72 kr/dt
50 % Maltkorn, Alexis, Krav. proteinhalt från 10,2 % till 10 % 0 kr/dt
Vinst 0,36 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att leverera mindre i skiktet med oförändrat pris och blanda
denna kvantitet med maltkorn med så pass hög proteinhalt, att proteinhalten
sjunker och därmed höjer priset.

50 % Maltkorn, Alexis, Krav. proteinhalt från 9,5 % till 10,25 % +2 kr/dt
50 % Maltkorn, Alexis, Krav. proteinhalt från 11 % till 10,25 % +2 kr/dt
Vinst 2 kr/dt som levereras (Priser från Lantmännen Skåne).
Strategin går ut på att blanda en vara med för hög proteinhalt med en vara med
för låg proteinhalt.


