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Frustration & hopp 
när robotar tar över
Med hopp om att minska arbets
kostnaderna investerar grönsaks odlare 
i nya maskiner, som med hjälp av 
 kameror och sensorer rensar bort ogräs 
– både mellan raderna och  plantorna. 
Maskinerna är dyra och tekniken ny. 
Trots barnsjukdomarna spår experter 
en ljus framtid för robottekniken. 
AV ELISABETH FORSLUND

T vå odlare på skånska Bjäre-
halvön har investerat dyrt för 
att få ner arbetskostnaderna 

för handhackning. Ingen av odlarna 
är särskilt nöjda. Mellan 500 000 och 
en miljon kronor har maskinerna 
kostat. På en av gårdarna där selleri och 
grönkål odlas ska maskinens kamera 
följa raderna och sensorerna ska känna 
av varje planta på fältet. 

Plantornas höjd måste ställas in 
mekaniskt av odlaren, så att maskinen 
vet var den ska hacka. Frustrationen har 
varit stor när de italienska och neder-
ländska tillverkarna saknat  färdiga svar 
och lösningar på de tekniska problemen 
och reservdelar kommit sent.  

Rensar mellan plantorna
Jakob Karlsson på RJ Maskiner har följt 
utvecklingen de senaste åren. Maskiner 
som rensar mellan raderna har det 
 funnits länge. Relativt nytt är  maskiner 
som kan gå in och rensa mellan 
plantorna. 

– Varierande jordarter, ojämnheter 
samt sten ställer till det för maskiner 
som styrs med hjälp av sensorer och 
givare. Är ogräset för stort är det svårt 
för maskinerna att se skillnad på planta 
och ogräs. Om plantorna lägger sig har 
kameran svårt att identifiera raderna. 
För att tekniken ska fungera optimalt 

bör plantorna vara jämnstora, stenen 
borttagen och marken jämn. Det finns 
mycket kvar att utveckla, säger han.

Sallat och kål är lättare att  bearbeta 
mekaniskt än grödor som lök, morötter 
och sockerbetor, som växer  spretigare 
och är svårare att läsa av. Trots det 
 förutspås robottekniken en ljus framtid. 
Kan handhackningstiden åtminstone 
halveras är det ekonomiskt intressant 
för odlarna. 

Lättare med sallat
Ett företag som har goda erfarenheter 
av mekanisk ogräsbekämpning är 
Ellenholm & Vadensjö i Asmundtorp. 
Sedan sju år tillbaka använder de sig 
av Robocrop InRow Weeder från det 
 engelska företaget Garford. En kamera 
läser av fältet och roterar med en 
halvmåne formad skära runt plantan. 

– Kameran ser plantorna relativt bra 
men skugga och sol kan ställa till det. 

Den självgående roboten Dino från Naïo 
styrs av GPS och rensar än så länge enbart 
mellan raderna. Roboten används bland 
annat i Frankrike, men ännu inte i Sverige.  
Foto: Naïo Technologies
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Grönkål är svår att rensa mekaniskt. 
Sallat är lättare eftersom den växer mer 
kontrollerat och är rund. Vi använder 
maskinen både på vår konventionella- 
och ekologiska odling. Maskinen 
 minskar arbetstimmarna betydligt, men 
vi måste ändå handdra raderna, berättar 
förmannen Pontus Andersson. 

En robot för mindre ytor
Odlarna på Bjärehalvön använder rejäla 
traktorer som drar en hel del diesel för 
att maskinerna ska fungera. Nu finns 
det maskintillverkare som är mer inne 
på att utveckla självgående batteridrivna 
robotar som med hjälp av GPS rensar 
odlingen. 

RJ Maskiner säljer roboten Dino 
från företaget Naïo. Runt 20 maskiner 
finns i drift i Europa sedan år 2017. 
Maskinen är batteridriven och rensar 
än så länge bara mellan raderna. Enligt 
Naïo kan maskinen bearbeta fem 

hektar om dagen och batteriet ska räcka 
åtta timmar. För mindre odlare finns 
 roboten OZ från samma företag, som 
kan köra på mindre ytor och i tunnlar. 

Batteridriven robot
Även i Sverige pågår arbetet med att 
skapa förarlösa, fosilfria ogräsrensare. 
Ulf Norbeck har fått anslag från bland 
annat Jordbruksverket och grundat 
företaget Ekobot, som utvecklat en 
batteridriven robot för att rensa mellan 
lökplantor. I framtiden ska den även 
kunna ogräsrensa andra grödor som 
sockerbetor och morötter. Just nu 
 testkörs maskinen i Västerås. Företaget 
för en dialog med några pilotkunder, 
som testar maskinen. Ambitionen är 
att få ut Ekobot på marknaden nästa 
säsong.  

– Ekobot styrs av GPS och har ett 
kamerasystem som läser av 
grödorna. Avståndet mellan 

Ulf Norbeck har grundat företaget Ekobot,  
som utvecklar en batteridriven robot. Foto: Ekobot

Roboten Robocrop InRow Weeder som rensar bort ogräs mellan plantorna 
med hjälp av en halvmåneformad skära och används av odlare i Sverige.  
Foto: Garford Farm Machinery

Mekaniskt rensad selleriodling på Bjärehalvön.  
Om ogräset för stort kan det svårt för maskinerna  
att se skillnad på planta och ogräs.

Roboten OZ från Naïo kan rensa i växthus, tunnlar eller på mindre odlingar.  
Foto: Naïo Technologies
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 grödorna och maskinens hastighet har 
varit svårast att hantera under utveck-
lingen. Nu har vi lyckats få maskinen 
att rensa så nära som en och en halv 
centimeter från plantan. 

Teknisk support
Ekobot är lika bred som en traktor 
och batteriet ska räcka för att rensa tio 
hektar. Förhoppningen är att kunna 
tillverka maskinen i Sverige och samtal 
pågår med olika tillverkare. 

Med den nuvarande tekniken är inte 
ovanligt att det tar en säsong innan 
odlaren lärt sig använda maskinen fullt 
ut. Hur ser du på det? 

– Vi kommer att erbjuda en leasing 
tjänst där teknisk support ingår. Ambi-
tionen är att odlaren ska kunna övervaka 
tekniken med mobilen. Vi vill frigöra tid 
för odlaren, minska behovet av manu-
ella insatser och besprutning. På sikt 
vill vi också att vår maskin ska utgöra 
ett beslutsstöd. Den ska kunna samla in 
data, som under lättar odlarens beslut. 
Vi hoppas kunna göra odlarens tillvaro 
mindre slitsam, säger Ulf Norbeck. 

Forskning pågår
En förhoppning med den mekaniska 
ogräsbekämpningen är att odlare ska 
kunna spara in på kemikalier.  Forskning 
pågår för fullt för att ta fram lösningar 
som kan digitalisera odling och göra 
den mer klimat- och miljö vänlig. Just nu 
bygger institutet RISE upp en testbädd 

för ny teknik i jordbruket på SLU 
Ultuna i Uppsala. 

Förarlösa robotar ska bruka marken 
inom något år. Meningen med  projektet 
är också att industriföretag ska få en 
chans att etablera sig i jordbruks-
branschen. Förutom finansiären 
Vinnova deltar 18 partners i projektet, 
bland annat Telia, Ericson och Volvo 
Penta samt startupföretag som Solvi och 
Intello Labs. Även Jordbruksverket, LRF 
och Lantmännen finns med. 
 
Bygger upp en bildbank
Höstvete, maltkorn, ärtor och råg har 
växt på försöksytan under årets säsong. 

– Åkern ska vara uppkopplad och 
kunna analyseras online. Markens 
näringsämnen, plantornas status, 
jordens fuktighet på olika djup samt det 
lokala vädret är exempel på data som 
samlas in av nedgrävda marksensorer 
och väderstationer. Informationen 
samlas i en molnlösning där den 
 analyseras ihop med till exempel 
maskindata, prisinformation från 
Lantmännen, odlingsrekommenda-
tioner från Jordbruksverket och väder-
förhållanden från SMHI, berättar Jonas 
Engström, teknik agronom och ansvarig 
för testbädden.

– Ett spännande delprojekt är att 
vi bygger upp en bildbank för företag 
som utvecklar ogräsrensande robotar. 
Med hjälp av kameror på traktorer och 
 drönare samlar vi in bilder på ogräs 

i olika ljus och växtstadier. Det krävs 
omkring 50 000 bilder av en växt för att 
en robot med så kallad artificiell intelli-
gens säkert ska kunna identifiera den. 

Framtidens jordbruk
– Tekniken är redan här. Så fort det 
kommer maskiner som fungerar kommer 
de slå igenom. Ett exempel är det danska 
företaget Farmdroid, som tagit fram en 
solcellsdriven maskin som kan så och 
rensa mellan grödorna. Fem svenska 
odlare använder maskinen och SLU 
 studenter ska utvärdera deras erfaren-
heter, säger Jonas Engström om fram-
tidens jordbruk.

Men vilka är då de största utmaningarna?
– De tekniska utmaningarna går 

att lösa. Svårigheterna med delad data 
ligger i att hitta affärsmodeller och bra 
ekosystem där alla vinner på samarbete. 
När vi gör det kommer tekniken hjälpa 
oss att få ett mer lönsamt och hållbart 
jordbruk. En annan aspekt är säker heten 
för autonoma maskiner. Autostyrnings-
system har  funnits länge, men hittills har 
föraren haft ansvaret. En människa har 
alla sinnen med sig och märker när något 
går fel. Den förarlösa tekniken kräver nya 
säkerhetssystem, men även förändrade 
lagar och regler. •

Jakob Karlsson på RJ Maskiner besöker en odlare på Bjärehalvön och 
han konstaterar att det krävs en del för att mekanisk ogräsbekämpning 
ska fungera optimalt.

– Så fort det kommer maskiner som fungerar kommer de 
slå igenom, menar Jonas Engström, teknikagronom på 
institutet RISE. 

”Det finns mycket  
kvar att utveckla” Jakob Karlsson


