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Förord 

Detta kandidatexamensarbete är en del av temat ”Resurseffektiv produktion i tillverkande 
företag” som genomförs som ett samarbete mellan institutionen för maskin och industriell 
ekonomi. Arbetet har utförts på programmet Industriell Ekonomi med inriktning 
produktframtagning på Kungliga Tekniska Högskolan med universitetsadjunkterna Ove 
Bayard och Bo Karlsson som handledare. 

Resultatet från studien har utmynnat i två delar; denna skriftliga rapport och ett verktyg för 
beräkning av lönsamheten för en investering i torknings- och lagringsmöjligheter. Verktyget 
har utformats i ett Excel-dokument, vilket kan skickas på förfrågan. Kontaktuppgifter finns i 
bilaga 9-3. 

Ett stort tack riktas till alla lantbrukare som har medverkat på våra frågvisa intervjuer och 
bidragit med stor insyn i sin verksamhet. Denna hjälp har varit ytterst värdefull för den 
praktiska förståelsen av produktion och hantering av spannmål samt varit en stor 
motivationsdrivare för oss genom hela arbetsprocessen.  Ett speciellt tack riktas till 
fallstudiegårdarna A och B för det goda samarbetet vid genomförandet av investerings-
analysen.  

Vi vill även tacka Tornum och JHL för att vi har fått ta del av deras verksamhet och kunskap 
gällande tork- och lagringsmöjligheter samt spannmålshantering.  

Slutligen vill vi tacka våra handledare Ove Bayard och Bo Karlson för allt stöd under arbetets 
gång. Deras vägledning har gett kloka riktlinjer och uppmuntrat till många nya idéer. Vi vill 
även tacka för deras uppmärksamma granskning av arbetet och det pålitliga stöd vi fick när 
hjälp behövdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning  

Med bakgrund mot strukturrationaliseringarna inom det svenska jordbruket har idag många 
gårdar otillräckliga torkanläggningar. Det gör att spannmålet inte kan lagras på gården och 
producenten tvingas därför sälja vid skörd då priset är som lägst. Om denna spannmål istället 
kan lagras på gården finns en merbetalning att tjäna vid försäljning vid en senare tidpunkt. 
Vidare var frågeställningen om spannmålsproducenten kan öka sin lönsamhet genom att 
investera i tork- och lagringsmöjligheter på gårdsnivå. 

Tekniker för olika tork- och lagringsanläggningar har analyserats för att utröna hur en 
eventuell investering bör se ut med dagens förutsättningar. Givet osäkerheten kring oljepriset 
finns tydliga incitament för att frigöra oljeberoendet och investera i förbränningspannor 
drivna av förnyelsebar energi. Skåne lämpas främst för halmpannor medan Västra Götaland 
kan utnyttja skogsarealerna med en flispanna. Gällande val av spannmålstork är rådet att 
investera i en dubbel satstork på grund av dess höga grad av modularisering och goda 
kvalitetssäkring. 

Investeringsanalyser har gjorts på två gårdar med 240 respektive 250 hektar åkermark, varav 
den ena gården, gård A, nyligen gjort en stor investering i torkanläggningen och gård B har ett 
behov att göra det. Utifrån dessa två fall diskuteras lönsamheten av ett investeringsbeslut 
beroende på grundinvesteringens storlek. Gård B:s intresse har främst varit att öka 
kapaciteten från att kunna torka halva den årliga skörden till hela skörden. Gård A däremot 
har investerat i en kapacitet som är tre gånger högre än den årliga skörden. Vidare kan 
rimligheten i respektive fall undersökas och rekommendationer ges. 

Studien visar att investeringsbeslutets lönsamhet avgörs av kostnadsbesparingar vid torkning, 
merbetalningar på grund av lagring och försäljning vid ett senare tillfälle. Gård B kan 
investera i en anläggning som precis täcker produktionsbehovet, samt över 25 år göra en vinst 
på 2,11 miljoner SEK. Slutsatsen är dock samtidigt att det finns skalfördelar att vinna på en 
större investering, men det kräver att anläggningen drivs med dess fulla kapacitet. Om 
kapaciteten är större än den årliga skörden krävs därmed en torktjänst som kan generera 
merbetalningar. Exempelvis kräver gård A:s grundinvestering på 7,315 miljoner SEK en 
torktjänst på 950 ton för att investeringen skall nå break-even på 25 år. 

Syftet med studien var dessutom att utifrån investeringsanalysens resultat undersöka 
alternativa lösningar för produktionsplaneringen som legotorkning av spannmål och mindre 
kooperativ. Som tidigare nämnts är legotorkning en lösning för att öka investeringens 
lönsamhet. Intervjuerna som studien bland annat baserats på visade skepsis mot 
kooperatividéen. Flera av intervjuobjekten har haft erfarenhet från lokalföreningar som 
upplevts som ineffektiva och tidskrävande. I de fall där samarbete är aktuellt framhävs 
snarare maskinsamverkan med en granngård som ett bättre alternativ. Vidare är 
rekommendationen att börja ett småskaligt samarbete med en närliggande gård för att testa 
personkemi och samarbete. Fungerar det väl finnas det incitament för att utveckla samarbetet 
till att inkludera en investering i torknings- och lagringsmöjligheter. 

Nyckelord: Resurseffektivitet, spannmålsproduktion, investeringsbeslut, torkanläggning 

 



Abstract 

The problem underlying in this study is the structural improvements made on Swedish farms, 
which have led to inadequate drying facilities. Therefore the grain can not be stored on the 
farm and the producer is forced to sell at harvest when the prices are at their lowest.  If this 
grain could instead be stored on the farm, the grain could be sold at a later date in time, which 
would thereby bring in more revenue for the farmer. Therefore, grain production can increase 
a farm’s profitability through investment in drying and storage facilities at the farm level. 

The technology for grain drying and storage facilities has been analysed to find out how an 
investment should look like given current conditions. Given the uncertainty surrounding the 
oil price   there are incentives to become oil independent and invest in boilers with renewable 
energy. The circumstances in Skåne are suitable for straw boilers while Västra Götaland can 
exploit forest resources with a chip boiler. Regarding the choice of grain dryer is the 
recommendation to invest in a dual batch dryer due to its modularity and quality assurance. 

Investment analysis has been conducted on two farms with 240 and 250 hectares of arable 
land. One of the farms, farm A, recently made a large investment in drying facilities, while the 
other, Farm B is in need of this investment. Based on these two cases, the profitability of 
investment decisions related to the basic size of the investment will be discussed. Farm B’s 
interest has primarily been to increase its capacity from collecting half of the annual harvest 
to being able to collect the entire harvest. In contrast, Farm A has invested in a capacity that is 
three times higher than the annual harvest. The plausibility of each case is further 
investigated and recommendations are provided. 

This study shows that the cost savings during drying, the additional revenues as from storage, 
and sales at a later date each determine the investment decision’s profitability. Farm B can 
invest in a facility that just covers the production requirements, as well as making a profit 
over 25 years of 2.11 million SEK. The conclusion is that there are economies of scale to gain 
through a larger investment, but this requires the plant to be operated with full capacity. If 
the capacity is greater than what is required for the annual harvest, a drying service can 
thereby generate additional revenues. For instance require farm A’s investment on 7.315 
million SEK a drying service on 950 ton to reach a break-even in 25 years. 

The purpose of this study was additionally, based on investment research, to identify 
alternative solutions for production planning as subcontractor of grain drying and a smaller 
cooperation. As earlier mentioned, a subcontractor of grain drying is a solution to increase the 
investment’s profitability. The interviews that the study among other things was based on 
showed skepticism towards the cooperative idea. Several of the interviewees had experience 
from local associations perceived as inefficient and time consuming. However, in cases where 
cooperation is relevant it is emphasized that machine interaction with a neighbouring farm is 
a better alternative. Furthermore, this study recommends starting a small-scale cooperation 
with a nearby farm to test cooperation. If the relationship works well, there may be incentives 
to develop cooperation to include an investment in drying and storage facilities.  

Keywords: Resource efficiency, grain production, investment decision, drying facilities 
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1. Inledning 

Rapportens första kapitel tar upp bakgrunden till problematiken kring 
spannmålshanteringen på gårdsnivå, samt vad syftet med fallstudien är. Vidare 
presenteras de avgränsningar som har gjorts, samt arbetsmetodiken och litteraturstudiens 
viktigaste källor. 

1.1 Bakgrund och problem 
Sedan den svenska jordbrukspolitiken avreglerades runt år 1990 har arealerna med 
spannmålsodling minskat, men i kombination med en ökad hektaravkastning har Sveriges 
produktion bibehållits på en stadig nivå på cirka 5 miljoner ton per år. Denna mängd är 
tillräcklig för att försörja Sverige med spannmål, samt ger utrymme för viss export. Enligt 
prognoser ifrån OECD och FAO kommer dock inte den tekniska utvecklingen inom 
jordbruket att kunna kompensera för minskade odlingsmarker framöver och det går inte 
heller att räkna med dagens låga oljepriser framöver. Samtidigt som dagens höga 
spannmålspris leder till ett ökat utbud, utan en förändring i kundernas betalningsvilja, kan de 
på sikt väntas resultera i sjunkande spannmålspriser. (Eklöf, 2014) 

Årsskiftet 2014/2015 trädde EU och Sveriges nya reformerade jordbrukspolitik i kraft där 
gårdsstödet kommer kräva fler åtaganden av bonden och därmed vara svårare att få. Parallellt 
med en ökad konkurrens med anledning av globaliseringen blir klimatet allt hårdare för 
svenska lantbrukare som driver kapitalintensiva verksamheter med höga risker och låga 
vinstmarginaler. (Eklöf, 2014) 

En annan del av problematiken ligger i att det inom Sverige och EU har skett en 
strukturrationalisering där medelarealen för att spannmålsföretag har ökat. En ökad 
produktionskapacitet följs inte nödvändigtvis upp med en expansion av tork- och 
lagringsmöjligheter, eftersom en ökad torkningskapacitet innebär stora investeringar. Det 
medför att många av gårdarna idag har otillräckliga tork- och lagringsanläggningar i 
förhållande till sin spannmålsproduktion och därför tvingas sälja vid skörd då 
spannmålspriset ofta är som lägst. (Eklöf, 2014) 

Vidare är dilemmat hur de svenska spannmålsodlarna kan öka sina vinstmarginaler på ett 
ekonomiskt hållbart sätt. Sett över ett år är möjligheten att kunna torka och lagra spannmålet 
viktigt för att kunna sälja vid en mer fördelaktig tidpunkt då priset är högre. Med anledning 
av strukturrationaliseringarna, som medför att det blir färre lantbrukare med större 
jordbruksarealer, innebär det investeringar i framför allt torkanläggningar. Sett till OECD och 
FAO:s prognoser innebär det en långsiktigt hållbar energikälla och att torken kan ge utrymme 
för fortsatt teknisk utveckling. Samtidigt måste investeringen vara genomförbar trots 
minskade jordbrukssubventioner för den allmänne bonden. 

Vi har med bakgrund till ovanstående resonemang valt att analysera hur en uppdatering av 
den gamla spannmålstorken, alternativt införskaffandet av en ny, skulle påverka ett 
konventionellt lantbruk på gårdsnivå. Därav följer frågeställningen:  

Hur skulle en konventionell spannmålsodlare kunna öka sin lönsamhet genom att investera 
i tork- och lagringsmöjligheter på gårdsnivå?  
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1.2 Syfte 
Syftet var att undersöka om den enskilde spannmålsodlaren kan öka sin lönsamhet genom att 
investera i en större spannmålstork. Givet investeringsanalysens resultat undersöktes 
dessutom hur beslutet strategiskt kan formas ekonomiskt och miljömässigt hållbart, samt i 
linje med den tekniska utvecklingen. Vidare behandlades alternativa investeringslösningar 
som legotorkning och mindre kooperativ för maskinsamverkan. 

1.3 Avgränsning 
I) Konventionella lantbruk och EU-bidrag - I studien har fokus endast lagts på 
konventionella spannmålsodlare. Därmed har ingen hänsyn tagits till ekologiska lantbrukare 
då dessa styrs av fler krav och regleringar, både statliga och från EU, samt får olika 
miljöersättningar och ersättningar för den ekologiska produktionen. Givet de konventionella 
spannmålsodlarna har även avgränsningar gjorts gällande EU-bidrag. Den nya reformerade 
jordbrukspolitiken har vid tidpunkten för rapportskrivande ännu inte trätt i laga kraft och 
därför saknas officiell information över eventuella investeringsbidrag. Vidare är detta en 
aspekt som inte vägts in i investeringsanalyserna. 

II) Geografisk begränsning - Fallstudien har avgränsats till att främst behandla 
jordbruksföretag i Skåne och Västra Götalands län där den största jordbruksarealen finns, 
men även då dessa regioner båda ligger i Sverige och därmed styrs av samma statliga 
regleringar och nationella tillämpningar av de av EU formulerade lagarna. (Eklöf, 2014) Då 
alternativa lösningar, som exempelvis mindre kooperativ, utreds har dessa län bedömts ha 
likvärdiga förutsättningar även sett utifrån antal jordbruksföretag och genomsnittligt antal 
hektar åkermark per jordbruksföretag. Mindre kooperativ varierar beroende på respektive 
gårds torkningskapacitet men de har inte överstigit fem gårdar. I rapporten finns heller ingen 
fördjupning inom ägarstrukturer utan kooperativen har analyserats kring samarbeten av 
torknings- och lagringsmöjligheter.  

III) Teknisk avgränsning - Även tekniska avgränsningar har gjorts. Möjliga 
torkningsanläggningar har avgränsats till kontinuerlig tork, enkel och dubbel satstork samt 
silo med omrörare. Planlagring och utomhussilo är de lagringsalternativen som har studerats 
och av värmepannorna är det endast oljepannan och halmpannan som ingår i fallstudien. 
Dessa avgränsningar har gjort under antagandet att de är de vanligast förekommande på 
svenska lantbruk och att de har goda framtidsutsikter. 

IV) Social hållbarhet - Den sociala hållbarbarheten har behandlats genom att diskutera hur 
automatiken i spannmålstorkarna påverkar arbetsbelastningen, samt samarbetsviljans 
påverkan i potentiella kooperativ. Övriga faktorer kopplat till det sociala 
hållbarhetsperspektivet behandlas inte i studien och investeringsbeslutet tar ingen hänsyn till 
den ökade arbetsåtgång som krävs under torkprocessen. 

1.4 Teoretisk referensram inom området spannmålshantering 
Liknande forskning på torkanläggningar har bedrivits på Sveriges Lantbruksuniversitet SLU 
där möjligheten att uppgradera torkanläggningarna på gårdsnivå har utretts. I dessa 
rapporter läggs ett stort fokus på grödorna, spannmålskvalitén och risker i form av 
mögelangrepp. Vi studerar problematiken med en mer teknisk och ekonomisk vinkling. I 
denna studie har fokus snarare lagts på hur spannmålsproduktionen kan planeras till att bli 
mer resurseffektiv och hållbar på längre sikt. 
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För att förstå den grundläggande problematiken har mycket information hämtats från 
Jordbruksverket, OECD och FAO. Två viktiga rapporter har här varit Marknadsöversikt – 
Spannmål 2014 och Priser på jordbruksprodukter – januari 2015 från Jordbruksverket. De 
innehåller både de grundläggande fakta och statistik som används i detta arbete. I den 
förstnämnda rapporten beskrivs även utmaningarna som odlarna står inför de kommande 
åren. Bland annat med anledning av de ändrade jordbruksreformerna som har börjat gälla i 
år, samt de ändringar i handelsavtalen som görs i dagsläget. (Eklöf, 2014) 

Gällande den mer specifika litteraturen som tagits fram som underlag för denna rapport kan 
delas upp i tre områden; torkanläggningar, kvalitetssäkring, jordbrukskooperativ. Utöver den 
information som erhållits direkt från företag som säljer torkar har artikeln Uppdatering av 
gårdens spannmålstork – Ett projekt utfört på uppdrag av SLA använts. Den utreder olika 
alternativa torkar, samt om en investering i en ny tork eller uppgradering av en gammal är 
rimlig. (Jonsson, 2006) 

För att kunna diskutera produktionsplanering är det viktigt att förstå hur spannmål kan 
hanteras utan att kvalitén kompromissas, vilket har gjort att vi använt artikeln 
Kvalitetssortering av spannmål på gårdsnivå. (Elding, 2002) Vid skörd erhålls spannmål av 
olika kvalité beroende på fält, väder och tid för skörd. I detta läge är det viktigt att planera 
tork- och lagringsprocesserna så att inte spannmål av olika kvalitet blandas. Vid försäljning 
kan det då innebära kvalitetsavdrag och bonden får sämre betalt. Därför är det intressant att 
på gårdsnivå kunna sortera med avseende på kvalitetsvariationer.  

Den sista delen av litteraturstudien behandlar möjligheten till maskinsamverkan mellan 
närliggande gårdar. Den grundläggande teorin kommer från boken Agricultural Cooperativ 
Management and Policy från 2014, som diskuterar hur lantbrukskooperativ kan se ut samt 
vilka för- och nackdelar som finns. (Zopounidis et al, 2014) Som ett exempel på hur detta 
praktiskt skulle kunna se ut i Sverige används Maskinsamverkan – tre fallstudier som 
underlag. Den diskuterar även positiva effekter av mindre kooperativ. (Rosenqvist & de Toto 
A, 2005) 

Den avslutande delen av rapporten består av en investeringsanalys av en torkanläggning på 
gårdsnivå, som underlag används här Investering i spannmålstorkning och lagring på 
gårdsnivå – En jämförelse av ett silotorksystem med omrörare och en konventionell 
anläggning. (Westman, 2006) 

1.5 Begrepp 
Avräkningspris – Priset som producenten erhåller för spannmålet. Priset beror på varans 
kvalitetsegenskaper. 

Bankränta – Räntan på banklånet. 

Cirkularitet – Syftar till en förändring från icke-förnyelsebara linjära flöden till förnyelsebara 
slutna flöden där restprodukter tillvaratas. 

dt – Motsvarar deci-ton, vilket är 100 kilo. Vanligt begrepp inom spannmålsbranschen.  

FAO – Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation 
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Grot – Förkortning för ”grenar och toppar”. Det är restprodukterna vid skogsavverkning, som 
kan flisas ner och användas som energikälla. 

Investeringsutrymme – Storleken på en potentiell investering uttryck i ekonomiska termer. 

JHL – Järrestads Härads Lantmannaförening 

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

Kalkylmässig avskrivning – Tillgångens värdeminskning över den ekonomiska livslängden. 

Kalkylmässig ränta – Även diskonteringsränta/kalkylränta. En räntesats som används vid 
jämförelser av betalningar kopplat till olika tidpunkter. Kalkylräntan beror av; 

Legotorka – Att erbjuda en torkningstjänst. 

LRF – Lantbrukarnas Riksförbund 

Merbetalning – Den ökade intäkten som kan fås beroende av ett visst beslut. 

Mindre kooperativ – En geografisk centrerat samarbete mellan upp till fem närliggande 
gårdar. 

Modulariserad produkt – En produkt vars detaljer tillverkas separat och kombineras för att 
skräddarsy en produktlösning. 

OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

SLU – Sveriges lantbruksuniversitet 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras de tillvägagångssätt som används i arbetet kring rapporten. 

2.1 Inledande teoriavsnitt 
Rapportens första del är en litteraturstudie av torkningsanläggningar och kvalitetsklassningar 
av spannmål, samt maskinsamverkan och kooperativ. I litteraturen om 
torkningsanläggningar diskuteras hur torkningsprocessen sker och hur man kan optimera 
torkningskapacitet utan att kompromissa på kvalitén. Därför inkluderas även kapitlet om 
kvalitetsklassningar för att förstå vilka krav som ställs på torkningen. 

2.2 Intervjuer och fallstudier 
I detta avsnitt presenteras de typer av intervjuer som har genomförts i studien. 

2.2.1 Intervjuer av gårdar 
Nästa del av empirin består av en utforskande fallstudie som baseras på intervjuer med ett 
tiotal gårdar. Vi har valt att hålla personliga intervjuer för att få inblick i spannmålsbranschen 
och studera olika exempel på hur torkar kan installeras och uppdateras. Intervjuerna hålls på 
respektive gård och har spelats in i den mån det varit möjligt. Frågorna har varit förberedda, 
men följdfrågorna har formulerats på plats. 

2.2.2 Tornum 
Investeringsanalysen av den hypotetiska investering i torkning- och lagringsmöjligheter som 
presenteras i rapporten har baserats på intervjuer med gårdar, samt på uppgifter från en 
tillverkare av spannmålsanläggningar. Företaget Tornum, som besökts och intervjuats, både 
utvecklar och tillverkar modulariserade produkter för spannmålshantering. Utifrån behov kan 
komponenterna användas för att produktionsplanera skräddarsydda helhetslösningar för 
spannmålshantering. Med anledning av modulariseringen finns förmågan inom Tornum att 
attrahera både stora och små kunder, som har olika krav på anläggningens kapacitet. 
Dessutom finns även möjlighet att med ny teknik, som exempelvis vågceller, kunna 
uppgradera befintliga torkar med enkla medel. Med andra ord krävs inte alltid en helt ny 
anläggning för att utöka kapaciteten. 

Till investeringskalkylerna har Tornum bidragit med prisbild utifrån vilken en gårdsspecifik 
anläggningslösning har tagits fram. Dessutom har trenderna i branschen kunnat identifieras 
och användas i analysen. Exempelvis ligger i dagsläget ett stort fokus på att frigöra gårdar 
ifrån oljeberoendet, vilket också har präglat rapporten. I kalkylerna undersöks de 
förnyelsebara energikällorna halm och flis, samt hur de påverkar lönsamheten. Dessutom har 
de ett antal fördelar gentemot oljan som kan skapa incitament för en investering. 

2.2.3 JHL 
En intervju har genomförts med Einar Mårtensson som ansvarar över spannmålsförsäljning 
på JHL. Intervjun genomfördes på JHL, Järrestads Härads Lantmannaförening, för att få en 
teoretisk och praktisk insyn i medelstora lantbrukskooperativ.  På JHL kan spannmålsodlare 
torka och lagra sin spannmål med olika avtal; antingen kan bonden välja att sälja spannmålet 
med terminsavtal, vid skörd eller använda deras tjänst att legolagra hos dem för 17 öre/kg.  

JHL kommer vid försäljning av spannmålet att sälja det vidare till Svenska foder, 
Lantmännen eller lokala lantbrukare med djurhållning.  Vid försäljning till Svenska foder och 
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lantmännen genomför JHL en tjänst och blir betalda genom en provision medan vid 
försäljning till lantbrukare tas en marginal ut. Provisionen är ett samarbete mellan båda 
parter och kan av konkurrensskäl inte presenteras i rapporten. Marginalen styr JHL fullt ut 
och den är i nuläget ca 26 öre, vilket innebär att om spannmål sälj otorkat till ett 
marknadspris på 1,54 kr/kg säljer JHL den torkad för 1,80 kr/kg. Eftersom det är en 
medlemsägd förening går vinsten ut till dess ägare och en del sparas för framtida 
investeringar.  

2.3 Indata från databas 
Rapportens tredje del är en kvantitativ studie på sekundär data i form av officiell statistik 
hämtad från bland annat Jordbruksverket. Det är en sammanställning över hur 
spannmålspriserna fluktuerar över året. Det ger en överblick på hur spannmålsodlaren kan 
planera sin produktion för att maximera vinsten. Vidare ger det ett underlag för hur tork- och 
lagringsanläggningen bör fungera. 

2.4 Investeringsanalys 
Nästföljande del i rapporten presenterar en investeringsanalys som ett exempel på hur en 
investering av en torkanläggning skulle kunna se ut. Vidare används denna 
investeringsanalys som underlag för att undersöka lönsamheten. 

2.4.1 Investeringskalkyl 
Med hjälp av nuvärdesmetoden kan en investerings framtida förväntande kassaflöde 
evalveras i dagens värde, vilket möjliggör en bedömning av gårdens investeringsutrymme. 
Om nuvärdet är större än grundinvesteringen kan investeringen anses lönsam. Vidare gör det 
att de förväntade merbetalningarna från torkning och lagring har kunnat formuleras i dagens 
värde. Sammantaget ger dessa resultat en uppfattning om gårdens investeringsutrymme. I 
nuvärdesberäkningarna krävs en kalkylräntesats och en uppskattad livslängd. Baserat på 
intervjuer och jämförelser med liknande investeringskalkyler har räntan 4 % och livslängden 
25 år använts. Livslängden är kortare än vad som förväntas av torken, men motsvarar den 
livslängd som är rimlig med hänsyn till investeringens belopp och risk. (int. Bengtsson, BG 
Aktiv Ekonomi, 2015) För att behandla olika avskrivningstider har även den totala kostnaden 
summerats över respektive år.  

	  
Formel	  2-‐1.	  	  Nuvärdesmetoden	  (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009)	  

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 =
𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑡!
1 + 𝑖 !   

=
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑣𝑖𝑑  𝑡𝑜𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡  𝑣𝑖𝑑  𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡  𝑣𝑖𝑑  𝑡𝑜𝑟𝑘𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡

1 + 𝑖 !  

  𝑖 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝑦 = 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑  (å𝑟) 
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2.4.2 Produktkalkyl 
För att sammanställa investeringskostnaderna, samt kostnadsbesparingarna och 
merbetalningarna med anledning av investeringen har en produktkalkyl använts. 
Kalkylsituationen har varit att utreda huruvida investeringsbeslutet är lönsamt jämfört med 
alternativet att sälja spannmålet vid skörd. Kalkylerna har upprättats för genom att beräkna 
investeringsbeslutets årliga resultat för år 1-25 där kostnaderna ställts mot merintäkter och 
kostnadsbesparingar. Vidare har de årliga resultaten nettonuvärdesberäknats för att få 
investeringens resultat över en period av 25 år. Se bilaga 10.3 för ett exempel på 
produktkalkylerna som har använts. 

Nettonuvärdesmetoden har använts för att diskontera inbetalningsöverskotten i 
produktkalkylen (se formel 2-2). Denna metod har använts med anledning av att de totala 
kalkylmässiga avskrivningskostnaderna varierar med åren beroende på produkternas olika 
ekonomiska livslängder. Ett positivt nettonuvärde indikerar att investeringen är lönsam. 

Formel	  2-‐2.	  Nettonuvärdesmetoden (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009)	  

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 = (𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑡!

!

!!!

  )/(1 + 𝑖)!   

=
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟  𝑡𝑜𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡  𝑣𝑖𝑑  𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡  𝑎𝑣  𝑡𝑜𝑟𝑘𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

(1 + 𝑖)!

!

!!!

 

𝑖 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝑦 = 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑  (å𝑟) 

2.5 Risker och osäkerheter 
Avslutningsvis analyseras både allmänna risker för en spannmålstork samt hur riskerna för 
investering av en spannmålstork är kopplat till kalkylerna. I detta avsnitt redogörs 
riskvärderingen som utförts enligt miniriskmetoden där risker bedöms utifrån sannolikhet S 
och konsekvens K. (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009) Båda faktorerna graderas separat från 
ett till fem och deras produkt, riskvärdet, granskas sedan för att skatta den specifika riskens 
omfattning.  

Tabell	  2-‐1.	  	  Riskvärdestabell	  där	  riskvärdet	  är	  produkten	  av	  riskens	  sannolikhet	  S	  och	  konsekvens	  K.	  

Konsekvens K 
      Stor 5 5 10 15 20 25 

 4 4 8 12 16 20 
 Medel 3 3 6 9 12 15 
 2 2 4 6 8 10 
 Liten 1 1 2 3 4 5 
 

 
1 (20 %) 2 (40 %) 3 (60 %) 4 (80 %) 5 (100 %) 

Sannolikhet 
S 
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3. Hantering av spannmål 

I detta kapitel presenteras resultaten från litteraturstudien av teorin kopplad till 
hanteringen av spannmål. Inledningsvis diskuteras kvalitetsklassningarna av spannmål 
och sedan olika tork- och lagringslösningar, samt möjligheten till maskinsamverkan. 

3.1 Kvalitetsklassningar av spannmål 
Då spannmål säljs per viktenhet är torkningen en balansgång eftersom man vill torka 
grödorna så att de kan lagras, men samtidigt inte förlora för mycket vatten då det innebär en 
viktminskning av totalskörden. En regel vid torkning är dessutom att ju torrare och kallare 
spannmålet fås desto säkrare blir lagringen. Annars finns det risk för att spannmålet utsätts 
för mögel, insekter eller svamp, vilket innebär lägre kvalitetsklassning och därmed också 
sjunkande marknadsvärde. (Ekström, Aniansson, & Norén, 1967)  

Kvalité undersöks under två kriterier: falltal och volymvikt. Falltalet visar spannmålets 
proteinhalt, även kallad bakningsdugliheten, som är ett mått på spannmålets groningsgrad. 
Det andra kvalitetskriterium som undersöks vid en kvalitetssäkring är volymvikten. Den mäts 
som hektolitervikt, kg/hl, och används som beskrivning av spannmålets form, storlek, 
ytstruktur och sammansättning. Önskvärda korn som är ganska runda, släta och har likartade 
former väger mer på samma yta. Därför betyder detta att ju högre hektolitervikt, desto bättre 
spannmål. (Evira, 2010) 

Beroende på spannmålslag finns olika betalningsgränser bundna till olika 
kvalitetsklassningar. Exempelvis är den lägsta proteinhalten för maltkorn cirka nio procent 
och under den halten klassificeras varan istället som foderkorn. (Elding, 2002) Detta gäller 
allt spannmålslag, vilket innebär att den lägsta betalningsnivån alltid är foderpriset. 

3.2 Spannmålstorkar 
Som nämnts ovan är det viktigt att torkningen hanteras på ett korrekt sätt för att undvika 
kvalitetsförsämringar hos spannmålet. En riktlinje för att undvika kvalitetsförsämring är att 
torka spannmålet till 14 % vattenhalt.  Tabell 3-1 visar hur många kilogram vatten som måste 
avdunsta vid hantering av 100 kilo spannmål, vilka har beräknats utifrån formel 3-1. 

Formel	  3-‐1.	  Vid	  beräkning	  av	  mängd	  avdunstat	  vatten.	  

Vf = Vattenhalt före torkning   
Ve= Vattenhalt efter torkning   𝑥 = !"!!"

!""!!"
∗ 100 

X= Antal kilo vatten som torkats bort   

Tabell	  3-‐1.	  	  Visar	  hur	  många	  kilo	  vatten	  som	  ska	  avdunsta	  från	  100	  kilo	  spannmål.	  	  

 
 
 
 
 

 

Vattenhalt efter    Vattenhalt före torkning, % 
torkning, % 16 17 18 19 20 21 22 

13 3,4 4,8 6,1 7,4 8,8 10,1 11,5 
14 2,3 3,5 4,9 6,2 7,5 8,9 10,3 
15 1,2 2,4 3,7 4,9 6,3 7,6 9,0 
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Det finns två kategorier av spannmålstorkar - varmluftstorkar och kalluftstorkar. I Sverige 
används 80-90 % varmluftstorkar och fördelen med dessa är att de torkar spannmålet snabbt 
ner till låga vattenhalter, vilket innebär en högre kvalitetsklassning och att odlaren kan ta ut 
ett högre pris (Jonsson, Uppdatering av gårdens spannmålstork , 2006). Denna finns även 
den i två varianter- kontinuerliga torkar och satstorkar. Som namnen antyder är skillnaden 
mellan dem hur spannmålet hanteras.  

En satstork torkar en sats spannmål i taget och spannmålet är stillaliggande under hela 
torkningsprocessen. De använder sig av en enkel teknik där en elevator pressar upp 
spannmålet i kupan och när spannmålet är färdigbehandlat töms den nedifrån. Att ha 
en dubbel satstork istället för en enkel satstork har blivit mer och mer populärt. Den består av 
två enkla satstorkar som med hjälp av en luftväxlare kan byggas ihop för att öka 
torkningskapaciteten samtidigt som energiförbrukningen minskar då de kan växelverka. 
(Tornum, 2015). Spannmålet torkas genom att satstorken består av balkkanaler som ligger 
horisontellt i flera plan och inuti dem transporteras antingen varmluft eller kalluft. 

I de kontinuerliga torkarna är spannmålet hela tiden i rörelse under torkningsprocessen och 
torkarna fylls och töms kontinuerligt. Således sker både förvaring av otorkat spannmål, 
uppvärmning och nedkylning i samma behållare och den består därför av tre zoner: en 
sjunkzon, en torkzon och en kylzon. I tork- och kylzonen behandlas sedan spannmålet med 
hjälp av varma och kalla luftströmmar som cirkulerar på olika höjder. (Samuelson, 2012). 

Kallufttorken, även kallad silotork, kräver mindre tillsyn och kan även användas vid lagring. 
Med anledning av den låga temperaturen tar torkningen längre tid och pågår ofta i flera dygn 
innan önskad vattenhalt är uppnådd. Till skillnad från varmluftstorken fås inte samma jämna 
resultat på spannmålet, men det kan vara fullt tillräckligt. Om det däremot skulle vara dålig 
väderlek vid skörd är det möjligt att en kalluftstork inte räcker. Alternativet är då att använda 
tillsatsvärme i silotorken som komplement. (Ekström, Aniansson, & Norén, 1967) 

I tabell 3-2 ses en sammanställning av de viktigaste teoretiska rammarna som används i 
studien. För en mer detaljeras teoretisk beskrivning och källhänvisningar se bilaga 2.   



 17 

Visar en silotork 
där omröraren 
illustreras av 
stängerna med 
röda prickar. 

Tabell	  3-‐2	  visar	  en	  teoretisk	  sammanställning	  av	  kontinuerlig-‐,	  sats-‐	  och	  silotork.	  	  
 Satstork Kontinuerlig tork Silotork med 

omrörare 
Luftsystem Varmluft 

 
Varmluft Kalluft 

Kapacitet (kW) 245 (enkel) 
640 (dubbel) 
 

640 - 

Avdunstat vatten 
(kg/h) 

168 (enkel) 
439 (dubbel) 
 

439 - 

Torkningsprocess Torkar en sats åt gången, 
samt kyler spannmålet 
efteråt 

Spannmålet flödar 
kontinuerligt genom 
torkens olika zoner där 
det torkas och kyls 
 

Silon fylls med en stor 
mängd spannmål som 
långsamt torkas under 
omrörning 

Styrsystem • Tid 
• Vikt 
• Temperatur 

 

• Temperatur på 
utgående luft 

• Temperatur 
 

Fördelar • Bra vid kvalitets-
sortering 
• Möjlighet till hög 

automatiseringsgrad 

• Jämn torkning av 
spannmålet 

• Generellt billigare än 
de övriga två 
• Kan både torka och 

lagra 
• Lämpliga vid lagring 

vid lägre 
kvalitetskrav 

 
Nackdelar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Generellt dyrare än de 
andra 

• Bristfällig kylning 
om hastigheten 
genom torken blir 
för hög pga. hög 
temperatur på 
ingående spannmål 
• Kräver större 

arbetsinsats 

• Kan endast torka 
spannmål med 
ingående vattenhalt 
under 20 % 
• Kan inte 

kvalitetssortera 
• Risk för värme-

utveckling  
 
 
 
 

Visar	  en	  kontinuerlig	  tork	  där	  de	  
tre	  zonerna	  är	  markerade	  och	  de	  
blåa	  respektive	  röda	  pilarna	  visar	  
kalluftens	  och	  varmluftens	  flöde.	  	  

Visar	  en	  genomskärning	  av	  en	  enkel	  
satstork	  där	  luftkanalerna	  markerats	  med	  
rött	  för	  varmluft	  respektive	  blått	  för	  
våtluft.	  Pilar	  indikerar	  flödesriktningen.	  
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3.3 Varmluftspannor 
Till varje varmluftstork krävs en tillhörande varmluftspanna för att värma upp luften som ska 
samla upp fukt i spannmålen och detta kräver en stor mängd energi. (Jonasson & Neuman) 
För att minska beroendet av fossila bränslen, samt skapa cirkularitet på gårdsnivå, har ny 
teknik med förnybara bränslen blivit tillämpbar inom lantbruket.  

Tabell	  3-‐3.	  Nedan	  visas	  det	  energiinnehåll	  och	  förbränningskostnad	  som	  krävs	  för	  eldningsolja	  respektive	  
halm (Lantmännen och LRF, 2005) (Jonasson & Neuman)	  

 Eldningsolja Halm Flis 

Volymvikt, kg/m3 840 150 200 
Effektivt värmevärde, kWh/ton 11 900  3 700-4 000 3 300-3 700 
Effektivt värmevärde, kWh/ m3 10 000 550-400 800-900 
 
Energikostnader vid 
förbränning 

   

Pris, kr/enhet 9 500 kr/m3  600 kr/ton 200 kr/m3s  1 
Pannans verkningsgrad,  % 85 65 70 
Justerat kWh/enhet 8 500 kr/m3 2 600 kr/ton 665 kWh/ m3s   (3) 

Justerad kostnad kr/kWh 1,12 0,23 0,30 

 
3.3.1 Oljepanna 
Oljepannan har en hög verkningsgrad och utnyttjar 85 % av energin vid torkningsprocessen, 
vilket är den högsta verkningsgrad som finns bland värmepannor till spannmålstorkar 
(Jonasson & Neuman). Oljepannorna är dessutom enkla att använda och tar upp en liten yta 
bredvid torken.  

Olja är ett icke-förnybart ämne och släpper ut avgaser som har en negativ inverkan på miljön. 
Jordbruksverket har skapat en färdplan mot hur jordbruket ska lyckas bli helt oberoende av 
växthusgaser år 2050. I sitt referensscenario kommer då all eldningsolja att bytas ut mot 
förnybara bränslen. I deras studie kommer stationära anläggningar, som exempelvis en 
torkanläggning, minska sitt oljeberoende genom en ökad prisutveckling på olja och dagens 
styrmedel. (Hjerpe, 2012)   

3.3.2 Halmpanna 
Halm är en restprodukt vid spannmålsodling och merkostnaden för att elda med halm ligger 
dels i arbetsbördan men även i tillgång i torknings- och lagringsmöjligheter. Eftersom det är 
en restprodukt från spannmålet är den helt koldioxidneutral.  

Halm är ett billigt biobränsle och kostnaden är 0,21 öre/kWh i hänsyn till energihalt och den 
genomsnittliga halmpannans verkningsgrad.  Trots det billiga alternativet är det en hel del 
faktorer som väger in för att byta ut den gamla oljepannan till en ny halmpanna. Dels är det 
en ytterligare en investeringskostnad och det är dessutom svårt att automatisera en 
halmpanna. Efter varje sats måste den avaskas och fyllas på med ny halm. Det behövs även 
större vikter och volymer för att hantera halm jämfört med olja. Viktmässigt behövs det tre 
                                                             
1 m3s = kubikmeter beräknat utifrån den yttre volymen utan hänsyn taget till inre hålrum 
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gånger så mycket halm för att kompensera för oljans energimängd. Halmen tar även upp 
stora lagringsutrymmen för få samma energimängd som oljan. Relationen är volymmässigt 
1:19 mellan olja och halm. (Lantmännen och LRF, 2005)  

3.3.3 Flispanna 
En annan lösning för att frigöra ett oljeberoende är att elda flis, vilket är restprodukter från 
skogsbruket och består av trä som inte duger till sågtimmer. Flispannor, vars drivkostnad är 
0,30 öre/kWh, har ett flertal miljöfördelar. (Lantmännen och LRF, 2005) Inledningsvis är det 
en förnyelsebar energikälla och bidrar därmed inte till den ökande växthuseffekten. Dessutom 
kan transporter minskas om gården ifråga har en närliggande skog tillhands. Således kan 
restprodukterna från skogen utnyttjas och jordbruket får en stadig energikälla. En annan 
fördel är att timret och det överblivna spillet från skogsbruket, även kallat grot, kan lagras 
utomhus under en presenning. Det förenklar hanteringen och kräver inga stora 
lagringsutrymmen inomhus. Vid behov kan timret bearbetas i flismaskinen och planlagras i 
en lada tills dess att pannan behöver fyllas. (int. Olsson, Tornum, 2015) 

3.4 Lagring 
Förmågan att lagra spannmål på gården är en förutsättning för att kunna sälja spannmålet vid 
ett senare tillfälle och därmed öka vinstmarginalen. Lagring av spannmål sker främst på två 
sätt; planlagring på ett betonggolv inomhus eller lagring i en utomhussilo. Skillnaden är 
främst att spannmålet som planlagras är mer utsatt för skadedjur. Fördelen vid silolagring är 
att värmesensorer kan användas för att kontrollera att temperaturen inte överstiger en viss 
temperatur. Således kan spannmålet kontrolleras och riskerna för försämrade 
kvalitetsegenskaper med anledning av mögel och skadedjur minskar. (Lundin & Jonsson, 
2005) Ett incitament för att välja lagringssilon framför planlagring är dessutom att 
kvalitetskraven ökar inom spannmålsbranschen och därmed blir kvalitetssäkringar allt 
viktigare. (int. Olsson, Tornum, 2015) 

Transporten av torkad spannmål från torken till lagringsplatsen kan automatiseras med en 
elevator som för fram spannmålet via kanaler. Gällande lagringssilos kan sensorer användas 
för att indikera när silon är fylld. Därmed avslutas fyllningen i den silon och övergår till en 
annan. Antalet silos och storleken på dem varierar kraftigt med avseende på behov och 
önskad kvalitet. Det går nämligen inte att särskilja en sats spannmål från en annan om de 
hamnar i samma silo. För att särskilja en skörd med bättre kvalité jämfört med en annan så 
väljer många spannmålsodlare att inneha fler men mindre silos. (int. Mårtensson, JHL, 2015) 

3.5 Lantbrukskooperativ med maskinsamverkan 
Kooperativt förtagande är en form av ekonomisk samverkan mellan ett antal aktörer i syfte att 
driva verksamheten med maximal nytta för dess medlemmar. Denna samverkan beskrivs med 
hjälp av teorin kring transaktionskostnader, vilket förutom produktkostnaden även 
inkluderar kostnader kopplade till bland annat undersökningar av utbudet, förhandling, 
kontrakt och risker. Idéen med lantbrukskooperativ är att bönderna genom exempelvis 
maskinsamverkan kan sänka kostnaderna i förädlingen, vilket innebär lägre 
transaktionskostnader och därmed en större trygghet för bönderna. Dessa resurser kan 
istället användas för att arbeta med kvalitetssäkringar längre in i förädlingsprocessen och 
utveckla verksamheten. (Kontogeorgos, 2011) Vidare finns det då incitament för bönderna att 
satsa på sin egen produktion utan att vara beroende av en spannmålshandlare, vilket då kan 
kanaliseras via kooperativet. Lantbrukskooperativ delvis marknadsstyrda vilket gör det 
möjligt att som bonde handla med andra aktörer än kooperativets handelspartners. Däremot 
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är samarbetena och kontakterna via kooperativet värdefulla för den enskilde bonden. 
(Nilsson, 2011) 

Det finns mycket forskning på de kooperativa företagens verksamhet och de flesta är eniga om 
att det finns en problematik i kooperativ som växer sig stora på bekostnad av deras 
effektivitet. Sveriges konkurrenspolitik reglerar nämligen inte lantbrukskooperativens storlek, 
utan istället tillämpas bara konkurrensrättsliga medel för att motverka maktmissbruk. I takt 
med att ett kooperativ blir större minskar ofta medlemmarnas inflytande och möjlighet att 
påverka, vilket resulterar i att viljan att investera mer i kooperativet minskar. Det skapar en 
ineffektivitet i verksamheten och både de grundläggande sociala, samt ekonomiska 
principerna fallerar. Till en början kan ett kooperativ dra nytta av stordriftsfördelarna, vilket 
även kan gynna medlemmarna. Däremot om medlemmarnas inflytande minskar kan den 
marknadsandel som byggts upp missbrukas och prisnivåerna styras på ett missgynnsamt sätt 
för bönderna. (Lerman & Parliament, 1991) 

Med anledning av dessa argument och i enlighet med teorin kring transaktionskostnader 
finns inga starka incitament för ett stort kooperativ. Samtidigt finns det motiv för att 
spannmålet ska kunna lagras och transporteras för att större marknader ska kunna nås. 
Dessutom finns antydan från Jordbruksverket att den nya jordbrukspolitiken för år 2015 
kommer att ge utrymme för projektstöd för samarbeten med gemensamma 
produktionsprocesser och anläggningar. Med andra ord innebär det att maskinsamverkan 
kan vara en möjlig lösning, men att förädling till färdig produkt inte är lönsamt. (Nilsson, 
2011) 

  



 21 

4. Intervjuresultat 

I kapitel fyra presenteras en sammanställning av samtliga gårdar som intervjuats i studien.  

Gemensamt för samtliga gårdar är att de bedriver någon form av spannmålsproduktion, samt 
att ingen av dem har ekologisk odling. 

Tabell	  4-‐1.	  Sammanställning	  av	  alla	  gårdar	  som	  intervjuats	  i	  studien.	  

Gård Åkermark 
(Ha) 

Årlig 
skörd 
(ton) 

Torktyp Tork-
kapacitet 
från 18 till 
14 % 
(ton/h) 

Förbrännings- 
panna 

A 240 1100 Dubbel satstork à la 
33 m3(2014) 

8,5 Halm 

B 250 1250 Enkel satstork 13 m3 
(1976) 

- Olja 

C 105 525 Planbottenstork (2003) 
Enkel satstork (1966) 
 

- Olja (2005) 
Solceller (2015) 

D 76 360 Ingen tork 
 

- - 

E 220 1600 Torkningsilos med 
omrörning: 
2 st. à la 700 ton 
2 st. à la 900 ton 
 

- Olja 

F 120 600 Dubbel satstork 10 ton 
(2003) 

1 sats på 3h, 
kylning 4h 
 

Olja 

G 100 600 Enkel satstork (1974, 
men har renoverats 
sedan dess) 
 

 Olja 

H 200 1000 Dubbel satstork à la 
40 m3 (2014) 

10 Flis 

 

4.1 Gård A: Spannmålsproducent med nyinvesterad torkanläggning 
Gården är en familjegård av tredje generationen. Spannmålsproduktionen som är belägen 
södra Skåne består av höstvete, korn, samt sockerbetor och ängsgrödor. Den totala 
åkermarken ligger på 240 hektar och den totala årliga skörden är 1100 ton spannmål. Utöver 
denna mark tillkommer 25 hektar av naturbete för gårdens 25 tackor.  

Lantbruksföretaget har nyligen gjort en investering på 7,25 miljoner SEK för att öka 
torknings- och lagringsmöjligheterna, samt öka automatiseringsgraden i produktionen. 
Genom att installera en dubbelsatstork som rymmer 30 ton vete och ökat lagringsutrymmet 
med 650 m3 har man tredubblat kapaciteten på spannmålshanteringen. Satstorken har 
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kapaciteten att torka 8,5 ton spannmål från 18 % vattenhalt till 14 % på en timma. Den gamla 
kontinuerliga torken från 1976 finns fortfarande kvar, men används i dagsläget främst till 
kylning av spannmålet. Anledningen till att den gamla torken ersätts är på grund av den höga 
arbetsbelastning som krävs vid drift. Som tidigare nämnts, expanderades även 
lagringsutrymmet till totalt 900 m3 lagring. Den nya hanteringen av spannmålet är dessutom 
automatiserad till den grad att utlastningen vid upphämtning av spannmål tar tio minuter, 
vilket är en halvtimma snabbare jämfört med den gamla anläggningen. 

Gård A har ett samarbete med en närliggande grisproducent som varje år omsätter 1800 
grisar. Överenskommelsen är att grisbonden får halm från cirka 100 hektar av korn och vete. I 
gengäld får gård A 8000 m3 flytgödsel, vilket återför mineralerna från halmen till 
åkermarken. Halmen från de resterande hektaren används som energikälla till halmpannan.  
Halmpannans främsta uppgift är att förse torken med energi men det används även för att 
värma upp bostadshuset och svinhuset.  

4.2 Gård B: Spannmålsproducent med hög kapacitetsbrist i sin torkanläggning 
Spannmålsodlaren på gård B är andra generationen på den nuvarande gården i Västra 
Götalands region. Den totala åkermarken, inklusive ägd och arrenderad mark, är 250 hektar. 
Det ger en årlig skörd på 1250 ton spannmål varav hälften höstvete och resterande del havre, 
korn och åkerbönor. Gårdens enkla satstork på 13 m3 har kapaciteten att torka halva skörden, 
som därefter planlagras på betonggolv i ladan. Torken installeras på 70-talet och sedan dess 
har bland annat den oljedrivna förbränningspannan utbytts. I nuläget finns inga planer på att 
uppdatera tork- och lagringsanläggningen. 

4.3 Gård C: Spannmålsproducent med maskinsamverkan 
År 2003 investerade gård C i en ny planbottentork med en kapacitet på 150 ton vete. Denna 
används parallellt med den gamla satstorken från 1966. Då satstorken köptes på 60-talet 
brukades 30-40 hektar åkermark och sedan dess har en expansion till 105 hektar mark 
genomförts. Idag finns kapaciteten att lagra 100 ton av skörden, vilket innebär att en 
tredjedel säljs direkt vid skörd. 

Tillsammans med granngården delar gård C på en skördetröska, som inköptes 2003. Den 
gemensamma åsikten gårdarna emellan är att en spannmålstork är personlig medan tröskan 
är mer lämplig för maskinsamverkan. Möjligheten att utnyttja tröskan har uppdelats i 
proportion till gårdarnas åkermark och kostnaderna delas även upp därefter. Den 
gemensamma åsikten har varit att den stora nyttan av samarbetet är den sociala aspekten och 
inte bara den ekonomiska delen. Svårigheten har däremot varit förmågan att planera skörden, 
vilket underlättar om de olika parterna bedriver olika verksamheter och därmed har olika 
behov för maskinen ifråga. 

4.4 Gård D: Tidigare mjölkproducent 
Gård D har funnits i spannmålsodlarens släkt sedan början av 1600-talet. Totalt är det 60 
hektar ägd mark plus ytterligare 16 hektar arrenderad mark. Idag består verksamheten av 
växtodling, men fram till för åtta år sedan har även 120 mjölkkor funnits. På gården finns inga 
möjligheter att torka spannmål, vilket motiveras med att åkerarealerna är för små för att 
kunna finansiera den investering som krävs. Alternativet att finansiera en tork- och 
lagringsanläggning genom kooperativ anses inte heller vara en lösning. Erfarenheten har varit 
att lokalföreningar blir komplexa att driva på grund av många olika viljor. En del i oviljan till 
investeringen kan även kopplas till den ekonomiska risken, samt en kommande pensionering 
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och att driften av gården inte kommer fortlöpa inom släkten. Marken kommer därför att 
arrenderas ut eller säljas. 

4.5 Gård E: Grisproduktion 
Verksamheten på gård E består främst av grisproduktion, men även spannmålsodling till 
grisfoder. Totalt är det 275 hektar åkermark som brukas, varav 80 % är spannmålsodling. Den 
spannmålen är emellertid inte tillräcklig då det omsätts 11 000 smågrisar om året på 780 
suggor. Målet är emellertid att producera allt foderspannmål på gården. Vid foderodling finns 
ett annat fokus där värdet ligger i homogena varor, vilket innebär att olika spannmålslag och 
kvaliteter kan blandas. Vidare krävs ingen kvalitetssortering utan istället bra omrörare i de 
silotorkarna som finns på gården. Totalt har gård E fyra torkningssilos; två silos med 
kapaciteten 700 ton vete, samt två silos som rymmer 900 ton. 

4.6 Gård F: Kycklingproducent 
Gård F har totalt 120 hektar åkermark och producerar cirka 600 ton spannmål varje år. Hela 
den årliga skörden går till kycklingarna som foder. År 2004 valde producenten att investera i 
en dubbel satstork. Detta från att inte haft några torkning- och lagringsmöjligheter alls, utan 
istället torkat och lagrat hos Lantmännen. Anledningen till investeringsbeslutet var 
framförallt att kostnaderna för att legotorka hos Lantmännen ökade. Ytterligare en 
bidragande faktor var att hanteringen av spannmålet underlättades då beroendet till en annan 
aktör minskades, samt att lagringen på gården minskade transporterna och tillgängligheten 
till fodret ökade. Denna spannmål torkas med en dubbel satstork som totalt rymmer 20 ton 
vete. En sats tar ungefär tre timmar att torka, samt fyra timmar att kyla. Det gör att 
anläggningen har kapaciteten att torka cirka 70-80 ton spannmål per dygn. Av den torkade 
varan går spannmål från ungefär 50 hektar till gårdens kycklingar. 

4.7 Gård G: Halvtidsjordbruk 
Gård G är en familjegård av tredje generationen där 600 ton spannmål produceras varje år. 
Totalt brukas 100 hektar åkermark varav 30 hektar är arrenderade. Spannmålet torkas i en 
enkel satstork som byggdes 2003 av begagnade delar. Grunden är dock från 1974. 
Argumentet till investeringen var ta kontrollen över spannmålet och att frigöra beroendet till 
köparen. På så sätt skapas ett större förhandlingsutrymme och spannmålet kan säljas till ett 
högre pris. Nästa mål för gården är att automatisera anläggningen för att öka kapaciteten 
ytterligare, samt minska arbetsbördan. 

4.8 Gård H: Helautomatiserad torknings- och lagringsanläggning 
Gård H är en av odlaren relativt nyförvärvad gård, som år 2012 upprustades med en helt ny 
tork- och lagringsanläggning. Hela hanteringsprocessen från att den otorkade varan släpps 
ned i gropen tills att utlastningsfickorna töms är automatiserad och styrs med PLC-
programmering. Det gör att det manuella arbetet i princip är eliminerat bortsett från 
tröskningen. Däremot underlättar automatiseringen även tröskningen då odlaren inte måste 
passa spannmålstorkarna parallellt. Istället kan anläggningens arbete planeras och 
inprogrammeras på morgonen för att sedan följas via mobilen från skördetröskan. Med 
anledning av arbetsmiljöriskerna kan däremot inte processerna styras från annan plats än i 
anläggningens kontrollrum. De processerna som anläggningen kan genomföra är följande; 
torkning, rensning, lagring, samt behandling av det spannmål som skall användas till utsäde. 

Gård H brukar 200 hektar åkermark, samt 400 hektar skog. Restprodukterna från skogen, 
groten, utnyttjas och bearbetas till flis som kan förbrännas i pannan.  



 24 

5. Investeringsanalys 

Kapitel fem består av den investeringsanalys som har gjorts som underlag för utredningen 
huruvida det är lönsamt för den enskilde spannmålsodlaren att investera i en 
spannmålstork till gården. 

5.1 Val av fallstudieobjekt 
Målet med studierna har varit att undersöka hur spannmålsodlaren kan öka sin lönsamhet 
genom att investera i tork- och lagringsmöjligheter till gården. För att utöver intervjuer vidare 
kunna studera investeringarnas lönsamhet har två gårdar valts för ekonomiska analyser. 
Eftersom fallstudierna skulle vara jämförbara har två gårdar av samma storlek och med 
likartade förutsättningar valts. Skillnaden var emellertid att den ena gården, gård A, nyligen 
hade gjort en investering i en torkanläggning som potentiellt även hade kunnat vara aktuell 
för gård B. På så sätt kunde de båda fallen ses som exempel på före och efter investering. 

En annan aspekt av valet av gårdar är att torkanläggningarna var av olika typer innan 
investeringarna. Innan gård A investerade i den dubbla satstorken användes en kontinuerlig 
tork, som var gammal och krävde en för hög arbetsinsats. Därmed fanns endast alternativet 
att investera i en helt ny spannmålstork. Gård B, med anledning av sin enkla satstork, även 
alternativet att köpa en ytterligare satstork som med en värmeväxlare kan samköras med den 
gamla torken. Det gör att gård B kan utnyttja sin befintligare utrustning, men samtidigt öka 
kapaciteten och tack vare samkörningen minska slitaget på förbränningspannan. Fördelen 
med denna skillnad mellan gårdarna är att torktypens påverkan på investeringens lönsamhet 
har kunnat analyseras. 

Det faktum att gård A redan gjort investeringen har inneburit stor insyn i investerings- och 
installationsprocessen, samt bidragit med precisa siffror till kalkylen. Den kunskapen har 
även varit till underlag för konstruktionen av gård B:s möjliga investering. Sammantaget kan 
faktorer och alternativ som presenterats i investeringsanalysen täcka flera aspekter av 
investeringar i tork- och lagringsmöjligheter. 

5.2 Analysdata 
I detta avsnitt presenteras de huvudsakliga indata till investeringsanalysen; 
spannmålspriserna, alternativkostnaden att sälja otorkad vara, samt spannmålets 
ingående vattenhalt. 

5.2.1 Spannmålspriser 
Investeringsanalyserna baseras bland annat på de avräkningspriser på spannmål som 
månatligen publiceras av Jordbruksverket i statistiska meddelanden. Det är de priserna som 
producenterna får av spannmålshandlarna för otorkat spannmål vid normalkvalitet vid 14 % 
vattenhalt. 

Om spannmålsodlaren har kapaciteten att torka och lagra spannmålet behöver denne inte 
sälja vid skörd, utan har alternativet att sälja vid valfri tidpunkt. Som illustrerat i diagrammet 
5-1 är priset som lägst under skörden i augusti och september. Medelpriset under dessa 
månader för 2011-2014 är 147 SEK/dt. Den potentiella vinsten med lagringsmöjligheterna 
ligger således i den merbetalning odlaren får vid försäljning övriga månader. I diagram 5-1 
framgår det att det högsta medelpriset fås i första kvartalet Q1 varje år. Om odlaren väljer att 
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sälja i Q1 då försäljningspriset är 170 SEK/dt kan en vinst på 23 SEK/dt erhållas med 
anledning av tork- och lagringsmöjligheterna. 

	  

	   	  

Diagram	  5-‐1.	  Medelvärdena	  på	  avräkningspriserna	  på	  100	  kg	  spannmål	  2011-‐2014	  med	  avseende	  på	  samtliga	  
spannmålslag.	  Visar	  fluktuationen	  av	  spannmålspriserna	  över	  ett	  år.	  Lägst	  pris	  under	  skörd	  aug-‐sept.	  Högst	  
pris	  i	  Q1.	  (Jordbruksverket, 2014)	  

I diagram 5-2 presenteras mer ingående hur avräkningspriserna har fluktuerat över åren 
2011-2014. Prisnivån har sjunkit kraftigt och är som lägst år 2014, men trots det finns det 
tydliga säsongsmönster med prissänkningar under skördetid och pristoppar i Q1. 

	  
Diagram	  5-‐2.	  Avräkningspriserna	  på	  100	  kg	  spannmål	  2011-‐2014.	  (Jordbruksverket, 2014)	  
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I diagrammen presenteras spannmålspriserna genom ett medeltal av priserna på de stora 
spannmålslagen. I diagram 5-3 visas däremot prisnivån på respektive spannmålslag; höstvete, 
råg, korn och rågvete. Viktigt att poängtera är att foderspannmål inte inkluderas i studien då 
det är spannmål av lägsta kvalitetsnivån och därmed ger avsevärt lägre avräkningspris. 
Inledningsvis kan det konstateras att säsongsmönstren på priserna inte är beroende av 
spannmålslag. De fyra växtarterna har samma karaktäristiska toppar och dalar för respektive 
månad. Det som skiljer dem åt är prisnivån. Höstvetet är cirka 20 SEK dyrare än de övriga 
spannmålslagen under hela året. Det stabila värdet gör att mervärdet för alla grödor kommer 
att vara detsamma, eftersom höstvetet även kommer att säljas för 20 SEK mer oberoende av 
kvartal. 

 

Diagram	  5-‐3.	  Medelvärdena	  på	  avräkningspriserna	  på	  100	  kg	  spannmål	  2011-‐2014	  med	  avseende	  på	  
respektive	  spannmålslag.	  Samtliga	  månader	  har	  höstvete	  högsta	  prisnivån. (Jordbruksverket, 2014)	  

Investeringsanalyserna har baserats på merbetalningarna producenten kan få genom att lagra 
varan istället för att sälja vid skörd. Som presenteras i tabell 5-1 varierar den potentiella 
merbetalningen beroende på tidpunkt vid försäljning. I investeringsanalysen har vid lagring 
utgått från antagandet av att försäljning sker i första kvartalet varje år. 

Tabell	  5-‐1.	  	  Medelpriserna	  för	  100	  kg	  av	  spannmålslagen;	  höstvete,	  råg,	  korn	  och	  rågvete	  kvartalsvis.	  Den	  
högra	  kolumnen	  illustrerar	  vinsten	  per	  100	  kg	  som	  producenten	  kan	  göra	  vid	  försäljning	  i	  respektive	  kvartal.	  
Alternativkostnaden	  är	  att	  sälja	  vid	  skörd.	  (Jordbruksverket, 2014)	  

Kvartal Medelpris (SEK/dt) Vinst pga. lagring (SEK/dt) 
Q1 170 23,1 
Q2 168 21,0 
Q3 149 1,6 
Q4 156 9,4 
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5.2.2 Svenska Foders torkningsskala 
Vid traditionell spannmålshandel säljer producenten varan till avräkningspris till en 
spannmålshandlare. Vid försäljning av otorkad vara tar spannmålshandlaren ut en 
torkningsavgift som styrs av den ingående vattenhalten i spannmålet. Vidare är detta 
alternativet till att torka på gårdsnivå och torkningsskalans priser ligger därför till grund för 
investeringens alternativkostnader. 

Tabell	  5-‐2.	  Svenska	  Foders	  torkningsskala	  visar	  kostnaden	  att	  torka	  100	  kg	  spannmål	  till	  14	  %	  vattenhalt	  
beroende	  på	  den	  ingående	  vattenhalten.	  (Svenska	  Foder,	  2014)	  

Ingående 
vattenhalt (%) 

Utgående 
vattenhalt (%) 

Pris per 100 kg 
(SEK/dt) 

22 14 15,35 

21 14 14,14 

20 14 12,96 

19 14 11,82 

18 14 10,71 

17 14 9,63 

16 14 8,57 

15 14 7,09 

 

5.2.3 Vattenhalt och räntor 
Den ingående vattenhalten och kalkylräntan har avgörande inverkan i investeringsanalysen 
då variationer i dessa ger betydande förändringar i den potentiella merförsäljningen och 
investeringsutrymmet. För att variera en parameter, som exempelvis investeringsutrymmet 
beroende på ränta, behöver därför den andra fixeras. 

Enligt 20-30 års simulering av väderdata har Skåne en vattenhalt vid skörd på  
17,1 % och Östra Götaland har 17,6 %. (Gunnarsson & m.fl, 2012) Eftersom gårdarna inte har 
varit belägna i Östra Götaland utan Västra Götaland, samt i kombination med risken för ökad 
nederbörd, antas en ingående vattenhalt på 18 % för otorkat spannmål om inget annat nämns.   

Den valda kalkylräntan sätt till 4 %. Kalkylräntan har antagits i samråd med en 
redovisningskonsult och spannmålsodlaren på gård A. Räntesatsen är förhållandevis låg, men 
det kan motiveras med de låga marginalerna och avkastningskraven inom jordbruken.  
Dessutom görs investeringen av en enskild aktör och i avsaknad av andra finansiärer finns 
inga formella krav på riskpremier, som annars också måste inkluderas i den kalkylmässiga 
räntan.  Bankernas låneränta har även antagits vara 4 %. 
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5.3 Investeringskalkyler baserat på fallstudieobjekt 
I detta avsnitt presenteras de investeringsanalyser som har gjorts på gård A och gård B. 

5.3.1 Gård A 
Gård A genomförde under hösten 2014 en investering av en dubbelsatstork med tillhörande 
utomhussilos och halmpanna. Tabell 5-3 visar hur den totala grundinvesteringen på 7,315 
miljoner SEK har fördelats för respektive kostnader. 

Tabell 5-3. Visar de huvudsakliga kostnaderna i investeringen på Gård A. (int. gård A, 2015)  

 Grundinvestering Gård A Kostnad (SEK) Avskrivningstid (år) 

Dubbel 
satstork 

Materialkostnader och 
montering 

4 615 000 
 

30 

 Markarbete 815 000 50 

 El 400 000 30 

Lagringssilo  Materialkostnader  350 000 30 
Halmpanna Materialkostnader 1 100 000 15 
  

Total summa av 
investering 

 
7 315 000 

 

 
Gård A hade tidigare en gammal kontinuerlig tork med tillhörande halmpanna och en 
utomhussilo. På grund av torkens låga kapacitet och höga arbetsbelastning var det inte längre 
aktuellt att utnyttja den kontinuerliga torken för torkning. Vidare har inte den kontinuerliga 
torken använts i spannmålshanteringen, förutom vid behov av en kompletterande 
kylmöjlighet. Alternativet till den dubbla satstorken var i så fall att sälja spannmålet otorkat. 
Kostnadsbesparingen kopplat till investeringsbeslutet var därför skillnaden mellan 
Lantmännens kostnad att torka jämfört med vad det kostar att torka i den dubbla satstorken - 
för all spannmål.  

Gård A använder sig av egenproducerad halm för att få energi att skapa värme till torken. 
Som nämnts i avsnitt 4.1 möjliggör samarbetet med grisproducenten att kvävet återförs till 
jorden genom gödslingen och den resterande halmen kan användas till torkningen. Gård A är 
därför helt egenförsörjande av energi till torken och tar endast upp så mycket halm som 
behövs till pannan. Alternativet till att använda halmen för eget bruk är att sälja det till 
marknadspriset 600 SEK/ton. (se tabell 3-3) Därför räknas nyttjandet av egenproducerat 
halm som en förlorad inkomst och energikällan kommer därför kosta detsamma som 
marknadspriset.  

Den nya investeringen i ytterligare utomhussilos har skapat lagringsutrymme för totalt cirka 
1500 ton spannmål, vilket täcker hela produktionen.  Eftersom det inte hade varit möjligt att 
torka spannmålet på egen hand om investeringen inte hade genomförts så skulle inte 
utomhussilosen varit i bruk. Enligt Gård F finns det inget restvärde i utomhussilos vilket i sin 
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tur medför att det inte finns någon alternativkostnad till lagringen.(int. gård F, 2015) 
Merförsäljningen för lagringsprocessen är därför skillnaden i pris vid försäljning i tredje 
kvartalet Q3, som är priset för torkat spannmål efter skörd, jämfört med försäljning i första 
kvartalet Q1. (se tabell 5-2) 

Gård A gjorde investeringen med intentionen att skapa en torktjänst åt en granne som 
behöver torka 700 ton spannmål. Priset har ännu inte bestämts men med antagande om god 
tillit till tjänsten och faktumet att transportsträckan är ungefär detsamma jämfört med 
grannens förra torkanläggning kommer grannen övergå till torkningstjänsten på Gård A om 
priset är lägre än marknadspriset. Priset för torkningstjänsten antogs därför vara 10 % 
billigare än Svenska Foders rörliga priser i tabell 5-4. Det finns ingen alternativkostnad till 
tjänsten, eftersom investeringen har genomfört utan hänsyn till torkningstjänsten, och 
merintäkten blir därför skillnaden mellan tjänstens inkomst och torkens energikostnad. I 
tabell 5-4 visas försäljningspris och merintäkten från torktjänsten samt den totala 
merintäkten för legotorkning grannens 7oo ton vid olika ingående vattenhalter. I dagsläget 
har gård A inga planer för att utöka torktjänsten ytterligare men vid maximal kapacitet på 
torkanläggningen kan ytterligare 1500 ton spannmål legotorkas i torktjänsten. 

Tabell	  5-‐4.	  Den	  potentiella	  vinsten	  av	  en	  torkningstjänst	  beroende	  av	  ingående	  vattenhalt	  för	  700	  ton.	  

Ingående 
vattenhalt (%) 

Försäljningspris 
(SEK/dt) 

Merintäkt tork-
tjänst (SEK/dt) 

Totala merintäkten 
torktjänst (SEK) 

22 13,8 10,4 72 552 
21 12,7 9,7 68 216 
20 11,7 9,1 63 986 
19 10,6 8,6 59 930 
18 9,6 8 55 986 
17 8,7 7,5 52 157 
16 7,7 6,9 48 384 
15 6,4 6 41 897 
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Diagram 5-4 visar hur stort investeringsutrymme som fås vid en kalkylränta på 4 % och 
varieras på ingående vattenhalt. Investeringsutrymmet baseras på nuvärdesberäkningar av 
kostnadsbesparingar och merintäkter med anledning av investeringsbeslutet. Resultatet visar, 
med ovanstående parametrar, att gård A ges ett investeringsutrymme på 6,41 miljoner SEK 
vid en avskrivningstid på 25 år.  

Diagram 5-4 presenterar dessutom hur vinster och kostnadsbesparingarna är fördelade.  Som 
visas i diagrammet kommer den största andelen av vinsten från lagring av spannmål. 
Området som illustreras av potentiell utökad torktjänst visar det ytterligare investerings-
utrymme som ges då anläggningen används med fullkapacitet och därmed en maximal 
torktjänst på totalt 2200 ton spannmål årligen. Den utökade torktjänsten resulterar i ett totalt 
investeringsutrymme på 8,28 miljoner SEK. 

	  

Diagram	  5-‐4.	  Visar	  investeringsutrymmet	  vid	  en	  kalkylränta	  på	  4	  %	  och	  livslängd	  på	  25	  år	  beror	  på	  den	  
ingående	  vattenhalten.	  De	  olika	  färgerna	  illustrerar	  hur	  respektive	  vinst	  bidrar	  till	  investeringsutrymmet.	  
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Diagram 5-5 visar hur investeringsutrymmet förändras beroende på den kalkylmässiga räntan 
med hjälp av nuvärdesmetoden. Den ingående vattenhalten har fixerats till 18 % och en 
ekonomisk livslängd på 25 år. För att uppnå en uppnå ett investeringsutrymme som är 
detsamma som grundinvesteringen på 7 315 000 kr krävs en kalkylränta under 2,75 %. Denna 
räntesats är emellertid lägre än vad som antagits i avsnitt 5.2.3, vilket gör att den kan anses 
orimlig. Andra faktorer som exempelvis en utökad torktjänst måste användas för att nå en 
break-even på 25 år. 

 
 
Diagram	  5-‐5.	  Den	  möjliga	  grundinvesteringen	  givet	  merbetalnignarna	  från	  torkning,	  lagring	  och	  
torkningstjänst,	  men	  med	  varierande	  ränta.	  Beräknat	  med	  ingående	  vattenhalt	  18	  %	  och	  en	  livslängd	  på	  25	  år.	  

Diagram 5-6 visar det årliga resultatet av investeringsbeslutet baserat på differensen mellan 
årliga inkomster och kostnader som följer av investeringen.  De totala investerings-
kostnaderna baseras på en full belåning med 4 % låneränta och amorteringar på 1/29-del av 
beloppet från och med andra året, samt avskrivningar enligt tabell 5-3. Som illustrerat i 
diagrammet är det först efter 15 år som intäkterna och kostnadsbesparingarna större än de 
totala årliga investeringskostnaderna. 
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Diagram	  5-‐6.	  	  Det	  årliga	  resultatet	  av	  investeringsbeslutet	  baserat	  på	  fullbelåning,	  samt	  potentiella	  
kostnadsbesparingar	  och	  ökade	  intäkter.	  

Över avskrivningstiden på 25 år ger produktkalkylen, enligt diagram 5-6, ett nettonuvärde på 
-470 000 kr. Sammantaget har produkt- och investeringskalkylerna för gård A visat att 
investeringen på 7,315 miljoner SEK inte kommer att vara ekonomiskt hållbar vid produktion 
av 1100 ton spannmål på gården och en torktjänst på 700 ton. 

5.3.2 Gård B 
På gård B har inga konkreta planer på uppgradering av spannmålstorken funnits. 
Problematiken kring torkningskapaciteten har identifierats, men kostnaden för 
uppgraderingen har upplevts vara för hög. (int. gård B, 2015) Kalkylerna baseras på ett beslut 
att byta ut den befintliga oljepannan mot en flispanna, samt uppdatera till en dubbelsatstork. 
Det gör att drivkostnader för den halva av skörden som tidigare torkats och lagrats på gården 
nu ställs mot drivkostnaderna för flis. Det andra halvan som tidigare sålts vid skörd ställs 
samtidigt mot möjligheten att nu torka och lagra grödorna på gården.I tabell 5-5 presenteras 
kostnaderna kopplat till en potentiell investering i en uppgradering av torknings- och 
lagringsmöjligheter. Den består av ett inköp av en enkel satstork på 18 m3 som kan växelköras 
med den befintliga satstorken på 13 m3. Det kommer att kräva en förbränningspanna med en 
kapacitet på 340 kW. Förslaget är här en flispanna som delvis kan drivas av grot hämtat från 
gård B:s skog. Med tillägg för det markarbete som krävs i form av betong och övriga 
kostnader för el och arbete hamnar investeringen på 1,5 miljoner SEK. Med denna anläggning 
kommer gård B ha kapaciteten att torka hela skörden på 1250 ton från 21 till 14 % i vattenhalt 
på 20 dagar. (int. Olsson, Tornum, 2015) Således finns inget extra utrymme för en möjlig 
torktjänst, utan det skulle kräva både större tork och panna. Investeringen ger inte heller en 
förbättrad lagring, utan antagandet är att spannmålet även fortsättningsvis skall planlagras 
inomhus.  
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Tabell 5-5. Visar de uppskattade kostnaderna vid en potentiell uppgradering av gård B:s torknings- 
och lagringsmöjligheter. (int. Olsson, Tornum, 2015) 

 Grundinvestering Gård B Kostnad (SEK) Avskrivningstid (år) 

Enkel 
satstork 

Materialkostnader 
Markarbete 
Övriga kostnader 
(el + arbete)  

200 000 
100 000 
400 000 

30 
50 
30 

Flispanna Materialkostnader 800 000 15 

 Total summa av investering 1 500 000  

 
Den inledande delen av investeringsanalysen presenteras i diagram 5-7. Diagrammet baseras 
på nuvärdesberäkningar av de potentiella kostnadsbesparingarna för torkningen, samt 
vinsten från på den ökade lagringsmöjligheten. Med en kalkylränta på 4 % och en beräknad 
ekonomisk livslängd på 25 år fås ett beräknat investeringsutrymme med avseende på 
ingående vattenhalt i spannmålet. Då medelvärdet på den ingående vattenhalten är 18 % fås 
ett ungefärligt investeringsutrymme på 3,66 miljoner SEK. Det innebär att 
kostnadsbesparingarna och vinsten på lagringsmöjligheterna kan användas för att finansiera 
en tork- och lagringsanläggning på 3,66 miljoner SEK. 

	  

	  
Diagram	  5-‐7.	  Den	  möjliga	  grundinvesteringen	  givet	  merbetalnignarna	  från	  torkning	  och	  lagring,	  men	  med	  
varierande	  ingående	  vattenhalt.	  Beräknat	  med	  4	  %	  kalkylränta	  och	  livslängd	  på	  25	  år.	  
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Investeringsutrymmets beroende av kalkylräntan illustreras i diagram 5-8  givet en ingående 
vattenhalt på 18 % och en ekonomisk livslängd på 25 år. Med anledning av investeringens 
långa livstid har övriga kalkyler i rapporten baserats på kalkylräntan 4 %. Det var en hög 
ränta jämfört med ränteläget på banklånen, men marginalen krävdes för att minska den 
ekonomiska risken vid en eventuell ränteökning.  Kontentan av diagram 5-8 är emellertid att 
en låg kalkylränta kan ge upphov till ytterligare en miljon i investeringsutrymme, som kan 
gynna investeringsbeslutets lönsamhet.  

	  

	  
Diagram	  5-‐8.	  Den	  möjliga	  grundinvesteringen	  givet	  merbetalnignarna	  från	  torkning	  och	  lagring,	  men	  med	  
varierande	  ränta.	  Beräknat	  med	  ingående	  vattenhalt	  18	  %	  och	  livslängd	  på	  25	  år.	  
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Givet investeringens kostnader fås ett årligt resultat på investeringsbeslutet enligt diagram 5-
9. De totala investeringskostnaderna baseras på en full belåning med 4 % låneränta och 
amorteringar på 1/29-del av beloppet från och med andra året, samt avskrivningar enligt 
tabell 5-5. Vidare är resultatet en kombination av de årliga kostnaderna, samt de 
kostnadsbesparingar och ökade intäkter som presenterats i föregående diagram med 
ingående vattenhalt 18 % och kalkylräntan 4 %. 

	  
Diagram	  5-‐9.	  Det	  årliga	  resultatet	  av	  investeringsbeslutet	  baserat	  på	  fullbelåning,	  samt	  potentiella	  
kostnadsbesparingar	  och	  ökade	  intäkter.	  

Vidare har inbetalningsöverskotten i diagram 5-9 nettonuvärdesberäknats, vilket gav en 
potentiell vinst på 2,11 miljoner SEK över en period på 25 år. Dessutom fås, till skillnad från 
gård A, ett positivt årligt resultat från första året. Det gör att investeringen ger avkastning från 
år ett. Sammantaget har samtliga kalkyler för gård A visat att investeringen på 1,5 miljoner 
SEK är ekonomiskt hållbar. 
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5.4 Risker kopplat till spannmålshantering och torkanläggningar 
En investering av en spannmålstork är mycket kapitalkrävande och därför är det viktigt att se 
över risker kopplat till kalkylerna. Riskanalysen är baserad på miniriskmetoden för 
bedömning av konsekvenser och sannolikheter.  

Tabell	  5-‐6.	  	  Risker	  kopplat	  till	  ett	  investeringsbeslut	  i	  ökade	  till	  torknings-‐	  och	  lagringsmöjligheter.	  Riskerna	  
är	  värderade	  enligt	  miniriskmetoden.	  

Risk Sannolikhet 
𝒔 (1-5) 

Konsekvens 
𝒌 (1-5) 

Riskvärde 
𝒔 ∙ 𝒌  

Riskåtgärd 

Brand i tork eller 
lagringsfickor 

2 5 10 Renhållning och 
beredskapsplan för brand 
 

Skadedjur i 
spannmålen 

3 4 12 Kylning och luftning av 
spannmål, mekaniska 
råttfällor, tätade byggnader 
 

Mögelväxt 3 4 12 Kylning och luftning av 
spannmål 
 

Installationen 
försenas 

5 3 15 Inför tidsbuffert internt och 
gentemot byggfirma. 
 

Kostnaderna 
överstiger budgeten 

3 4 12 Förhandla avtal med 
byggfirma. 
 

Utrustning skadas 
vid transport eller 
installering 
 

3 3 9 Fokusera vid planering på 
skonsam flytt. 

Stigande ränteläge 3 4 12 Bind upp räntan. 
 

 

Brandrisken är den risk med mest förödande konsekvenser, eftersom den inte bara kan 
förstöra spannmålet utan också hela tork- och lagringsanläggningen. En brand kan utlösas av 
dammexplosioner i transportsystemen, mekaniska gnistor eller statisk elektricitet. Vid brand 
riskeras denna att spridas via elevatorerna, transportörerna och ventilationen. Konsekvensen 
kan då bli förstört spannmål, skador på anläggningen och dyra produktionsstopp. Lämpliga 
riskåtgärder är att arbeta med renhållning av anläggning, samt forma en beredskapsplan om 
olyckan är framme. Vidare är det viktigt att underhålla maskinerna för att minimera risken. 
Dessa åtgärder krävs dessutom om spannmålshanteringen är automatiserad för att flödet 
skall fungera smärtfritt. (Sjöberg, 2002) 

En annan risk är om spannmålet angrips av skadeinsekter eller fåglar som är den största 
smittbäraren av salmonella. Regelverket från EU och marknaden ställer allt högre krav på 
spannmålshanteringen, vilket påverkar både human- och foderproduktionen. (int, Olsson, 
Tornum, 2015) Det innebär att t.ex. råttfällor med gift inte är lämpligt med anledning av 
spridningsrisken. Gällande råttbekämpning är mekaniska fällor en lösning och fågelsäkringen 
görs främst genom tätning av byggnaderna. Skadeinsekterna åtgärdas genom att spannmålen 
luftas och kyls ner. Om en rensmaskin finns tillgänglig kan spannmålet rensas från insekter, 
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men om hela anläggningen är angripen bör en skadebekämpningsfirma anlitas. (Lantmännen, 
2007) Ett angrepp innebär således inte bara kvalitétsavdrag vid försäljning, utan kan leda till 
extra kostnader vid bekämpning. I förebyggande syfte är det därför viktigt med renhållning av 
anläggningen och snabb nerkylning efter torkning. 

Mögeltillväxt är en annan risk som förhindras genom kylning och luftning efter torkning. 
Annars kan mögeltillväxten leda till försämrad kvalité med avseende på energi, näring, smak 
och färg. Dessutom kan det bildas toxiner som kan orsaka sjukdomar hos människor och djur. 
(Lantmännen, 2007) Därför kan spannmål med mögelangrepp underkännas vid försäljning 
och därmed innebära intäktsförluster. Förutom en omgående kylning efter torkning bör 
temperaturen i det lagrade spannmålet kontinuerligt kontrolleras. Om spannmålet har en för 
hög vattenhalt kan värme utvecklas, vilket gynnar mögeltillväxt. På marknaden finns det silos 
med omrörare som kan förebygga värmeutvecklingen, men nackdelen är att eventuella 
toxiner som bildas rörs ner i hela satsen. I silos utan omrörare lägger sig toxinerna på det 
översta lagret på grund av fläkten och kan då extraheras från spannmålet. (int. Olsson, 
Tornum, 2015) 

Kopplat kring installationen av en ny spannmålstork, alternativt en uppdatering av en 
befintlig tork, finns vissa risker. Inledningsvis kan arbetet kring installationen och bygget 
stöta på oväntade faktorer, som kräver ytterligare ekonomiska utlägg. Det kan leda till att 
kostnaderna överstiger budgeten, men detta åtgärdas enklast med en ekonomisk buffert och 
detaljerade avtal med byggfirman. Liknande åtgärder gäller även för risken att installationen 
försenas. Med hjälp av bra avtal och en tidsbuffert bör inte arbetet orsaka ytterligare 
produktionsstopp. I kombination med att allt fler spannmålstorksfirmor även levererar under 
vintertid kan installationen planeras tidsmässigt så att påverkan på produktionen blir 
minimal. Det gör att sannolikheten för installationsriskerna minskas och dess riskvärde blir 
lågt. 

Avslutningsvis är en stor del i riskhanteringen vid spannmålsproduktion förmågan att kunna 
spåra olika satser. Genom att kunna särskilja på faktorer som spannmålslag, in- och utgående 
vattenhalt, skördedatum, temperaturer vid lagring och var det lagrats kan en dålig sats spåras. 
Vidare kan bonden produktsäkra och minimera risken för kvalitétsavdrag. Det medför 
dessutom att uppkomsten av skadeinsekter och mögel inte angriper all skördat spannmål 
utan endast en mindre del, förutsatt att de olika satserna inte kontamineras.  
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6. Resultat och diskussion  

I detta kapitel diskuteras rapportens resultat både från litteraturstudie, samt intervjuer och 
fallstudier ur olika hållbarhetsperspektiv.  

6.1 Teknisk utveckling och miljömässig hållbarhet 
I avsnitt 6.1 diskuteras olika incitament för tekniska val av de olika torkarna: silotork med 
omrörare, kontinuerlig tork, samt enkel och dubbel satstork. Dessutom diskuteras den 
miljömässiga hållbarheten i samband med cirkularitet på gårdsnivå. Avslutningsvis görs en 
bedömning över vilken som är bäst lämpad vid en nyinvestering. 

6.1.1 Val av spannmålstork 
I) Kallufttork - En silotork med omrörare, kalluftstork, är flera avseende mindre lämplig för 
produktion av spannmål till humankonsumtion. Detta antagande grundas främst på den höga 
risken för kvalitetsförsämringar som sker vid torkningsmetoden. 

En anledning till kvalitetsrisk är de stora volymer som används i en silotork med omrörare, 
vilket gör det omöjligt att särskilja olika satser från varandra. Detta innebär i sin tur att om 
det är olika kvalitéer på skörden kommer de blandas och säljas till ett lägre marknadspris. 
Kvalitén bestäms främst av proteinhalten i spannmålet. Om det börjar regna under tiden för 
skörd kommer tröskningen avslutas och återupptas när spannmålet återigen har torkat till en 
hanterbar vattenhalt. Under denna tid kan spannmålets börjat gro och enzymverksamheten 
öka vilket resulterar i att spannmålet endast kan användas som djurfoder. Producenten 
tvingas då att torka allt spannmål tillsammans och hela skörden tvingas säljas till en lägre 
kvalité. 

Ytterligare en kvalitetsrisk är silotorkens långsamma torkningsprocess med kalluftsfläktar. 
Vid höga vattenhalter kommer spannmålet börja gro i torken vilket skapar en 
värmeutveckling som stiger upp till det översta lagret. Det översta lagret kan då drabbas av 
mögeltillväxt och toxider. Inträffar detta tvingas spannmålet säljas som foderspannmål 
eftersom det är lägre kvalitetsrestriktioner för foder. Förutom en minskad inkomst vid 
försäljning kommer toxidintaget öka vid humankonsumtion av köttprodukter. Flertalet av de 
intervjuade spannmålsproducenterna uppger att de har märkt en trend mot striktare 
kvalitetsrestriktioner från uppköpare samt högre kvalitetskrav från slutkonsumenten. Detta 
möjliggör i sin tur att restriktionerna för foderspannmål kan komma att skärpas i framtiden. 
Eftersom en spannmålstork är en långvarig investering finns det därför risk att silotorken 
under dess livstid tvingas uppdateras eller bytas för att uppfylla striktare krav framöver vilket 
medför ytterligare investeringskostnader. 

Risken att vid upprepade tillfälle tvingas sälja till ett lägre marknadspris på grund av dålig 
hantering i torkprocessen ger stora inkomstförluster. En silotork anses därför med 
ovanstående argument inte vara en lämplig investering vid produktion av spannmål i denna 
rapport.   

II) Varmluftstork - Kontinuerliga torkar och dubbla satstorkar, varmluftstorkar, är de som 
främst förespråkas vid högkvalitativ spannmålsproduktion. Tabell 3-2 visar att de även har 
samma kapacitet under torkningsprocessen och enligt gård F är grundinvesteringen ungefär 
detsamma mellan torkarna vid samma kapacitetsbehov. (int. gård F, 2015) Det går därför att 
anta att valet av torkanläggning beror på andra faktorer.  
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En faktor som påverkar valet är på vilken torkningsprocess producenten föredrar. Gård B, C 
och G har en gammal enkel satstork och gemensamt för dem är att de uppskattar att de kan 
torka en sats spannmål i taget och särskilja de olika satserna på kvalité om det behövs.  

Gård A hade tidigare en kontinuerlig tork men valde år 2014 att investera i en dubbelsatstork, 
beroende på låg automatiseringsgrad i den gamla. Spannmålsodlaren ansåg att arbetsbördan 
var lägre i en dubbel satstork jämfört med en kontinuerlig då det går att planera processen i 
högre utsträckning. När satsen är tömd kan producenten välja att inte arbeta mer för dagen 
och stanna torkningsprocessen. I en kontinuerligtork är detta svårt eftersom allt spannmål i 
lagringskupan är rörelse genom torken och att avstanna processen ger en ojämn torkning.  

Under lagringsåret 2014/2015 har mycket kritik riktats mot de kontinuerliga torkarna då 
flertalet maltkornsskördar som torkats i kontinuerliga torkar har angripits av baggar. 
Problematiken grundar sig i den varma sommaren 2014 där kärnorna vid skörd hade en hög 
temperatur. Det medförde att spannmålet vid torkning tidigt nådde önskad vattenhalt och 
därmed gick snabbt genom den kontinuerliga torken. (int. von Rosen, BM Agri, 2015) Då 
spannmålsflödet är detsamma genom hela torken innebar det att varan även transporterades 
snabbt genom den kylande sektionen. Konsekvensen blev att maltkornens kärnor inte 
nedkyldes tillräckligt och därmed lagrades med önskad vattenhalt, men med en för hög 
temperatur. Vidare ökade risken för insektsangrepp och flera skördar kontaminerades av 
baggar. Detta blir kostsamt för producenten och påverkar utbudet av maltkorn på 
marknaden. Frågan är däremot om detta är ett problem som ökar med växthuseffektens 
påverkan på det svenska klimatet. Om så är fallet kräver det att Sverige använder 
benchmarking mot länder i varmare klimat som kontinuerligt arbetar med denna 
problematik. Dessutom krävs en uppdatering av de kontinuerliga torkarna så att de kan 
hantera denna typ av problem. 

Sammantaget anser vi att den dubbla satstorken är ett bättre alternativ vid spannmålsodling 
och den väljs därför för att analysera en hypotetisk investering till Gård B. En silotork med 
omrörare löper stor risk att vid upprepade tillfälle tvingas sälja till ett lägre marknadspris på 
grund av dålig hantering i torkprocessen ger stora inkomstförluster. Jämförelsen mellan 
varmluftstorkarna visade dessutom fler risker med en kontinuerligtork.  

6.1.2 Cirkularitet 
Att investera i en halm- eller flispanna är ett enkelt sätt att öka cirkulariteten på gårdsnivå. 
Under torkens långa ekonomiska livslängd är cirkularitet ett sätt att skydda sig mot stigande 
energipriser samt knyta större delar av värdekedjan i den egna produktionen.  

Halm och flis har ett lågt pris per kilowattimma, endast 20 respektive 27 procent av oljepriset. 
(se tabell 3-3) Det redan höga priset för olja och jordbruksverkets prognoser om ett ytterligare 
stigande prisutveckling kommer öka skillnaderna mellan dem ytterligare. Förutom oljans 
höga kostnad har oljeförbrukningen en negativ inverkan på växthuseffekten. Enligt 
Jordbruksverkets mål ska torkanläggningar vara oberoende av olja vid år 2050 och det är 
därför möjligt att restriktioner kommer förhindra användning av oljepannan under den 
ekonomiska livslängden. Med detta i åtanke anser vi att det är lämpligt att investera i 
koldioxidneutrala energikällorna halm eller flis vid en ny investering av förbränningspanna.  

Halm är en restprodukt vid spannmålsodling och anses vara det naturliga valet för torkning 
av spannmål på kort sikt. Däremot måste kvävet från halmen återföras till jorden och detta 
medför ytterligare en utbetalning. Fallet på Gård A som studerades löste detta genom ett 
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samarbete där halm byttes mot kväverikt gödsel, där kostnad då ses som en förlorad inkomst. 
De lantbrukare som även ägnar sig åt skogsproduktion kan använda sig av skogens 
restprodukter, exempelvis små timmerstockar och grot, för att skapa flis till flispannan.  
Fördelen med flis är att behandling och lagringen är enklare jämför med halm eftersom den 
varken behöver torkas och kräver mindre lagringsutrymme. Flis borde därför väljas framför 
halm om möjligheten finns.  

6.2 Ekonomisk hållbarhet 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras de potentiella lösningar som identifierats för att 
respektive torkanläggningarna på respektive gård ska uppnå ekonomisk hållbarhet.  

6.2.1 Gård A 
Nettonuvärdet av investeringsbeslutet var enligt kalkylerna -470 000 SEK, vilket innebär att 
beslutet inte är lönsamt. Däremot finns det ett flertal faktorer som skulle kunna justeras för 
att öka investeringens ekonomiska effektivitet. Gällande den ingående vattenhalten som 
parameter kan odlaren endast öka lönsamheten genom att försöka skörda taktiskt i 
förhållande till vädret. Det är däremot inte en faktor som odlaren kan kontrollera i allt för stor 
utsträckning, utan bygger mer på tillfälligheter. Den andra parametern, försäljningspriset på 
spannmålet, har vid fulla lagringskapaciteter en större styrbarhet.  

Den parameter som har bedömts vara mest avgörande vid investeringsbeslutet för gård A är 
spannmålstorkarnas utnyttjandegrad. Givet en fortsatt årlig skörd och legotorkning på 1800 
ton spannmål finns ytterligare utrymme för torkning av 1500 ton spannmål. En ökad årlig 
skörd anses inte vara ett alternativ då arrendering eller inköp av mark innebär en ökad 
kostnad. Den stora potentialen ligger istället i torkningstjänsten. Med anledning av den 
outnyttjade kapaciteten finns möjligheten att öka legotorkningen och därmed öka intäkterna. 
Vidare kan investeringskostnaderna slås ut på en större andel spannmål och kostnaderna för 
torkningen av 100 kg spannmål sjunker. I diagram 6-1 illustreras torkningskostnaderna per 
100 kg i de två fallen; att 700 kg respektive 2200 ton spannmål legotorkas. Siffrorna 
motsvarar den mängd spannmål som idag legotorkas, samt alternativet där spannmålstorken 
används på full kapacitet och därmed en legotorkning av 2200 ton spannmål. 
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Diagram	  6-‐1.	  Torkningskostnaden	  på	  100	  kg	  spannmål	  med	  avseende	  på	  de	  två	  fallen	  av	  torkningstjänsten.	  	  

En legotorkning av 2200 ton spannmål innebär ett annat utgångsläge för 
investeringsanalysen, eftersom det skapar andra årliga inbetalningsöverskott. Redan det 
femte året är intäkterna och kostnadsbesparingarna större än de totala årliga 
investeringskostnaderna. Det gör att investeringen snabbare betalas tillbaka och odlaren kan 
få avkastning på anläggningen. De förväntade årliga resultaten över de 25 första åren 
presenteras i diagram 6-2. 

	  
Diagram	  6-‐2.	  	  Det	  årliga	  resultatet	  av	  investeringsbeslutet	  baserat	  på	  fullbelåning,	  samt	  potentiella	  
kostnadsbesparingar	  och	  ökade	  intäkter.	  
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Nettonuvärdet av investeringsbeslutet baserat på alternativet med en torkningstjänst på 2200 
ton spannmål gav en förväntad vinst på 1,9 miljoner SEK över 25 år. Vidare var 
torkningstjänsten en parameter i kalkylerna som hade en stor påverkan på lönsamheten och 
rekommendationen är därför att expandera verksamheten kring legotorkningen. Break-even 
för investeringsbeslutet över 25 år blev en torktjänst på cirka 950 ton. En aspekt som 
emellertid inte i utreddes var handpåläggningen kopplat till spannmålshanteringen innan och 
efter uppgraderingen av anläggningen.  Därmed måste torkningstjänsten dimensioneras till 
de tillgängliga arbetstimmarna. En stor expansion av tjänsten skulle potentiellt kunna 
innebära ett behov av extra arbetskraft, vilket i det fallet måste inberäknas i kalkylerna. Om 
detta inte är önskvärt krävs dock inte en torkningstjänst med full kapacitet för att öka 
lönsamheten. En avvägning av tjänsten får här göras av odlaren, men en torktjänst över 950 
ton spannmål kommer att krävas om lönsamhet skall uppnås på 25 år. 

6.2.2 Gård B 
Givet resultaten från investeringsanalysen är rekommendationen till gård B att investera i en 
enkel satstork och en flispanna. Den grundinvesteringen var den minsta möjliga 
uppgradering för att hantera hela gårdens skörd, samt frigöra oljeberoendet genom 
införskaffandet av en flispanna. Om strukturrationaliseringen av gården planeras att fortsätta 
finns incitament för en större investering då offerten endast täcker dagens behov. Det skulle 
då vara nödvändigt med en större satstork och därmed även erforderligt med en panna med 
högre kapacitet. Med tanke på det beräknade investeringsutrymmet på 3,66 miljoner SEK bör 
en större investering kunna vara rimlig trots lånekostnader. Dessutom bör spannmålsodlaren 
utvärdera om det kan vara ett alternativ att legotorka spannmål. Givet gård A har detta 
bevisat vara ett sätt att finansiera anläggningen, samt utöka gårdens verksamhet. Detta kräver 
mer administration och arbete, men skulle med en automatiserad process kunna vara rimlig.  

6.3 Mindre kooperativ och maskinsamverkan 
En ekonomisk lösning för att hantera de höga investeringskostnaderna kopplade till tork- och 
lagringsanläggningar är att spannmålsodlare samverkar via ett kooperativ. Det förbättrar inte 
bara finansieringsmöjligheterna utan ger även utrymme att planera användandet så att 
anläggningen drivs med full kapacitet. Som illustrerat i avsnitt 6.2 i diagram 6-1 minskar 
kostnaden att torka 100 kg spannmål kraftigt om totala mängden torkat spannmål kan ökas. 

Trots de minskade transaktionskostnaderna som orsakas av ett kooperativ har 
intervjuobjekten varit samstämmigt negativa mot idéen. Argumenten som har lyfts fram är 
komplexiteten att organisera olika verksamheter kring ett torkschema och många olika viljor 
som måste respekteras. Dessutom anses spannmålstorkarna vara personliga, eftersom varje 
odlare känner sin tork och själv vet hur den bäst kan användas. Det gör att ett kooperativ 
kring torkning skulle innehålla ytterligare en dimension där personliga värderingar kan väga 
tyngre än den ekonomiska nyttan. Flera av de intervjuade har erfarenhet av lokalföreningar 
och anser sig redan ha gett kooperativfilosofin en chans. Den gemensamma åsikten var att 
kooperativverksamheter är ineffektiva och tidskrävande. 

Den fördel med kooperativ som har diskuterats i intervjuerna är den sociala aspekten. 
Generellt är lantbruksverksamheten relativt isolerad och ett samarbete anses vara en 
möjlighet att få träffa människor. För att få ihop ett torkschema etcetera krävs ofta flera 
dagliga samtal för att koordinera skördarna och underhållet av torken. Av denna anledning 
underlättar det om lantbrukarna ifråga har olika verksamheter och producerar olika grödor. 
Det innebär att risken för sammanfallande arbetstoppar minskar och att otorkat spannmål 
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inte blir liggandes. Det skulle i så fall kunna innebära stora produktionsrisker som i längden 
kan bli kostsamma för alla iblandade. Vidare är en god kommunikation inom kooperativet ett 
krav för en fungerande verksamhet. 

Med anledning av skepsisen beträffande kooperativen har det mindre komplexa alternativet 
med maskinsamverkan lyfts fram. Istället för att göra gemensamma investeringar kopplat till 
torknings- och lagringsmöjligheter är alternativet att endast kooperera med maskiner, vilka 
också innebär stora kostnader för verksamheterna. Exempelvis delar gård C på en tröska med 
granngården. Det samarbetet har fungerat bra, vilket av odlaren har förklarats med god 
personkemi och en förmåga att koordinera verksamheterna utifrån bådas vinning. Det kräver 
visserligen ibland en uppoffring till fördel för den andre, men målet är att samarbetet ska 
syfta till nytta i ett helhetsperspektiv. 

En annan form av samarbete är det byteshandelsavtal som gård A har med den lokale 
grisbonden.  Genom att byta halm mot flytgödsel från grisarna kan respektive gårds 
restprodukter skapa värde för den andra parten. Gård A för visserligen bort ämnen och 
mineraler från åkermarken genom att extrahera halmen, men eftersom gödsel med en högre 
halt av dessa ämnen och mineraler återförs till marken kompromissas inte jordens bördighet. 
Tvärtom ökar markens näringsämnen och den potentiella ökningen i bördighet kan leda till 
en ökad hektaravkastning. Vidare är samarbeten likt detta ett sätt att nyttja de resurser som 
finns i närheten. Det ger jordbruket en högre grad av cirkularitet och den ekonomiska 
effektiviteten i de lokala lantbruken kan öka. 

En annan aspekt av maskinsamverkan är att den, till skillnad från torkningskooperativ, har 
tillgångar som är flyttbara. Det innebär att förutsättningarna att kunna sälja av maskinerna 
om kooperativen inte fungerar är större. En tork- och lagringsanläggning däremot placeras på 
en plats och därefter är den stationerad där oavsett hur verksamheten ser ut, eftersom 
kostnaderna kopplat till montering och flytt är mycket höga. Med andra ord innebär en 
maskinsamverkan mindre risker och skapar även en större möjlighet att kunna gå ur ett 
samarbete. Detta är en aspekt som har framhävts som en negativ för torkanläggningar. Om en 
odlare skulle teckna avtal om torkningskooperativ är det ett åtagande som är svår att sa sig ur. 

6.4 Kritisk granskning 
Det finns ett antal delar i rapporten vars innehåll och riktighet har kunnat ifrågasättas. Detta 
gäller främst produkt- och investeringskalkylerna där antaganden har gjorts bland annat 
gällande räntor. Intervjuer och insamlad data har visserligen varit till underlag för de 
uppskattningar som gjort, men trots det finns en osäkerhet i antagandena. Nedan följer en 
närmre presentation av de parametrar som i beräkningarna har antagits och vars rimlighet 
kan diskuteras i en kritisk granskning. 

I) De kalkylmässiga avskrivningstiderna – Gällande produktkalkylerna har vissa 
ekonomiska livslängder uppskattats. Exempelvis har förbränningspannorna linjärt skrivits av 
över en period på femton år. I kalkylerna beräknas ingen ytterligare investering i 
förbränningspanna efter de femton åren. Antagandet är att den tekniska livslängden är längre 
än den ekonomiska livslängden. Därmed har ingen hänsyn tagits för införskaffandet av en 
andra förbränningspanna. Motivationen är att det är svårt att förutspå vilka förutsättningar 
som finns om femton år, samt när den andra investeringen rent praktiskt bör infalla. Vidare 
är alternativet att studera livslängderna mer ingående och i kalkylerna ta hänsyn till 
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införskaffandet av en andra förbränningspanna för att få en mer korrekt bild av 
investeringens lönsamhet. 

II) Den kalkylmässiga räntan – I kalkylerna diskonteras investeringsbeslutets årliga resultat 
med kalkylräntan 4 %.  Räntesatsen är densamma som för banklånets ränta, men de är helt 
skilda räntor. Generellt är kalkylräntan högre än bankräntan, men inte i detta fall beroende 
på investeringssituationen. Studien bygger på investeringar på gårdsnivå och därmed är det 
spannmålsproducentens egen investering. Följaktligen finns inte samma krav på bland annat 
riskpremier, vilket gör att kalkylräntan kan sänkas. Spannmålsproducenten styr själv över 
verksamheten, samt driften av tork- och lagringsanläggningen, vilket innebär att kalkylräntan 
inte behöver innefatta ett högt avkastningskrav. Sammantaget innebär detta att den 
kalkylränta som har använts är lägre än om det hade funnits andra intressenter. Exempelvis 
om investeringen hade gjorts av ett lantbrukskooperativ istället för en enskild aktör. Det är 
något som skulle kunnat behandlas i mer ingående analyser. 

III) Kostnadsbesparingar och merbetalningar – Generellt är de siffror som har använts i 
kalkylerna något underdimensionerade för att kompensera eventuella risker och förändringar 
i gårdens ekonomi. I samband med de alternativa försäljningsmöjligheter och finansiella 
instrument som finns till förfogande vid spannmålshandel finns även större möjligheter att få 
större merbetalningar för spannmålet än vad som beräknats i kalkylerna. Exempelvis finns 
alternativet med terminshandel där producenten kan göra en större försäljningsvinst. Av 
samma anledning är kostnadsbesparingarna kopplat till drivmedel underdimensionerade. I 
fallstudierna har övergången till halm- respektive flispanna studerats. Om 
alternativkostnaden med oljedrift ökar på grund av ett stigande oljepris kommer 
incitamenten för en investering i förnyelsebar energi bli fler. Detta skulle vidare kunnat 
studeras för att i större utsträckning kunna motivera en investering. 

IV) Anläggningens restvärde – I investeringsanalysen beräknas inget restvärde på 
spannmålstorkarna, eftersom värdet är svårbedömt och torkarna svårflyttade. Däremot kan 
investeringen beräknas som en värdeökning av gården, men det har inte behandlats i denna 
rapport.  

Dessutom har generaliseringar gjorts för att kunna forma två separata fall, gård A och gård B, 
som kunnat ställas mot varandra.  Generaliseringarna har framför allt varit att hanteringen av 
spannmål har behandlats som en produktionsprocess med en homogen vara. Vidare tas i 
kalkylerna ingen hänsyn till att priset är beroende spannmålets kvalitetsegenskaper, utan 
analyserna bygger på förenklingar.  Studien behandlar därmed inte eventuella merintäkter 
som kan fås vid ytterligare förädling. Det gör att investeringen inte ställs i perspektiv till 
andra potentiella investeringar för att uppnå bättre spannmålshantering och därmed vinna 
merbetalningar. 

Avslutningsvis kan det poängteras att studien främst har gjorts ur ett kortsiktigt perspektiv. 
Vidare behandlas exempelvis inte aspekter som huruvida tjänsten med legotorkning är 
långsiktigt hållbar. Om det är lönsamt att investera i torknings- och lagringsmöjligheter och 
samtliga gårdar gör det inom en snar framtid kommer det inte finnas efterfrågan på en 
torktjänst. Det diskuteras inte heller hur konkurrerande gårdar med torktjänster påverkar 
investeringens lönsamhet om en torktjänst finns med i kalkylerna. 
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6.5 Förslag till framtida studier 
Gårdar med torkanläggning kan öka sin avkastning genom att ta marknadsandelar framåt i 
värdekedjan. Möjliga sätt att ta marknadsandelar är först och främst rensning på gårdsnivå 
men kan gå hela vägen fram till slutkonsumenten, exempelvis genom att bygga ett varumärke 
genom gårdsprodukter. Framtida studier skulle därför kunna behandla hur 
investeringsutrymmet för torkanläggning förändras om den samtidigt skapar utrymme för 
denna typ av merbetalning.  

Flera av de intervjuade gårdarna ansåg att kostnadsbesparingar via mindre kooperativ var 
intressant men att konceptet är svårt att genomföra för en torkanläggning. Deras misstro 
grundade sig främst i hur kostnaden skulle delas mellan gårdarna och hur ägandet skulle 
genomföras ur ett juridiskt perspektiv. Dock går trenden mot allt större markandelar per 
producent. Mindre aktörer, som har studerats i studien, kommer i framtiden ha svårt att 
pressa priserna. Att studera hur mindre kooperativ med torkanläggningar kan blir praktiskt 
genomförbart samt vilken lönsamhet som investeringen genererar kan därför behandlas mer 
ingående i kommande studier.  
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7. Slutsatser 

Detta kapitel tar upp de huvudsakliga slutsatserna som arbetet kring rapporten har gett 
upphov till. 

7.1 Teknisk utveckling och miljömässig hållbarhet – Rekommendationer gällande tork- 
och lagringsanläggningar 
Många gårdar har torkanläggningar från 60-talet och sedan dess har det hänt mycket i den 
tekniska utvecklingen. Med anledning av automatiken finns idag möjlighet att inte bara 
minska den manuella handpåläggningen, utan även få en mer noggrann hantering av 
spannmålen. Tack vare insamlingen av data under spannmålens hanteringsprocess skapas ett 
underlag som är av intresse för köparen, eftersom det blir ett bevis på kvalitetsegenskaperna. 
Detta är viktigt då trenden har identifierats att gå mot större krav på insamlad data. 

Vid val av torkanläggning är rekommendationen att investera i en dubbel satstork. Detta 
påstående grundar sig i de minskade riskerna kopplat till hantering av kvalitativ spannmål, 
samt att teknikutvecklingen från enkel till dubbel satstork har möjliggjort en höjd kapacitet 
till en lägre investeringskostnad. 

Gällande den miljömässiga hållbarheten är slutsatsen att det finns stora incitament för att vid 
en investering frigöra oljeberoendet. Då en förbränningspanna beräknas ha en livslängd på 
över femton år finns en stor risk kopplad till oljepriset. En investering i en halm- eller 
flispanna är därför en lösning för att ha en låg priskänslighet för energipriserna. Med 
anledning av tillgångarna i Skåne och Västra Götaland har halm respektive flis visat sig vara 
fördelaktiga drivmedel. 

Anledningen till att halm- och flispannor rekommenderas är även den cirkularitet som skapas 
på gårdsnivå. Det skapar inte bara en lägre priskänslighet, utan drar nytta av restprodukter 
som finns tillgängliga på gården. Grot och halm som annars kanske hade sålts kan tas till vara 
och ett arbetsmoment koppat till försäljning av restprodukterna slopas. 

7.2 Ekonomisk hållbarhet – Rekommendationer baserat på fallstudierna 
Inledningsvis har säsongsmönstren på avräkningspriserna på spannmål visats vara 
genomgående oavsett spannmålslag eller årtal. Det stärker incitamenten till investeringar i 
ökade torknings- och lagringsmöjligheter på gårdsnivå. Dessutom gäller det alla 
spannmålsproducenter oberoende av uppsättning av höstvete, råg, korn och rågvete. Det gör 
att samtliga spannmålsodlare har en merbetalning att vinna genom att själv kunna lagra 
varan och sälja vid ett senare tillfälle. 

Investeringsbeslutens lönsamhet avgörs via kostnadsbesparingar vid torkning, 
merbetalningar på grund av lagring och försäljning vid ett senare tillfälle, samt eventuella 
merintäkter med anledning av en torktjänst. Slutsatsen är att större investeringar, likt gård 
A:s investering på 7,315 miljoner SEK, inte blir lönsam enkom av torkning och lagring av en 
årlig skörd på 1100 ton spannmål. För en investering av den storleken fås en break-even vid 
en komplementär torktjänst på 950 ton årligen beräknat över 25 år. Vidare är 
rekommendationen för gård A att årligen legotorka över 950 ton spannmål för att erhålla 
avkastning på investeringen. 
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Till en likartad gård på samma areal, men som är i behov av en uppgradering i tork- och 
lagringsmöjligheter, är rekommendationen att minst investera i en anläggning vars kapacitet 
motsvarar den årliga skörden. Givet fallet på gård B innebär detta en grundinvestering på 1,5 
miljoner SEK och beslutet får, beräknat över 25 år, ett nettonuvärde på 2,11 miljoner SEK. 
Med ett investeringsutrymme på 3,66 miljoner SEK finns möjlighet till en större investering 
beroende på framtidsplaner, inställning till eventuell torktjänst och personliga behov. 
Kontentan av studiens intervjuer var att incitamenten till investering inte enbart är 
ekonomiska utan faktorer som ålder, andra arbeten och möjliga ersättare kan vara avgörande 
vid beslutsfattandet. 

De generella rekommendationerna är att oavsett gårdens årliga skörd se till att utnyttja 
torken till dess fulla kapacitet, eftersom det kraftigt sänker kostnaden per 100 kg torkat 
spannmål för alla ingående vattenhalter. Om kapaciteten är mindre än den årliga skörden och 
en investering är aktuell är rådet att utnyttja den befintliga anläggningen för att utreda om 
den går att bygga ut. Dagens torknings- och lagringskomponenter är modulariserade, vilket 
underlättar vid uppgraderingar av befintliga anläggningar. 

7.3 Rekommendationer gällande mindre kooperativ och maskinsamverkan 
Den generella rekommendationen då ett samarbete av någon form är aktuellt är att börja 
småskaligt med en närliggande gård. Det gör att transporterna emellan anläggningarna är 
korta och att kommunikationen underlättas. Ett alternativ är att börja med en 
maskinsamverkan för att se hur samarbete och personkemin fungerar. Om detta fungerar väl 
och det finns gemensamma behov för ytterligare investeringar kan incitament finnas för att 
utveckla samarbetet till att inkludera en spannmålstork. Det är emellertid viktigt att tydligt 
formulera villkor och avtal för att verksamheten skall fungera friktionsfritt.  



 48 

8. Referenser 

I detta kapitel presenteras alla källor som har används i rapporten. Då fallstudien har 
gjorts på ett flertal gårdar där spannmålsodlarna vill vara anonyma bifogas här en kort 
presentation av respektive gård kopplat till den tilldelade referensen. 

8.1 Intervjuer 
I nedanstående tabell presenteras samtliga intervjuer som har gjorts med spannmålsodlare. 
Mer konkret information gällande spannmålshanteringen på respektive gård presenteras i 
kapitel fyra. 

Intervjuobjekt	   Region	   Ort	   Datum	  

Gård	  A	   Skåne	   Gärsnes	   2015-‐03-‐11	  

Gård	  B	   Västra	  Götaland	   Götene	   2015-‐02-‐21	  

Gård	  C	   Skåne	   Löderup	   2015-‐03-‐09	  

Gård	  D	   Skåne	   Borrby	   2015-‐03-‐09	  

Gård	  E	   Skåne	   Ystad	  	   2015-‐03-‐09	  

Gård	  F	   Skåne	   Tommarp	   2015-‐03-‐10	  

Gård	  G	   Skåne	   Gladsax	   2015-‐03-‐10	  

Gård	  H	   Västra	  Götaland	   Kvänum	   2015-‐04-‐09	  

 

Intervjuer har även gjorts med företaget JHL som torkar, lagrar och handlar med spannmål.  
Dessutom har intervjuer gjorts på företaget Tornum som utvecklar och tillverkar 
modulariserade komponenter för spannmålshantering. Intervjuer har även genomförts med 
företaget BG Aktiv Ekonomi som ger rådgivning vid investeringsbeslut. Avslutningsvis har 
företaget BM Agri intervjuats som är ett konsult- och handelsföretag inriktat på spannmål. 

Företag Intervjuobjekt Befattning Ort Datum 

Tornum Mikael Olsson Säljare Kvänum 2015-04-09 

JHL Einar Mårtensson Spannmålsförsäljare Tommarp 2015-03-10 

BG Aktiv 
Ekonomi 

Sebastian 
Bengtsson 

Redovisningskonsult Simrishamn 2015-04-02 

BM Agri Matilda von Rosen VD BM Agri Skara 2015-02-25 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Frågeformulär för gård A-H 
Bakgrund 
Är det en familjegård och i så fall vilken generation?  
Antal hektar: 
Andel av respektive spannmålslag: 
Har det skett någon storleksförändring?  
Bedriver du ekologiskt jordbruk?  
Har du djur på gården?  

-‐ Antal:  
 

Torkanläggning 
Typ:  
Kapacitet:  
Ålder: 
Utbytta delar?  
Modernisering av torken? 
Typ av panna:  
Hur stor är utnyttjandegraden? 
Om torken inte utnyttjas maximalt; Skulle du kunna tänka dig att ha en torkningstjänst? 
 
Om en investering av torkanläggning skett:  
Typ:  
Kapacitet: 
Varför gjordes investeringen?  
Lagring 
Typ:  
 
Lagring 
Lagringsutrymme:  
Hur resonerar du kring lagringstiden? 
När anser du att det är som mest fördelaktigt att sälja spannmål?  
 
Kvalité 
Hur resonerar du kring val av spannmålskvalité? 
Gör du något idag för att förbättra kvalitén på spannmålet? 

-‐ Varför/varför inte? 
Tror du att du kan göra mer för att förbättra kvalitén på ditt spannmål? 

-‐ Hur? 
Lämnar du själv in spannmålsprover till laboratorier? 
Upplever du att spannmålshandlarna/lantmännen/kvarnarna ställer högre krav på 
spannmålens kvalité? 
Hur tror du att spannmålsodlingen kommer utvecklas framöver i Sverige? 
 
Ekonomi på torken 
Avskrivningstid:  
Ränta:  
Livslängd:  
Underhållskostnader: 
Historisk ekonomisk data:  
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Ekonomi på spannmålet 
Vad kostar utsädet? 
Hur säljs spannmålet? 
Hur mycket säljs vid skörd? 
 

Maskinsamverkan 
Samarbetar du med någon annan lantbrukare i dagsläget?  
Vad ser du möjliga positiva effekter med ett samarbete?  
Vad ser du möjliga negativa effekter med ett samarbete?  
Finns det någon i närheten som skulle vara aktuell?  
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9.2 Bilaga 2: Ingående teoretisk beskrivning av Spannmålstorkar, tabell 3-2 
I denna bilaga ges en mer ingående teoretisk beskrivning av de spannmålstorkar som 
presenteras i tabell 3-2. 

Källhänvisningar för tabell 3-2: 
• Energibehovet och kapaciteten för varmluftstorkar (Jonsson, Uppdatering av gårdens 

spannmålstork , 2006) 
• Fakta kring enkel- och dubbelsatstork (Tornum, 2015) (Samuelson, 2012) 
• Fakta kring kontinuerligtork (Jonsson, Uppdatering av gårdens spannmålstork , 2006) 

(Samuelson, 2012) 
• Fakta kring silotork med omrörare (Samuelson, 2012) (Westlin, 2004) 
• Bildhänvisningar: 

! Satstork (Jonsson, Uppdatering av gårdens spannmålstork , 2006) 
! Kontinuerligtork (Tornum, 2015) 
! Silotork med omrörare (Supertech Agroline, 2015) 

9.2.1 Satstork 
En satstork torkar en sats spannmål i taget och spannmålet är stillaliggande under hela 
torkningsprocessen. De använder sig av en enkel teknik där en elevator pressar upp 
spannmålet i kupan och när spannmålet är färdigbehandlat töms den nedifrån. Torken består 
av balkkanaler som ligger horisontellt i flera plan och inuti dem transporteras antingen 
varmluft eller kalluft. Eftersom spannmålet ligger stilla under torkningsprocessen så skapar 
de olika höjdplanen av luftbalkarna ett jämnare torkningsresultat. Luften värms upp genom 
värmepannan och transporteras sedan via varmluftskanaler till luftbalkarna för att sedan 
passera genom spannmålen. Den varma luften tar med sig fukten från spannmålet och sedan 
leds varmluften in till våtluftbalkarna och vidare ut ur torken genom varmluftskanalen. I figur 
3-1 visas hur denna princip är uppbyggd med röda kanaler som illustrerar varmluftskanaler 
och blå för hanteringen av våt luft genom våtluftskanalen. (Tornum, 2015) 

En satstork går att styra på tre olika sätt- tidsstyrt, viktstyrt och temperaturtstyrt. Det 
tidstyrda systemet har en förprogrammerad torktid och när tiden har gått ut börjar torken att 
kyla spannmålet och sedan är det dags att tömma torken. Väljs en viktstyrd satstork har den 
vågceller under torken och genom att ställa in nuvarande vattenhalt, önskad vattenhalt och 
spannmålslag kan den räkna ut vad spannmålet väger när det är torrt och slutar värma när 
den önskade vikten är uppnådd. Den temperaturstyrda fungerar på likande sätt som 
viktstyrning men då sitter istället en temperaturgivare i våtluftskanalerna som känner av den 
utgående våtluftens temperatur och kan därifrån räkna ut den återstående fuktigheten i 
spannmålet. Satstorken är med dessa metoder programmerbar till önskat slutresultat och 
behöver därför inte vaktas under torkningsprocessen (Samuelson, 2012). 

9.2.2 Dubbel satstork 
Att ha en dubbel satstork istället för en enkel satstork har blivit mer och mer populärt. Den 
består av två enkla satstorkar som med hjälp av en luftväxlare kan byggas ihop för att öka 
torkningskapaciteten samtidigt som energiförbrukningen minskar (Tornum, 2015). Principen 
för torken är densamma som tidigare: En sats spannmålet hanteras stillaliggande åt gången. 
Däremot kommer torkarna tillsammans kunna växelverka med varandra. Först, i fas A, fylls 
spannmål på i tork T1 och torkningen påbörjas. Samtidigt som torkningen påbörjas i T1 
kommer Tork 2 (T2) att börja fyllas med nytt spannmål. När spannmålet i T1 är i sin slutfas, 
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och den utgående varmluften innehåller en liten mängd fukt, kommer den luften 
transporteras vidare till T2 och börja förvärma spannmålet där. Se figur 9-1. När T1 är klart 
ändras luftväxlaren och all varmluft strömmar till T2 och T1 får istället kalluft, vilket 
illustreras i figur 9-1C. Vidare visas i figur 9-1D hur T2 torkas samtidigt som T1 är klar att 
tömmas och efter tömning fylls den med en ny sats. När den nya satsen är fylld så befinner sig 
T2 i sin slutfas och delar varmluft till T1 och sedan fortsätter torkningsprocessen till dess att 
all spannmål är torkad. Händelseförloppet illustreras i figur 9-1. 

 

 

Torkningsprocessen med tömning och hämning av spannmål går att automatisera med 
torkstyrning. Med hjälp av denna kommer processen att sköta sig själv och arbetsbördan med 
att passa torken dygnet runt försvinner.  
  

Figur	  9-‐1.	  Visar	  hur	  en	  dubbel	  satstork	  fungerar	  i	  de	  olika	  stegen	  A	  till	  D.	  I	  A	  torkas	  den	  första	  satsen	  T1	  medan	  
torken	  T2	  fylls.	  I	  slutfasen	  av	  torkningen	  av	  sats	  T1	  används	  den	  utgående	  luften	  för	  att	  förvärma	  den	  andra	  
satsen	  T2.	  Fas	  C	  justeras	  luftväxlaren	  så	  att	  sats	  T1	  kyls	  med	  kalluft	  och	  sats	  T2	  torkas	  med	  varmluft.	  I	  sista	  
fasen,	  fas	  D,	  töms	  den	  torkade	  satsen	  i	  T1	  och	  fylls	  sedan	  upp	  med	  en	  ny	  sats	  spannmål.	  Samtidigt	  torkas	  sats	  
T2.	  (Tornum, 2011)	  

A B 

C D 
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9.2.3 Kontinuerlig tork 
I de kontinuerliga torkarna är spannmålet hela tiden i rörelse under torkningsprocessen och 
torkarna fylls och töms kontinuerligt. Således sker både förvaring av otorkat spannmål, 
uppvärmning och nedkylning i samma behållare och den består därför av tre zoner: en 
sjunkzon, en torkzon och en kylzon.  Sjunkzonen fungerar som en buffert med otorkat 
spannmål som behövs fyllas på kontinuerligt och består av en våtficka som sitter högst upp på 
torken. Med hjälp av gravitationskraften och en kontinuerlig utmatning i botten av torken 
börjar spannmålet sedan röra sig nedåt i torken med en bestämd hastighet. Hastigheten 
bestäms i sin tur av spannmålets fuktighet, vald temperatur i torkzonen och den slutliga 
önskade fuktigheten (Jonsson, Uppdatering av gårdens spannmålstork , 2006).  

Tork- och kylzonen behandlas sedan av olika luftströmmar. I torkzonen värms luften 
av pannan och går sedan in på en sida av torken och när den är mättad med vatten går den ut 
på den andra sidan torken genom den så kallade våtluftskanalen. När spannmålet har 
passerat genom torkzonen har den uppnått önskad fuktighet och behöver kylas ned för att 
senare förvaras utan risk för kvalitetsförsämringar. Kalluften cirkulerar på liknande sätt som 
varmluften, från en sida av torken till en annan, utan att kontaminera med varmluften och 
transporteras sedan vidare ut genom en separat frånluftskanal. Beroende på spannmålets 
ursprungliga vattenhalt kan hastigheten genom kylzonen ändras för att få ut spannmål med 
rätt vattenhalt ur torken (Samuelson, 2012). 

9.2.4 Silotork med omrörare 
Silotorkar med omrörare är utifrån sett en cylindriskt formad stålsilo. Hela silon fylls med 
otorkat spannmål och rörs om under torkningsprocessen. Spannmålet torkas genom att silon 
är utrustad med ett perforerande golv och en fläkt som trycker upp luft underifrån. Till 
skillnad från en varmluftstork använder silotorken luft som inte är uppvärmd utan som 
istället har samma temperatur och fuktighet som spannmålet önskas ha när det är klart. 
Således strävar silotorkningen efter att spannmålets temperatur och fuktighet ska komma i 
jämvikt med den tillförda luften. Eftersom all luft trycks in underifrån är det spannmålet som 
ligger närmast botten som torkar först och det som ligger överst som torkar sist. Spannmålet 
som ligger överst utsätts därför för kvalitetsrisker samtidigt som det understa spannmålet blir 
för torrt. Lösningen blev då att röra om i silon så att allt spannmål får likande 
torkningsmöjlighet. (Westlin, 2004). 

Silotorkning med omrörare är en långsam torkningsmetod. Det kan ta upp till två veckor att 
torka en sats spannmål med en silo medan det endast tar ett dygn att torka med 
varmluftstorkar. Den långsamma torkningsprocessen gör att det är endast spannmål som har 
en vattenhalt på mindre än 20 % som kan torkas i en silo med omrörare utan risk för 
mögelbildning. (Jonsson, JTI, 2012) En silotork rekommenderas därför att användas som ett 
komplement till en varmluftsstork. Då kan en del av spannmålet torkas i en varmluftsstork 
och sedan blandas tillsammans med den fuktiga i en silo för att uppnå en vattenhalt som är 
mindre än 20 % (Samuelson, 2012).   
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9.3 Bilaga 3: Exempel på produktkalkyl 
Tabell	  9-‐1.	  	  Visar	  produktkalkylen	  år	  1-‐6	  för	  gård	  A.	  Samtliga	  siffror	  är	  angivna	  i	  SEK.	  

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

Produkt       

Betongplatta 16 300 16 300 16 300 16 300 16 300 16 300 

El 13 333 13 333 13 333 13 333 13 333 13 333 

Halmpanna 73 333 73 333 733 33 73 333 73 333 73 333 

Torken 166 667 166 667 166 667 166 667 166 667 166 667 

Totalt belopp 
avskrivningar 

269 633 269 633 269 633 269 633 269 633 269 633 

Lån       

Årlig räntekostnad2 292 600 282 510 272 421 262 331 252 241 242 152 

Utrustnings-
kostnad 

562 233 552 144 542 054 531 964 521 875 511 785 

Kostnadsbesparingar 
och merbetalningar 

      

Kostnadsbesparing 
torkning 

99 758 99 758 99 758 99 758 99 758 99 758 

Vinst av lagring 254 409 254 409 254 409 254 409 254 409 254 409 

Vinst av torktjänst 55 986 55 986 55 986 55 986 55 986 55 986 

Totalt 410 153 410 153 410 153 410 153 410 153 410 153 

Resultat -152 080 -141 990 -131 901 -121 811 -111 721 -101 632 

 
Om intresse finns för att ta del av hela beräkningsmodellen hör av er till personerna nedan. 

Kontaktuppgifter: 
Amanda Rosén  Emmy Gervard 
amanda.roseen@gmail.com emmy.gervard@gmail.com 
+ 46 76-238 12 93  +46 70-966 89 16 

 
                                                             
2 Antagande: Full belåning med räntan 4 %. Från och med år 2 amorteras 1/29-del av 
grundinvesteringen. 


