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Om handboken
Denna handbok är ämnad att ge vägledning till lantbrukare och rådgivare som
arbetar med att minska energianvändningen.
Medarbetarna har på bästa sätt använt sig av uppgifter från forskning, provningar och praktiska erfarenheter. Man beskriver möjligheter till effektivisering, dock utan några garantier.
När produkter och märkesnamn anges så är det endast för information och
som exempel. Det gäller också bilderna. Meningen är inte att framhålla vissa
produkter och tillverkare och att därmed utesluta andra.

Handboken är indelad i olika avsnitt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Energieffektivisering grunder
Energi, grunder
Elmotorer. elektricitet - lite grunder
Spannmålskonservering, spannmålstorkning
Ventilation
Belysning
Utgödsling
Foderberedning och utfodring
Grisproduktion
Mjölkning
Uppvärmning

Handboken har tagits fram inom LRFs projekt Underlag energieffektivisering
med finansiering från landsbygdsprogrammet.
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Inledning, energianvändning i foderberedning och utfodring
Foderberedning och utfodring svarar för mellan 25 och 30 procent av energianvändningen i mjölkproduktionen. Det visar studien Kartläggning av energianvändning på lantbruk 2008 (Neuman m.fl). Där
ingick 45 mjölkgårdar med sammanlagt 4500 kor. Både el och diesel ingår i beräkningen.
För jämförelse beräknades nyckeltal, kWh per kg mjölk. Beräkningen började med uttag av ensilage
och spannmål till foder. Den avslutades med att mjölken kylts och gödseln flyttats till lagret. Av ett
genomsnittligt nyckeltal på 0,154 kWh/kg användes ca 0,04 kWh/kg till att ta fram råvaror, mala,
krossa, ta in vallfoder, blanda och utfodra.
För slaktsvinen på 14 gårdar i samma studie användes 1/3 av energin till foderberedning och utfodring
eller 9 - 10 kWh/gris av nyckeltalets medeltal på 29 kWh per producerad gris.
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Bild 1. Foderberedning och utfodring.
1A. I medeltal på 23 kogårdar med lösdrift
användes 27 procent av energin i mjölkproduktionen till foderberedning och utfodring.
(Neuman m.fl. 2008)
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1B. I medeltal på 14 gårdar med slaktsvin
användes 33 procent av energin i slaktsvins produktionen till foderberedning och utfodring.

I undersökningen var det stora skillnader mellan olika företag. På gårdar med mjölkproduktion kan
utfodringen ske på många olika sätt och variationen i energianvändning kan därför bli stor. De olika
systemen är mer eller mindre energikrävande. Variationen visar att det finns möjligheter till energibesparing.
Det skiljer inte lika mycket mellan slaktsvinsgårdarna. man har antingen torr- eller blötutfodring. Det
varierar en del i foderberedning, kedjan fram till utfodring. Den största skillnaden är om man har egen
eller inköpt spannmål att mala eller om man köper färdigt foder. I det senare fallet har man flyttat
kvarnens elförbrukning från gården till foderfabriken. Samma förhållande gäller naturligtvis kraftfodret på mjölkgårdarna.

Bild 2.
Vid inköp av färdigt foder flyttas kvarnens
elförbrukning till foderfabriken. Det bör
man tänka på när gårdars nyckeltal jämförs med varandra.
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Tips – åtgärder för att energieffektivisera
När man pratar om hur man ska effektivisera energianvändningen är det bra att dela in åtgärderna
efter hur lätta de är att genomföra. Lättast är de som handlar om rutiner och beteende, inställning,
kalibrering, rengöring, planering etc. Det är åtgärder som inte behöver planeras väl och de behöver
inte medföra kostnader, möjligen lite extra tid. Lönsamheten behöver sällan diskuteras. Kontroll av
tryckluftsläckage och sparsam körning är sådana åtgärder. Vi kallar det åtgärder på den första nivån.
Andra åtgärder kan kräva inköp eller utbyte av utrustning och komponenter. Alltså medför de kostnader och då är det bra att räkna på lönsamheten. Sådana åtgärder kan ta lite längre tid att genomföra. Exempel på det är att sätta frekvensstyrning på foderpumpen eller att byta till en energisnålare
transportör. Vi kallar det åtgärder på den andra nivån.
Slutligen finns det åtgärder på en tredje nivå, som kräver större investeringar och innebär byte av
system och som behöver planeras väl. En lönsamhetskalkyl bör ligga till grund för investeringen.
Texten tar upp olika åtgärder, i huvudsak på de båda första nivåerna. Nedan sammanfattas åtgärderna helt kort. Beskrivningar och motiveringar följer längre fram.

Åtgärder transportörer (sida 7)
1. Undvik lufttransport
2. Använd cellhjulsmatare vid fläkttransport
3. Undvik många böjar på flex-skruven

Åtgärder malning (sida 14)
4. Underhåll kvarnen
5. Malfinheten påverkar energianvändningen vid malning
6. Vattenhalten påverkar energianvändningen vid malning
7. Använd skivkvarn istället för hammarkvarn
8. Använd mekaniska transportörer till hammarkvarnen
9. Använd kross till nötkreatursfoder
Åtgärder utfodring grisar (sida 16)
10. Fyll satsblandare till hela volymen
11. Minimera blandningstiden
12. Fyll foderröret lagom
13. Rätt blandningsförhållande mellan foder och vatten
14. Välj rätt pump
15. Frekvensstyrning på foderpumpen.
16. Kolla för tryckluftsläckage
5

Åtgärder utfodring av vallfoder (sida 20)
17. Planera logistiken för uttagning och intransport av ensilage.
18. Använd ett sparsamt körsätt.
19. Använd elektrisk motorvärmare med tidur.
20. Ersätt traktorbaserad utfodring
21. Ersätt traktordrift med eldrift

Åtgärder övrigt
För transportörer och för andra maskiner med remdrift gäller att underhållet betyder mycket för
elförbrukningen. Lagren bör vara av en typ som inte kräver smörjning. Var uppmärksam på deformationer och skador som påverkar kapaciteten. Byt slitna lager. Underhåll kilremmarnas kondition,
dragning och spänning. Slitna remskivor, dåligt spända remmar och slitna remmar ger sämre verkningsgrad och större elförbrukning. Skydda remmarna mot beläggning av foder som minskar friktionen.
Kedjedrift ska också underhållas, gör ren och smörja vid behov.

Bild 3.
Om inte kilremmar och remskivor ligger i rak
linje så blir det större friktion och då förloras
energi, i form av värme. Materialet slits
också fortare.
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Transport av spannmål och foder
Allmänt gäller att det går åt mer energi om man ska blåsa spannmål än att flytta den med mekaniska
transportörer som bör väljas i första hand. Ändå kan lufttransport vara den bästa lösningen på många
gårdar beroende på transportvägen med krökar och vinklar.
Är man hänvisad till transport med luft så kan man vara noga med metod för hur spannmålen matas in
i luftströmmen. Det har betydelse för såväl kapacitet som elförbrukning. Matning kan ske med injektor
eller cellhjulsmatare och framtransporten dit sker med en transportör eller självrinning. Injektor är en
billig lösning men inte så energieffektiv och den har inte den bästa kapaciteten. En cellhjulsmatare
istället för injektor ökar transportkapaciteten och den gör transporten energieffektivare. Om fläkten
även ska suga till sig spannmålen i en så kallad sug- och tryckfläkt, så används ännu mer energi i förhållande till transporterad mängd.
Tabell 1. Riktvärden för energibehov vid transport med luft, 10 m transportsträcka.
Matningsmetod

kWh/ton

Fläkt med injektormatning
Fläkt med cellhjulsmatning
Sug- och tryckfläkt

0,8 - 1,2
0,5 – 0,7
1,5 - 4,0

Bild 4 A. Fläkt med cellhjulsmatare, som hindrar
onödigt insug av luft. Injektor däremot förutsätter
insug för att fungera och det sänker kapaciteten.

Bild 4 B. Sug- och tryckfläkt. En cyklon separerar
luft från spannmålen, som förs in i luftströmmen
igen med cellhjulsmatning

Rörskruven är en mycket använd transportör. För horisontell transport kan man räkna med att den drar
ca 0,2 - 0,3 kWh/ton på 10 m transportlängd. Att skruven kan lutas bidrar till flexibiliteten, men kapaciteten minskar med ökande vinkel. Vid 70O lutning är kapaciteten 40 - 50 procent lägre än för en liggande skruv och samtidigt fördubblas elförbrukningen.
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Bild 5. Skruven kan vara en rörskruv eller en U-skruv.

U-skruven arbetar med mindre friktion än rörskruven, eftersom själva skruven är lagrad i skruvtråget.
Lagringen gör att den inte töms helt, vilket kan vara en nackdel. För 10 m transport använder den ca
0,1 - 0,15 kWh/ton.
Flex-skruven är en centrumlös variant av rörskruven. Den är böjlig och därför kan man skruva foder i
böjar och stigningar, vilket underlättar anpassning till byggnaden. En rak centrumlös skruv har en
energianvändning som motsvarande skruv med centrumaxel. Flex-skruven används mest till malet och
pelleterat foder. Man ska undvika många och skarpa böjar, eftersom det ökar friktionen, vilket i sin tur
ökar både slitage och elförbrukning.

Bild 6. Den centrumlösa böjbara skruven har en böjlig skruvspiral och kallas därför ofta för flex-skruv

Vid uttagningen från spannmålstorken har man också ofta elevatorer för transport. Elevatorer är bättre
anpassade än skruvar för vertikal transport, men de är samtidigt betydligt dyrare i inköp. En skopelevator behöver knappt 0,1 kWh/ton för 10 m vertikal transport, medan kedjeelevatorn behöver något
mer på grund av högre friktion: 0,15 - 0,2 kWh/ton. Kedjeelevatorn kan även klara en viss lutning.

Bild 7. Skopelevator, kedjeelevator och kedjetransportör.
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För horisontell transport är bandtransportören den som använder minst energi, mindre än 0,1 kWh/ton.
Ofta sker uttagning från spannmålsfickor med hjälp av luft och golvsveperplåt. Då krävs ofta ett visst
tillskott av fläktenergi mot slutet, när det mesta tömts genom självrinning.
Tabell 2. Riktvärden för energibehov mekaniska transportörer, ca 10 m transportsträcka.
Transportör

kWh/ton

anmärkning

Rörskruv
Rörskruv
U-skruv
Flex-skruv (centrumlös skruv)
Elevator, skopElevator, kedjeKedjetransportör
Bandtransportör

0,2 – 0,3
0,4 – 0,6
0,1 – 0,2
0,4 – 1,0
< 0,1
ca 0,2
0,15 – 0,2
< 0,1

horisontell
O
70 lutning
endast horisontellt
beroende på antal böjar och stigning
10 m vertikalt
10 m vertikalt
horisontellt och viss lutning
endast horisontellt

Åtgärder transportörer
1. Undvik lufttransport
Använd mekaniska transportörer för spannmål och foder. Undvik lufttransport som använder 3 - 6
gånger så mycket energi per ton eller mer som vid mekaniska transportörer.
2. Använd cellhjulsmatare vid fläkttransport
Om man ändå ska använda fläkt för att flytta spannmål bör man ha cellhjulsmatare och inte injektor
för matningen. Då minskas energibehovet och kapaciteten höjs.
3. Undvik många böjar på flex-skruven
Används flex-skruv ska man tänka på att många och skarpa böjar ökar friktionen och energibehovet.

Sönderdelning, malning
Kraven på sönderdelning är olika för olika djurslag. Helt logiskt ökar energibehovet med ökad sönderdelning och från energisynpunkt bör man då inte sönderdela mer än vad produktionen kräver. Energianvändningen brukar anges i kWh/ton. Valet av teknik står främst mellan hammarkvarnar, skivkvarnar
och krossar.

Grisars behov
Sönderdelning med rätt fördelning av partikelstorlek är viktig för grisarna. Stora partiklar ger sämre
foderutbyte medan alltför mycket små partiklar ökar risken för magsår.
Tabell 3. Rekommenderad optimal struktur för grisfoder (Efter Svenska Pig)
<0,2 mm
max 20 % av partiklarna
0,2-1 mm minst 60 % av partiklarna
>1 mm
max 20 % av partiklarna
Dessutom ska inga hela eller halva kärnor finnas

För grisfoder är det hammarkvarn eller skivkvarn som kan komma ifråga.
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Nötkreaturs behov
Nötkreaturens matsmältning fungerar på ett annat sätt än grisarnas. Mikroorganismerna i våmmen ska
kunna komma åt innehållet under skalet. Det räcker att spannmålskärnor liksom ärtor och bönor krossas för att djuren ska kunna tillgodogöra sig fodret. Det ska inte finnas hela kärnor utan allt ska krossas. I övrigt finns inga speciella krav på sönderdelning annat än att strukturen inte ska vara för fin. För
nötkreatursfoder är det kross eller skivkvarn som kan komma ifråga. Skivkvarn används ofta när man
har ärtor och bönor.

Bild 8. Hammarkvarn eller slagkvarn

Hammarkvarn eller slagkvarn
Denna är vanligast som kvarn på grisgårdarna. Hammarkvarnen sönderdelar materialet med hjälp av
roterande slagor och ett såll. Partiklarna trycks av kvarnen genom sållet. Slagorna ger fläktverkan så
att kvarnen även kan suga till sig råvaran och blåsa iväg det malda fodret. De vanligaste hammarkvarnarna har en särskild fläkt för transporten. Energimässigt är detta dock ingen fördel. Transport med
luft är inte energieffektivt och bör undvikas.
Partikelfördelningen liksom till en del energibehovet styrs av:
• Sållets hålstorlek
• Slagornas hastighet
• Råvarans fysikaliska egenskaper
• Råvarans vattenhalt
• Förslitning av såll och slagor

Bild 9. Skivkvarn

Skivkvarn
Skivkvarnen river och trycker sönder materialet mellan räfflade stålskivor, vilket ger en jämnare fördelning av partiklarnas storlek i jämförelse med hammarkvarnen. Graden av sönderdelning justerar
man enkelt genom att ändra avståndet mellan skivorna.
Partikelfördelningen liksom till en del energibehovet styrs av:
• Trycket mellan skivorna
• Råvarornas fysikaliska egenskaper
• Råvarans vattenhalt
• Förslitning av skivorna
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Bild 10. Arbetsprinciper och reglering för slagkvarn och skivkvarn.

Kross
I en kross valsas kärnan mellan två metallrullar, som är fjäderbelastade så att rullarna trycks mot
varandra. Avståndet mellan rullarna liksom fjäderbelastningen kan justeras beroende på vilken vattenhalt och typ av kärna som ska bearbetas. Enklaste varianten har bara drivning på en av valsarna och
kan därför endast användas till spannmål. För bästa funktion bör krossen ha räfflade valsar, där båda är
drivna med rem eller kedja från motorn. Tre valsar brukar användas till stora frön som ärtor och bönor,
så att krossningen sker i två steg. Med bara två valsar är risken stor att ärtorna och bönorna trycker isär
valsarna så mycket att mindre frön och spannmålskärnor kan passera igenom utan att krossas.

Bild 11 A. Kross med två valsar, drivning på båda.

11 B. Principbild på trevalskross. Krossning i två steg.

Krossning medför inte någon större uppvärmning (5-8 grader) oavsett vattenhalt Elförbrukningen ökar
inte med stigande vattenhalt som hos kvarnar, snarare minskar den.
Skivkvarnen använder betydligt mindre energi än hammarkvarnen. En del av denna skillnad beror på
att skivkvarnen endast maler, medan hammarkvarnen både maler och transporterar. Det finns även
hammarkvarnar som är byggda för att endast mala och som förses med mekaniska transportörer.
Följande tabell anges ofta som jämförelse mellan olika malsystem. Tabellens elförbrukning i kWh/ton
ska ses som grova riktvärden eftersom den påverkas av flera faktorer.
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Tabell 4. Energibehov vid sönderdelning, riktvärden, hämtade från Energisparkatalog i landbruget.
Energibehovet varierar med olika faktorer som vattenhalt m.m.
Malsystem
Elförbrukning, kWh per ton
Skivkvarn
9
Hammarkvarn utan lufttransport
10
Hammarkvarn med sug
15
Hammarkvarn med sug/tryck
15 -30
Kross
3-9
(Källa: Pedersen, J. och Hinge, J.)
Energibehoven i tabell 4 kan vara något underskattade. Det visar en dansk undersökning, där man
gjorde noggranna mätningar på elförbrukning och kapacitet (Holm och Mortensen, 2012). Man mätte
på fem hammarkvarnar och en skivkvarn, samtliga med 22 kW motor. Transport till och från kvarnarna skedde med skruvar och därmed var det bara själva malningen som man mätt kapacitet och elförbrukning på. Tabell 5 sammanfattar jämförelsen mellan hammarkvarnar (medeltal för fem kvarnar)
och skivkvarn. Proven skedde under väl kontrollerade förhållanden i laboratorium och med fullt belastad motor. Därför menar man att i praktiken kommer elförbrukningen att vara lite högre än i tabell 5.
Tabell 5. Elförbrukning vid malning av vete och korn, jämförelse mellan hammarkvarn och skivkvarn. Transport till och från kvarnarna ingår inte.
Typ av kvarn
Hammarkvarnar medeltal
Skivkvarn

vete 14 % vattenhalt
korn 14 % vattenhalt
10,3 kWh/ton
16,7 kWh/ton
8,2 kWh/ton
12,0kWh/ton
(Källa: Holm, M. Mortensen, K. 2012)

Vad påverkar elförbrukningen vid malning?
Att det skiljer mellan spannmålsslagen vete och korn framgår av tabell 5. Ju finare en kvarn mal fodret, desto mer energi använder den, vilket är ganska självklart. Råvarans vattenhalt påverkar också hur
mycket energi som används för att mala ett ton foder. Underhållet har också betydelse.
I den danska undersökningen fick man följande resultat och erfarenheter.

Malfinhetens inverkan
Inverkan av malfinheten på elförbrukningen provades. Medeltalet för alla kvarnarna framgår av tabell
5. Malfinheten anges här med procentandel av fodrets vikt som har partikelstorlek under 1 mm vid en
siktanalys.
Tabell 5. Elförbrukningens samband med malfinheten vid malning av vete och korn med 14 % vattenhalt. Medeltal för sex kvarnar.
Malfinhet
Elförbrukning
vete
80 % mindre än 1mm
10 kWh/ton
korn
80 % mindre än 1mm
15 kWh/ton
korn
65 % mindre än 1mm
10 kWh/ton
korn
50 % mindre än 1mm
9 kWh/ton
(Källa: Holm, M. Mortensen, K. 2012)
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Om man ökade malfinheten så att andelen partiklar mindre än 1 mm ökade med 10 procentenheter, så
krävdes 2,4 kWh mer per ton (snitt) och kapaciteten minskade med 400 kg/tim. En kommentar man
gör till detta i rapporten är att den ökade malfinheten visserligen kräver mer energi, men att det bättre
foderutnyttjandet ändå försvarar den ekonomiskt.

Vattenhaltens inverkan
Jämfört med torr spannmål (14 %) steg energibehovet i genomsnitt med 2 kWh/ton för varje procentenhets höjning av vattenhalten. En stor del av den tillförda energin blir till värme i fodret. Den till
kvarnmotorn tillförda elektriska energin fördelas på:
•
•
•
•

Förluster i lager och motor (antas till 25 procent)
Uppvärmning av luft som passerar genom kvarnen
Uppvärmning av fodret (den specifika värmekapaciteten har man satt till 1,6 kJ/kg,grad eller
0,444 kWh/ton,grad)
Förångning av vatten i godset (som blir högre vid högre vattenhalter - urluftning är viktig)

Man har räknat med att fodrets specifika värmekapacitet är 1,6 kJ/kg,grad eller 0,444 kWh/ton,grad.
Mellan 30 och 60 procent av den till motorn tillförda elenergin ledde till uppvärmning av fodret.
En högre vattenhalt för med sig att mer vatten förångas vid malningen. Därför stiger inte malgodsets
temperatur så mycket som man kunde förvänta sig av den ökade energianvändningen. Både högre
temperatur och fuktigare luft kan ge problem med kondens och beläggningar och sedan i förlängningen mögelproblem. Därför blir urluftning viktigare vid stor uppvärmning och vid högre vattenhalter.
Lufttät lagring är ett sätt att minska energin för att konservera foderspannmål. Men det brukar betyda
högre vattenhalt i spannmålen, vilket alltså för med sig att malning till svinfoder använder mer energi
än om spannmålen torkats. Därmed försvinner en liten del av energivinsten med den lufttäta lagringen,
Det kan vara viktigt om man ska se till helheten, men besparingen i torkningsenergi betyder mer.
En jämförelse:
Varmluftstorkning: 1 procentenhet högre slutvattenhalt minskar energibehovet med 18 - 19 kWh/ton.
Malning:
1 procentenhets ökad vattenhalt ökar kvarnens energibehov med 2 kWh/ton.
Krossning:
ökad vattenhalt ökar inte krossens energibehov, snarare tvärtom.

Underhåll
Viktigt också för effektiviteten är att kvarnen är väl underhållen. Det ökar elförbrukningen om slagor,
såll och skivor är slitna, samtidigt som finmalningen minskar. En siktanalys ger fingervisning om både
malfinhet och elförbrukning. Igensatta luftfilter ökar luftmotståndet och därför bör man regelbundet
rensa dem för att hålla elförbrukningen nere.

Bild 12.
Slitna såll ökar energianvändningen och
ger sämre malning. Detta såll borde nog ha
bytts ut långt tidigare.
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Åtgärder vid malning
4. Underhåll kvarnen
Underhåll kvarnen och byt slagor och såll eller skivor, innan de blir alltför slitna. Det är bra både för
foderkvalitet och för energieffektivitet. Glöm inte att tömma magnetfällan.
5. Malfinheten påverkar energianvändningen vid malning
Med ökad malfinhet ökar energianvändningen, logiskt nog. Det gör ca 2,4 kWh/ton om andelen partiklar under 1 mm ökar med 10 procentenheter. I en dansk undersökning drar man den slutsatsen att
detta inte är skäl nog att mala grövre. Det kan inte försvaras ekonomiskt eftersom foderutnyttjandet
blir så mycket sämre.
6. Vattenhalten påverkar energianvändningen vid malning
Ökad vattenhalt ökar kvarnens elförbrukning med i genomsnitt 2 kWh/ton för varje procentenhets
höjning av vattenhalten. Det kan påverka valet av lagringsmetod och vattenhalt som foderspannmålen ska lagras vid.
7. Använd skivkvarn istället för hammarkvarn
Skivkvarnen använder genom sitt arbetssätt mindre energi per ton än en hammarkvarn och därför
kan det finnas skäl att byta från hammarkvarn till skivkvarn.
8. Använd mekaniska transportörer till hammarkvarnen
Hammarkvarnen kan både suga till sig råvaran och blåsa iväg det malda fodret. Eftersom lufttransport inte är energieffektiv bör man komplettera hammarkvarnen med mekaniska transportörer, t.ex.
skruvar.
9. Använd kross till nötkreatursfoder
En kross till spannmålen använder mindre energi än kvarnar och det är fullt tillräckligt för nötkreatur
att kärnorna kläms sönder.

Utfodring till grisar
Foder till grisar förekommer antingen i torr eller flytande form. Det har blivit allt vanligare med blötutfodring av många olika skäl. Det är bland annat lättare att från ett centralt foderkök få ut foder till
olika byggnader och olika avdelningar. Man blir mer flexibel och man kan använda flytande fodermedel såsom vassle. Det är viktiga argument som gör att det spelar mindre roll att blötutfodringen använder mer energi än torrutfodringen.

Torrutfodring
Generellt har alltså torrutfodring ett mindre energibehov än blötutfodringen. Fodret transporteras ut
med skruvar eller med vajer/kedja och medbringare i rör.
Om man blandar fodret med satsblandare bör den fyllas till hela volymen. Håll ner blandningstiden till
ett minimum för att spara energi Om komponenterna till foderblandningen är torra och homogena så
minskar blandningstiden. Ökad malfinhet gör att elförbrukningen ökar och kapaciteten faller. Ett riktvärde för blandning av torrfoder är 2 - 3 kWh/ton.
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För att en torrfodringsanläggning ska vara så energieffektiv som möjligt är det viktigt att mekaniska
delar går lätt så som att kedjor och lager går lätt. Kedjor och drivhjul ska inte vara slitna. Kontrollera
spänningen på eventuella kilremmar. Det rekommenderas att foderledningen inte fylls till mer än 75
procent. Högre fyllnadsgrad ökar friktionen och därmed energianvändningen.

Blötutfodring
Blandartank och foderpump är viktiga delar i anläggningen. Omrörningen i blandningstanken använder mycket energi, nära hälften av energin till foderköket.
Både pumpar och omrörare går lättare och drar mindre energi om fodret inte innehåller stor andel små
partiklar och om det är lättflytande. Å andra sidan gör en låg torrsubstanshalt att grisarna får i sig
mindre foder. Man vill ha ut mycket foderenergi per liter foder. Det får alltså bli en avvägning och det
har ofta rekommenderats ett blandningsförhållande mellan foder och vatten på 1:3, vilket ger kortast
blandningstid. Torrsubstanshalten bör hamna i området 25 - 30 procent.
Centrifugal- eller skruvpump?
Foderpumpen som pumpar foderblandningen i foderslingan ut till grisavdelningarna kan vara en centrifugalpump eller en skruvpump. I dansk rådgivning har man tidigare rekommenderat centrifugalpumpen som ett energieffektivare alternativ än skruvpumpen. (Pedersen, J. och Hinge, J.) Detta gäller i
första hand när man pumpar vatten eller lättflytande blandningar. Det blir skillnad när man har en
tjock blandning. Den ger ett stort motstånd, ett högt mottryck. Det är allmänt välbekant att flödet från
en centrifugalpump sjunker med stigande mottryck, medan en deplacementpump som skruvpumpen
inte är så tryckkänslig. Flödet minskar inte nämnvärt med ökat tryck, vilket illustreras i bild 13. Vid
höga mottryck blir därför skruvpumpen energieffektivare. I ett rundpumpningssystem, som är vanligast i vårt land, blir en stor mängd foder stående i ledningen mellan utfodringarna. Det uppstår ett högt
tryck, när fodersoppan ska sättas i rörelse och då krävs en skruvpump.
Det finns exempel på att centrifugalpumpar används för att pumpa foder från en tank till en annan och
där man inte har problem med mottryck. I de fallen kan centrifugalpumpen vara en billigare och energieffektivare lösning. Man bör alltså vara noga med att välja en pump som är avpassad till anläggningen med avseende på rörlängd och fodrets torrsubstanshalt.

Bild 13. Diagrammet visar att skruvpumpen (monopumpen), inte är lika känslig för ett ökat mottryck som
centrifugalpumpen och därför blir den energieffektivare vid stort motstånd. Vid 5 bar kan en skruvpump
3
med 2,2 kW motor ge ca 10 m /tim (170 l/tim). Motsvarande kapacitet för en centrifugalpump kräver en
motor på minst 7,5 kW. (Källa: Big Dutchman A/S)
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Det är en fördel om pumpen är varvtalsstyrd genom frekvensomvandling. Det ger bra kapacitetsreglering, som dessutom är energieffektiv. Rent allmänt bör så mycket som möjligt av äldre reglering med
ventiler ersättas med varvtalsstyrning. Frekvensstyrningen gör även att starter vid ett högt mottryck
sker skonsammare och det gäller både skruv- och centrifugalpumpar.

Bild 14. En Skruvpumpen är en typ av deplacementpump. Den håller flödet bättre och är energieffektivare än
centrifugalpumpen vid höga mottryck.

Foderventiler och tryckluft
Blötfoderventiler öppnar och stänger med hjälp av gummimembran, som aktiveras av tryckluft. Som i
alla tryckluftssystem är det viktigt att kolla för läckage. Ju större hålet är, desto större blir effektförlusten. Om systemtrycket är 7 bar så får man en förlusteffekt på 0,4 kW för varje hål med 1 mm diameter.
Ett sådant hål ger därmed en energiförlust på 730 kWh/år, om tryckluften är igång 5 timmar per dygn.

Åtgärder utfodring grisar
10. Fyll satsblandare till hela volymen
11. Minimera blandningstiden
Håll ner blandningstiden genom att använda torra och homogena komponenter
12. Fyll foderröret lagom
Foderröret bör inte fyllas mer än till 75 procent, annars ökar motståndet och elförbrukningen.
13. Rätt blandningsförhållande mellan foder och vatten
Blandningsförhållandet mellan foder och vatten är en avvägning mellan energiinnehållet i fodersoppan och energibehovet för att pumpa den. Det anses optimalt med ett blandningsförhållande mellan
foder och vatten på 1:3, vilket ger kortast blandningstid.
14. Kolla för tryckluftsläckage
Varje läckage i tryckluftssystemet ger en effekt- och energiförlust, som kan bli stora eftersom kompressorn är igång många timmar.
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15. Välj rätt pump
I dansk rådgivning har man tidigare rekommenderat centrifugalpumpen som ett energieffektivare
alternativ än skruvpumpen. Det kan vara rätt när vätskan är lätt att pumpa, motståndet är litet och
ledningarna korta. Vid höga mottryck blir dock skruvpumpen energieffektivare och den behövs i ett
rundpumpningssystem. Man bör alltså vara noga med att välja en pump som är avpassad till anläggningen med avseende på rörlängd och fodrets torrsubstanshalt.
16. Frekvensstyrning på foderpumpen.
Det är en fördel om foderpumpen är varvtalsstyrd genom frekvensomvandling. Det ger bra kapacitetsreglering, som dessutom är energieffektiv.

Nötkreatur och vallfoder
Uttagning och intransport av ensilage
I nyckeltal för djurproduktionen räknas energianvändningen från det att man hämtar foder i lagret för
foderberedning och utfodring.
Det mesta ensilaget idag lagras i plansilor och rundbalar eller stora fyrkantsbalar. En del ensilage lagras också i tub. Lagring i tornsilor har under ett par årtionden minskat starkt. Det beror mycket på att
växande kogårdar valt plansilor för att få tillräcklig inläggningskapacitet.
Energibehovet för att ta ut och transportera in vallfoder är bland annat en fråga om logistik. Vid planering av nya anläggningar bör man försöka lägga silor och ballager så nära lagård eller foderkök som
möjligt. Det minskar den dagliga körningen med traktorer och lastmaskiner.

Bild 15. Plansilorna på gården Torp har placerats så nära foderblandaren som möjligt, ensilaget tas in till
foderköket i den öppna porten i bakgrunden.
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Plansilor ligger nästan alltid hemma på gården. Lagren med ensilagebalar brukar däremot hamna
längre bort. Tidigare, när man körde med separata pressar och inplastare, gavs det bättre möjlighet att
köra balarna till gården, plasta där och lägga upp i lager. Skördetekniken med kombinerade pressar
och plastare, som är rationell och dominerande idag, brukar medföra att man lagrar balarna på åkern
där man skördar. Då är det rationellast och energieffektivast att lasta balar på en vagn, så att man kan
köra hem till gården med ett större lass. Man ser dock ofta att lantbrukare åker till fältet för att bara
hämta en eller möjligen två balar i taget.

Bild 16. Vid balensilering är det inte ovanligt att lagret läggs ute på fältet, därför att det är rationellt just vid
skörden. Transporten hem bör effektiviseras så att man lastar balar på en vagn och inte kör hem dem en och
en med lastaren.

Bild 17. Med traktorer kan man spara energi genom ett sparsamt körsätt. Det gäller inte minst när man lastar
och flyttar foder. Man spar diesel genom att hålla ett jämnt varvtal och att belasta motorn på ett lägre varvtal. Moderna traktorer har så hög hydraulkapacitet att det är onödigt att gasa när man lyfter en bal.
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Utfodring av ensilage
Det finns många varianter av utfodringssystem. Det har blivit tydligt att utfodring med en traktordragen mixervagn använder mycket energi. Det konstaterades av Hörndahl (Hörndahl och Neuman,
2012) och det var också en erfarenhet från LRFs och LRF Konsults studie från 2008 (Neuman mfl.
2009). Orsaken är traktorns dåliga verkningsgrad och det blir tydligt, om man jämför med system som
baseras på eldrift. Traktorns verkningsgrad kan i bästa fall vara 25 - 30 procent. Det vill säga att av
den energi som tillförs i dieseloljan är det bara 25 - 30 procent som faktiskt används till nyttigt arbete
via kraftuttaget. Inte sällan sätter man in en äldre, sliten och bränsletörstigare traktor för att driva
mixervagnen. Då blir verkningsgraden ännu sämre, förstås.
Traktorns låga verkningsgrad kan jämföras med stora elmotorers, som ligger på 85 - 90 procent. Där är
det betydligt mindre andel av den tillförda energin som förloras i spillvärme än hos traktorn.

Bild 18. Utfodring med traktordragen mixervagn använder mycket energi. Om det finns förutsättningar väljer
man gärna andra system, särskilt vid nybyggnad då man kan spara in på byggnadsytan.

Idag frångår man ofta systemet med traktordragen mixervagn vid nybygge, därför att man då slipper
bredda byggnaden för det körbara foderbordet och för att man vill lägga friskt foder på foderbordet
oftare. Man vill också gärna ha automatiserade system. Traktordragen mixervagn kan ändå vara befogad i en del fall. Det är bland annat där man utfodrar i flera stallar, då kan mixervagnen vara rationell.
Ett annat fall är där man behöver hämta råvaran till blandningen på flera olika ställen.
Alternativet, när man vill ha mixat foder, är att sätta upp en eldriven, stationär mixer. Utfodringen kan
göras på olika sätt, med bandfoderfördelare eller med en automatisk, rälsgående vagn. Det finns
många olika lösningar som har det gemensamt att de är energieffektivare än traktorbaserad utfodring.
För utfodring används en bandfoderfördelare, en fodertruck eller en rälsgående vagn som fylls från en
eldriven rivarficka eller en eldriven stationär blandare.
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Bild 19. Denna gård har valt en stationär eldriven blandare och en bandfoderfördelare. Som alternativ i utfodring kan man också välja en rälsgående vagn eller en fodertruck.

Åtgärder vid utfodring av vallfoder
17. Planera logistiken för uttagning och intransport av ensilage.
Mycket drivmedel används till uttagning och intransport av ensilage. Planera lagret, ex. plansilor så
att körsträckorna till lagård eller foderkök blir korta. Ofta lagras och staplas ensilagebalarna på fältet i
samband med skörden, därför att det är rationellt så. Rationalisera hemtransporten från fältet med
att lasta balarna på vagn. Att köra balar en och en är inte rationellt eller bränsleekonomiskt.
18. Använd ett sparsamt körsätt.
Använd ett sparsamt körsätt vid uttagning och intransport av ensilage samt vid utfodring, om den
sker med traktor. Erfarenheten visar att det går att minska drivmedelsanvändningen med 10 - 15
procent genom ett sparsamt körsätt och det utan att förlora i kapacitet. Det innebär främst jämnt
varvtal och att motorn belastas på en hög växel. Moderna traktorer och lastmaskiner har så hög hydraulkapacitet att det är onödigt med gaspådrag när man lyfter.
19. Använd elektrisk motorvärmare med tidur.
Det är en stor fördel att använda elektrisk motorvärmare med tidur på traktor och lastmaskin som
ska arbeta dagligen med foderhantering. De utsätts för många kallstarter och de kanske inte ens hinner komma upp i arbetstemperatur. En elektrisk motorvärmare minskar kallstartslitaget och minskar
den ökade dieselförbrukningen som kallstarten medför.
20. Ersätt traktorbaserad utfodring
Det går att spara mycket energi om utfodringen drivs med el istället för traktor och dieselolja. Det
kan vara befogat att byta, även om man en gång byggt med körbart foderbord. Om man använder
traktor, kan det betyda mycket att det inte är en äldre och kanske bränsletörstigare traktor. Det är
bra om kraftuttaget har ett växelläge så att man inte tvingas köra motorn med högt varvtal. I övrigt
bör man tänka sparsam körning.
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21. Ersätt traktordrift med eldrift
Det kan finnas andra områden där man kan ersätta traktordrivning med eldrivning. Bild 20 visar ett
exempel. Denna gård skaffade en stor spannmålskross för traktordrift för att få hög kapacitet. Tillkoppling av en elmotor med lämplig utväxling har minskat krossens energianvändning. Elmotorn har
en verkningsgrad på ca 90 procent, medan traktorns verkningsgrad ut på kraftuttaget i bästa fall är
30 - 35 procent.

Bild 20. En större spannmålskross avsedd för traktordrift har här försetts med en elmotor med lämpligt varvtal. Energi sparas genom att elmotorn har betydligt bättre verkningsgrad än traktorn.
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