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Komplettering av slutrapport avseende RJN-projektet – 17/2008, 2/2009, 
2/2010, ”Närproducerad krossensilerad spannmål ger bättre lönsamhet”. 
 
 
Följande frågeställningar redovisas i detalj: 
 
 
‐ Är systemet ekonomiskt i praktisk användning (totalekonomi på gården)? 

 
Vid övergång från färdigfoder till egen krossensilerad spannmål blir resultatförbättringen 
ca 300 000 kr vid 120 kor. Vid alternativet övergång från inköpt torkad spannmål till egen 
krossensilerad spannmål blir resultatförbättringen ca 200 000 kr vid 120 kor.  Vid 
alternativet övergång från egen torkad spannmål till egen krossensilerad spannmål blir 
resultatförbättringen ca 60 000 kr vid 120 kor. 
 
Detta gäller när tillgången på areal inte är begränsande och därmed inte djurantalet. En 
förutsättning är också att kostnaden för vallensilaget inte får öka pga längre köravstånd/ökade 
brukningskostnader eftersom den brukade arealen ökar vid övergång från inköpt 
spannmål/färdigfoder till egen krossensilerad spannmål. Vidare bör utfodringen bygga på 
någon form av blandarvagn (fullfoder eller blandfoder) där den krossensilerade spannmålen 
kan hanteras som vilket ensilerat fodermedel som helst 
 
Övriga grundförutsättningar: All spannmål är korn. Kornskördens storlek har antagits vara 
3300 kg/ha och odlingskostnaden har beräknats till 1,45 kr/kg. Kostnaden för egen torkning 
inkl. hantering har beräknats till 35 öre per kg. Kostnaden för krossensileringen har bestämts 
till 33 öre per kg och värdet av ökad odlingssäkerhet, högre skörd säkrare halmbärgning vid 
krossensilering har uppskattats till 16 öre per kg. 
 
Inköpt färdigfoder: 2,98 kr/kg 
Inköpt torr spannmål: 2,30 kr/kg 
Egen torkad spannmål: 1,80 kr/kg 
Egen krossensilerad spannmål: 1,62 kr/kg 
 
 
‐ Kan de testade maskinerna användas i praktiken i nuvarande skick? 

 
Ingen av de två studerade storbalspressarna har förutsättningar för att fungera riktigt bra 
och kan därför inte rekommenderas för praktisk drift i sitt nuvarande utförande. Vad vi vet 
finns det inte heller någon annan konstruktion på den svenska marknaden som skulle 
klara uppgiften. 
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I det genomförda projektet ingick att visa på möjligheterna att kostnadseffektivt lagra och 
hantera krossensilerad spannmål och hur detta möjliggör handel på en lokal marknad. 
Ensilering i bal är då en intressant metod då den kan ske på fält eller åtminstone centralt på 
den spannmålsodlande gården. Ensilerad spannmål i storbal skulle kunna utgöra en 
handelsvara under hela året och kunna transporteras längre sträckor. För närvarande finns det 
två rundbalspressar på marknaden som skulle kunna användas för krossensilering av 
spannmål. 
 
Orkel MP200 är ursprungligen framtagen för att stationärt pressa majsensilage. I England har 
studier genomförts för att förpacka krossensilerad spannmål, för att på ett enkelt sätt kunna 
flytta krossensilerad spannmål från spannmålsproducerande områden till mer djurintensiva 
områden inom landet. Erfarenheterna visar att materialet bör vara ordentligt fuktigt och gärna 
innehålla en del skräp. Vid studien havererade nära hälften av balarna innan de hunnit 
inplastas. Pressen har uppsamlings- och returanordning för det material som ”läcker” under 
pressningen av balen.  
 
Flexus är en svensk stationär rundbalspress som är framtagen för sopkomprimering och 
inplastning i rundbalar som ett sätt att mellanlagra/ styckegodshantera sopor. I den egna 
studien genomfördes ett praktiskt prov med krossad spannmål vid 17% vh. När sträckfilmen 
började sträckas mot balen rasade spannmål ur balen. Om materialet hade varit fuktigare är 
det troligt att det hade fungerat bättre. Dock måste tekniken vara sådan att den fungerar även 
om man ligger utanför de optimala förutsättningarna.  
 
 
‐ Vilka belägg finns för påståendet att spannmålen ska flyttas först och 

ensileras därefter? 
 
Denna studie visar att om spannmålen skall flyttas kan det vara bra att den får ensileras 
först innan den flyttas. 
 
 
‐ Arbetsåtgång vid system med krossensilering? 

 
I studien har arbetsåtgången vid krossensileringen beräknats (från avlastning av 
spannmålen till färdig tub). Vid en skörd på 200 ton spannmål uppskattades 
arbetsåtgången till 10-12 minuter per ton. Den totala kostnaden för krossensileringen, 
krossning, packning och plast uppskattas till ca 33 öre per kg Ts. 
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‐ Hur stora lagringsförluster kan man räkna med i praktisk drift? 

 
Denna studie visar att förutsatt att tuben med den krossensilerade spannmålen placerats på 
en väl hårdgjord yta kan man vid praktisk drift räkna med lagringsförluster inkl. förluster 
vid uttagning (spill) på 4-6%. 
 
 
Umeå den 14 januari 2014 
 
 
Kjell Martinsson 
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