
 

Robotar inom lantbruk- och trädgårdsodling 

Detta är ett material som ger en introduktion till robotar i lantbruket. Jag som 

sammanställt materialet heter Anders Stålhand, jag jobbar på 

Naturbruksförvaltningen i Västra götalandsregionen. 

  

Den första frågan vi måste ställa oss är: Vad är en robot i lantbruket? eller var 

går gränsen för det. Det är inte en helt självklar definition som vi ska 

se. En definition är att en robot är en maskin som är programmerbar och 

självständigt kan utföra någon slags arbete. Med den definitionen skulle 

det vid första anblicken innefatta saker som vi normalt sätt inte ser som 

robotar, som en timer för en bevattning. Programmeringen är tidsklockan, 

arbetet är vattning. Men frågan är om det görs självständigt. Det kommer 

vattnas oavsett behovet, timern tar inga självständiga beslut för att uppnå 

målet. Om den haft sensorer som kunde avgöra behovet av vattning skulle 

den enligt den här definitionen kunna kallas robot. 

Ofta kan det vi kallar robotar också navigera mer eller mindre självständigt 

inom ett visst område. 

Det jag kommer presentera här är robotar för växtodling. Andra vanligt 

förekommande robotar inom lantbruket är mjölkningsrobotar, 

gödselrobotar, utfodringsrobotar och tvättrobotar, dessa kommer inte 

presenteras här.  Och när man ser den listan ser vi också att det finns 

robotar här som inte tar självständiga beslut, men som ändå kallas 

robotar. 
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•  

Autonoma traktorer 

I stort sett alla traktorproducenter arbetar med någon grad av autonomi idag. 

Det är sedan länge vanligt med hjälpsystem för körning på fält som med 

RTKgps kan säkerställa en mycket exakt körning vid utförande av olika 

arbetsuppgifter. Ett system av sateliter hjälper då till med positionering 

genom att triangulera, mäta avståndet mellan gps:ens mottagare, andra 

sateliter och andra positionerade sändare. Det kan ge en exakthet på 1-

2cm när. Men kan förståss också dras med problem som skapar sämre 

exakthet. 

 

Det kan ge en grad av autonomi som gör att traktorn själv kan styra efter ett 

förvalt mönster. Men för högre grader av autonomi krävs fler sensorer 

som läser av omgivningen och kan upptäcka hinder. Då används allt från 

kameror till radar och lidar som är en slags ljus-radar eller flera 

tillsammans i kombination. En utmaning  för dessa kan vara att det i 

många fall är en mycket dammig miljö som riskerar skapa felaktiga eller 

försämrade värden. 

  

Här kommer en rad av presentationer av autonoma traktorer och koncept för 

dessa. Ännu finns få kommersiellt tillgängliga, Men drömmen har varit 
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under utveckling länge, och sedan slutet på 90-talet har det funnits 

rubriker om att NU blir traktorn självkörande, men fullt autonom, det 

återstår fortfarande. För att hitta kommersiellt tillgängliga autonoma 

jordbruksmaskiner måste vi titta bland dem som oftast inte kallar sig för 

just traktor. 

  

En viss varning utfärdas, i samtliga robot-relaterade filmklipp spelas oerhört 

pompös musik som kan vara avskräckande. 

 

John Deere har presenterat en autonomi-produkt som adderar stereo-

kameror på alla håll runt traktorn för att  göra det till en säker produkt. 

Detta kommer troligtvis inte vara en produkt som kommer vara tillgänglig 

på europeisk marknad inom kort. Men i USA ska den vara tillgänglig under 

2022. Till en början är säger john deere att den lämpar sig främst för 

jorbearbetning. 

  



 

Agxeed, en holländsk dieseldriven robot som ännu inte är kommersiellt 

tillgänglig, utan förarhytt, som har standardkpplingar som gör att 

existerande redskap kan användas bakom denna. Målet med roboten är 

också att öka mängden insamlad data kring körning, jorden och 

redskapens användning. Än så länge bara en prototyp. 

https://agxeed.com/ 

  

Raven dots amerikanska maskin heter numer Omnipower 3200 

Det är en autonom kraft-plattform som har specialtillverkade redskap som 

utvecklas av separata företag. 

Chase IH autonomous tractor är en koncept-traktor och alltså inte komersiellt 

tillgänglig, detta trots att den presenterades 2016 

https://ravenprecision.com/driverless-ag/omnipower/omnipower-3200


 

Monarch är en liten elektrisk traktor som möjliggör full autonomi med en 

annat angreppssätt än övriga traktorer som börjar med en 

programmering av en arbetsuppgift. Monarch spelar istället in en 

arbetsuppgift som sedan kan upprepas. Kommersiellt tillgänglig snart i 

Nordamerika. 

  

•  

När sker genombrottet 

Vad tror du? När kommer autonoma traktorer och maskiner på våra gårdar 

vara standard snarare än något för de absolut mest intresserade första 

användarna? 

o inom 1-2 år 
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o 3-5 år 

o 5-10 år 

o 11-20 år 

o 21-30 år 

o Aldrig 

Rösta!  
Visa resultat 

•  

Att beakta inför inköp 

När man påbörjar process för att köpa eller hyra en maskin måste man reda 

ut:  

Vad kan maskinen göra – hur mycket av den uppgiften finns idag 

Hur snabbt utför maskinen arbetet, vad har den för kapacitet 

Var är uppgiften geografiskt placerad – hur påverkar det transport av 

maskinen till och från fält och bränsleåtgång 

Hur ser service och reparations-behov ut och var finns expertisen för det. 

  

•  

Lagutrymmet för jorbruksrobotar i EU 

Vad säger lagutrymmet angående framförande av autonoma traktorer och 

robotar inom EU idag? 

Det är en komplex fråga och det är inte sannolikt att vi får speciella regler för 

just jorbruksrobotar eftersom det är svårt att på ett tekniskt sätt definiera 

den här gruppen maskiner. Därför blir det mer övergripande regleringar 

kring maskin-säkerhet och definitioner för ansvar vid olyckor. Och inte 

minst regler för framförande på allmän väg som träder in. Om man ska 

förenkla det grovt så krävs det en operatör av de robotar som finns idag, 

som också kan ingripa om det skulle behövas. Autonoma fordon (som 

detta kan klassas som) får inte färdas på allmän väg annat än i projekt 

med speciella tillstånd. Alltså måste de fraktas till platsen de ska arbete på, 

på något annat sätt än autonom drift. En liten maskin som färdas 

långsamt har lägre ställda krav på sig än en stor som har förmåga att 

färdas fort eller kraftfullt. 

Här är en dragning av en jurist med specialitet inom EU-lagstiftning som 

diskuterar just detta: 
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Robotar för grönsaks och fruktodlingar 

Naio technologies Dino är en robot för ogräsrensning av sallad, den är mer 

att betrakta som ett autonomt redskap än en traktor eftersom den har 

inbygda verktyg för ogräsrensning som med RTKgps-placering och 

kameror anpassar sig efter raderna av gröda och också kan hantera 

rensing i raden. Jag har främst sett den i salladsodling, och det finns ett 

gäng i USA för det. 

  

Här är en rad robotar som är i någon grad av utveckling eller 

kommersialisering, ett inslag från konferensen FIRA. En stor del av 

jordbruksrobotmarknaden är vinodling. 
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OZ är Naiotechnologies minsta robot som är framtagen för små “market 

gardens” småskaliga grönsaksodlingar. Den har ett antal special-verktyg 

som hör till, allt från såmaskin till ogräsrensning, den kan också fungera 

för att dra en arbetsplatform vid t.ex. uppbindning eller skörd.  

  

 



 

 

Det norska bolaget saga robotics har riktat in sin platform på att bära uv-

lampor för behandling mot gråmögelangrepp. Plattformen kommer att 

kunna utföra fler arbetsuppgifter i framtiden 



 
 

Robotar för jordbruksapplikationer 

Det finns en handfull kommersiellt tillgängliga robotar för 

jordbruksapplikationer 

Danska Robotti en av dem som kommit längst i kommersialisering. Det är en 

dieseldriven jordbruksrobot med standard-trepunktslyft och kraftuttag. 

Genom att hjulen sitter utanför verktyget kan man klara att använda 

befintliga verktyg i jordbruket autonomt utan att de anpassas. Verktyget 

sitter skyddat inanför roboten som kan avgöra om den närmar sig en 

människa eller hinder. samtidigt gör det att man får körspår i redan 

behandlad yta. 

 



Fälten märks upp i en applikaton, roboten körs ut till fältet där den sedan 

genomför förprogrammerade uppdrag. 

  

Farmdroid är ett annat danskt bolag vars robot har ett inbygt så- och 

ogräsrensningsverktyg med maximal arbetsbredd om 3 meter. Mer RTK-

gps-positionering registrerar den var varje frö eller rad är positionerad och 

rensar övrig yta mekaniskt med 2 cm exakthet. Den drivs på batteridrift 

som laddas i första hand med inbyggda solpaneler. Som mest effektiv är 

den på mycket stora fält där den kan arbeta kontinuerligt utan att lämna 

fältet.  Den har färdiga program för ett antal grödor sås som raps 

och sockerbetor  

 

Small robot company har utvecklat tre små robotar, en övervakar enskilda 

växter och ogräs och placerar dem geografiskt så att plantorna kan följas 



under året. Det ger en styrfil för en robot som med elektrisitet  rensar 

ogräs. och en tredje robot som gödslar. 

  

•  

Autonomi för alla fordon 

Ytterligare en modell är Blue white robotics angrepp som  har skapat en 

plattform och sensor-kit som kan göra olika fordon autonoma. Istället för 

att sälja en helt ny maskin erbjuder de istället autonomi av en maskin som 

en service. 
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