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Optimeringsmodell som
beslutstöd vid markbyte

Tre olika scenarier

• Alternativ 1 begränsar besluten så att
byten enbart kan genomföras med maximalt
ett annat brukningscentrum.
Besparingspotential: 14 %

• Alternativ 2 begränsar samarbete till
maximalt två andra brukningscentrum.
Besparingspotential: 16 %

• Alternativ 3 ger möjlighet till samarbete
med hur många brukningscentrum som helst.
Besparingspotential: 50%

Utvecklingen inom det svenska jordbruket präglas

av stark strukturrationalisering där gårdarna

växer och blir färre. Om expansionen sker

snabbare än ledig mark i närheten blir tillgänglig,

blir resultatet längre transporter till och från åker.

 

Genom att byta mark kan man spara både tid och

pengar samt minska emissioner. I en fallstudie

visades att transportkostnader för skörden kunde

halveras (Engström m.fl. 2015). 

 

Projektet utvecklade en optimeringsmodell som

visar bytesmöjligheter och räknar på

besparingpotential på olika geografiska nivåer

(region, lokal, gård). Verktyget testades med flera

lantbrukare.

 

Läs mer på vår hemisida

 

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/energieffektivisering-av-jordbrukets-logistik-ii
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Hur kan markbytesverktyget
användas i framtiden?

Verktyget som utvecklades i projektet har
mottagits positivt både av lantbrukare och
andra intressenter. Verktyget fokuserade
mest på att minska avstånd mellan gård och
fält. Det är fler faktorer som ska utredas
när man byter mark, till exempel,
arrondering, jordart, ägarskap,
odlingsmetod, och sist men inte minst
känslor. Att inkludera dessa faktorer i
optimeringsmodellen är opraktiskt om inte
omöjligt. Dock, kan verktyget användas för
fylla olika syften:
Initiera diskussion: verktyget ger bra
underlag för att initiera bytesprocess,
t.ex. med kartor.
Identifiera olika möjligheter till byten:
verktyget kan visa tydligt vilka skiften
som kan bytas för att minska
transportkostnader.
Få ett rättvist beslutstöd: det är viktig
att underlag kommer från en opartisk tredje
part och inte från lantbrukaren själv.
Visa besparingspotential: verktyget kan
visa besparingspotential i avstånd, tid och
pengar.
Visa specifika byte: verktyget kan användas
för att visa ett specifikt byte och ge
besparingspotential för det.
Skapa en handelsplats för att byte av mark:
Verktyget kan användas för att skapa en
handelsplats för markbyten.
 
Nästa steg är att hitta rätt affärsmodell
att få modellen på marknaden.

Hur fungerar optimeringsmodellen?

Principen för optimala skiftesbyten illustreras

med två fiktiva gårdar. I figuren syns två gårdar

och deras respektive åkermark (skiften) i färgerna

blått och grönt. Den övre figuren representerar

utgångsläget där båda gårdarna har en viss andel

av åkermarken nära gårdscentrum och en annan

andel lokaliserad en bit från gårdscentrum. Den

nedre figuren visar resultatet efter en optimering

där transporter mellan gård och skifte har

minimerats och gårdarna tillåts byta skiften med

varandra. I det aktuella exemplet är det

uppenbart att det finns en besparingspotential i

minskade transporter.

 

Optimeringsmodellen har utvecklats med syfte

att minimera transporter mellan gårdscentrum

och skiften. Modellen utgår från information om

brukare för respektive skifte och var varje

brukare har sitt brukningscentrum. Från alla

skiften till alla brukningscentrum beräknas ett

transportavstånd som används i optimeringen. I

modellen finns restriktion som säkerställer att

betesmark inte kan bytas mot odlad mark.

 

Resultat

I projektet har åtta olika studieområden använts

under utveckling och utvärdering av

optimeringsmodellen (Harplinge, Halmstad-

Varberg, Sollefteå, Stockaryd, Mälardalen,

Linköping, Öland och Gotland). Studieområdena

har en variation i storlek, geografi samt täthet

vilket gör att resultaten bör täcka en stor del av

Sveriges totala jordbruksareal.

Oavsett studieområde så är den teoretiska

potentialen till kortare transporter genom

optimala skiftesbyten mycket stor, mellan 33 och

60 %. Det innebär att om en omarrondering skulle

genomföras där alla gårdar tillgavs de skiften som

totalt sett skulle ge lägst sammanlagda

transporter skulle transportbehovet kunna

reduceras med 33–60 % vilket skulle generera en

besparing mellan 750 och 1.400 MSEK

och minska emissioner mellan 33.000 och 59.000

tCO2eq.


