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Abstract 

Alternative reel concepts for harvesting white clover 

The interest for growing grass seed is increasing in Sweden, and there is a potential 

from several foreign seed companies that would like to establish contacts with growers. 

Thus, the Swedish growth of grass seed is small compared to other countries in Europe. 

Growing grass seed is an economical unsure crop, the yield is much controlled by 

pollination and weather during harvest, as well as access to technical equipment during 

harvest, drying and storage. One important thing to a successful growth is to reduce 

losses during harvest. White clover grows low (only 10-15 cm high) and is therefore 

hard to put up on the header without losses. According to studies as much as 30% of 

the biological yield can be lost thru wrong settings of combine during harvest. Also, the 

germination of the seed can be lost due to hard treatment in the combine. Special 

equipment for grass seed growth is often expensive and is not always a profitable affair 

for the farmer. Here there are opportunities for improvements of existing techniques. 

This study aimed to raise profitability for the growth of white clover (Trifolium repens), 

primary by reducing losses during harvest. The goal was to develop performance 

enhancing solutions for a traditional combine reel, while at the same time facilitating 

the driver´s work to create even input in the combine. 4 different alternatives were 

tested during field trial in the summer of 2020. 

The results show that a specially designed pickup header gave the lowest losses during 

racking up white clover. Thus, it had the highest contents of soil minerals in tested 

seeds. The tested modifications of a traditional reel, reducing rod distance to 6 cm and 

to replace the rods with a brush, unfortunately did not had the desired effects. For both 

these alternatives the losses from the header and the losses behind the combine were 

higher than for a traditional header with rod spacing 12 cm. The brush mounted, with 

the aim to softly rake the crop up on the header where to soft and were bended, and the 

desired effect were not achieved.  
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Förord 
Ursprungstanken till detta projekt väcktes av Gunnar Lundin, senior forskare och 

tröskexpert på JTI och sedermera RISE Jordbruk och Livsmedel. Gunnar arbetade med 

många olika projekt kring skördetröskning och idén till detta projekt väcktes i samröre 

med Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares tidigare fröodlingsexpert, Tore Dahlqvist. Ofta 

är arealerna gräsfrö som odlas små på den enskilda gården, varför det är svårt att få 

ekonomi i köp av specialmaskiner. Höga läglighetskostnader gör också att de kan vara 

svårt att ta in hjälp av exempelvis maskinstationer. Detta projekt syftade till att ta fram 

kostnadseffektiva tekniska lösningar som kan användas på traditionella skördetröskor. 

Tyvärr hann Gunnar Lundin aldrig genomföra projektet, han avled tragiskt i november 

2019 i cancer.  

Stort tack till SLO-fonden som finansierat detta projekt, och som så förståeligt i 

samband med Gunnars sjukdom och bortgång har möjliggjort att andra medarbetare 

på RISE Jordbruk och Livsmedel kunnat genomföra projektet. 
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Sammanfattning 
Intresset för odling av vallfrö ökar i Sverige, och potentialen finns vilket visas av att 

flera utländska fröfirmor vill etablera odling här. Dock är fortfarande den svenska 

odlingen liten i förhållande till andra länder i Europa. Odling av vitklöver är en 

ekonomiskt osäker gröda, skörden styrs mycket av pollinering, väder under skördetiden 

samt möjligheter till bra teknisk utrustning i samband med skörd, torkning och lagring. 

En viktig faktor för en lyckad odling är att reducera spillet under skörden. Vitklöver 

växer mycket lågt (endast 10-15 cm hög) och är därför svår att föra in på skärbordet 

utan betydande spill. Enligt studier kan så mycket som 30 % av den biologiska skörden 

gå förlorad genom felaktiga inställningar av tröskan under skörd. Därtill kommer 

risken för nedsättning av grobarheten genom alltför hårdför behandling i tröskan. Dock 

är specialmaskiner i form av särskilt avsedda skärbord i många fall en alltför tung 

ekonomisk investering att bära för en enskild odlare, varför det torde finnas utrymme 

för förbättringar av den teknik som de redan har till förfogande. 

Denna studie syftade till att öka lönsamheten vid odling av vitklöverfrö (Trifolium 

Perens), primärt genom att minska spillet vid skörd. Målet var att utveckla 

prestandahöjande lösningar för skördetröskans haspel samtidigt som förarens arbete 

med att skapa jämn inmatning i skördetröskan underlättas. 4 stycken olika alternativ 

testades under praktiska fältförsök sommaren 2020. 

Resultaten visar att ett särskilt avsett pickupbord ger det lägsta spillet vid själva 

upplockandet av grödan, även om det ger en högre inblandning av mineral. De testade 

modifieringarna av en vanlig kamhaspel, att reducera pinnavståndet till 6 cm samt att 

ersätta pinnarna med borstar, visade sig tyvärr inte ha den eftersträvade effekten. Här 

blev både spillet från skärbordet och spillet genom skördetröskan högre än för en 

vanlig kamhaspel med pinnavstånd 12 cm. Den borste som monterades i syfte att mjukt 

mata upp grödan på skärbordet var alldeles för mjuk och böjde sig, vilket då inte gav 

önskad effekt.  
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1 Bakgrund 
Enligt en sammanställning som Svensk Frötidning har gjort odlas ca 425 000 hektar 

vallfrö i Europa, av dessa odlas ca 18 000 hektar i Sverige. Sverige har bra 

klimatmässiga förutsättningar för odling av vallfrö och både svenska och utländska 

utsädesföretag är intresserade av att utöka arealen med vallfrö i Sverige, och det finns 

samtidigt en tendens att odlingen flyttar norrut i Europa. Tidigare stora producenter 

som Holland och Frankrike har minskat arealerna mycket. Sverige dominerar dock på 

den ekologiska marknaden. Inget land i Europa producerar ekofrö i den omfattningen 

som Sverige gör.  

För att vallfrö ska kunna konkurrera med spannmål och oljeväxter krävs det insatser 

för att höja skördenivån i de flesta arterna av vallfrö. Odlingen av vitklöver är enligt 

Jordbruksverket (2020) osäker och mycket beroende av bra väderförhållanden under 

pollinering och skörd. Den svenska medelskörden är enligt statistik på Frö & 

Oljeväxtodlarnas hemsida i storleksordningen 450 kilo per hektar men med en stor 

variation; vissa år uteblir skörden nästan helt och grobarheten kan vara starkt 

reducerad (www.svenskraps.se). Skörden för ekologiskt odlad vitklöver är knappt 

hälften av den konventionella skörden, även här med stor variation. 

Skördetröskningen av vitklöver kan utföras antingen med grödan på rot eller ifrån 

sträng. Vid bärgningsarbetet uppstår spill. I en studie av Skyggesson (2015) har det 

totala spillet genom tröskans rensverk visat sig kunna uppgå till så mycket som 25 % av 

totalskörden. 

1.1 Grobarhet 

Vallfröråvaran skall ha goda groningsegenskaper. Frövaran har ingen annan 

avsättningsmöjlighet än till utsädesändamål. Sålunda har ett fröparti med spolierad 

grobarhet förlorat sitt värde. Vid alltför omild behandling under tröskning (inmatning 

och urtröskning) finns risk för mekaniska skador på fröet vilket leder till nedsättningar 

av fröets grobarhet. För att undvika detta är det av högsta vikt med ett jämnt 

materialflöde in i tröskan. Vitklöverfrö skall ha en grobarhet över 90% för att vara 

godkänd (Larsson och Dahlquist 2010). 

1.2 Alternativa skärbord och hasplar  

En betydande del av förlusterna vid bärgningsarbetet uppstår vid inmatningen i 

skördetröskan. Genom att grödan ofta bara är 10–15 cm hög är den svår att föra in på 

skärbordet utan betydande spill. Det är också svårt att åstadkomma ett jämnt och 

sammanhängande materialflöde vidare in i skördetröskan vilket bland annat orsakar 

hög belastning på rensverket. Detta leder i sin tur till mer orenheter i den 

skördetröskade varan samt ökat spill bakom maskinen. Genom att 

inmatningsmomentet har stor betydelse i vitklöverskörden torde det föreligga 

förbättringspotentialer vad gäller skärbordets utformning och framförande. 

Som i alla lågvuxna grödor är det angeläget att kunna hålla skärapparaten nära 

marken. Detta visade sig bland annat i den tidigare SLO-finansierade undersökningen 

avseende skördetröskning av ärter med ett s.k. flexiskärbordet (Fogelberg 2014). 

Sedan några år finns på marknaden s.k. draper-skärborden. Med denna förs det 

http://www.svenskraps.se/
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avklippta tröskgodset med transportband mot centrum av skärbordet och därefter 

(också med band) till inmatningselevatorn. Enligt företrädare för tillverkaren MacDon 

har den aktuella skärbordstypen särskilda fördelar i gräsfrö bland annat på grund av 

det jämna materialflödet. 

Även om ett draperskärbord för många fröodlare är en alltför tung investering kan 

ändå inspiration hämtas från konceptet till modifiering av mer konventionella 

utrustningar. Exempelvis går draperskärbordet av fabrikat Honey Bee att vinkla framåt 

så att skärhöjden endast blir enstaka cm. Vidare har kamhaspeln på varannan axel 

reducerat avstånd mellan haspelpinnarna, ca 6 cm, medan normalt pinnavstånd 

tillämpas på övriga axlar. Denna konstellation uppges underlätta upptagning av 

kortstråiga grödor. 

För att åstadkomma en ytterligare tät haspel skulle man kunna tänka sig att i stället för 

pinnar använda borstar liknande de som finns på den s.k. ogrässkäraren CombCut. 

Kamhaspel med borstar förekommer för övrigt även på vissa parcelltröskor. 

1.3 Förarmiljö 

Skördetröskningen av vitklöver innebär en betydande mental belastning på föraren. 

Utmaningen består bl.a. i att åstadkomma en såväl fullständig som jämn inmatning i 

skördetröskan, där varje förlorat kg innebär en förlust om 25 – 50 kronor (Larsson & 

Kihlstrand). Till detta kommer, p.g.a. den låga skärbordshöjden, betydande risker att få 

in sten i maskinen med risk för kostsamma haverier som följd. En hög stressnivå ökar i 

sin tur risken för misstag och kroppsskador exempelvis vid manuell rensning av 

stoppar i skärbordet. Även ur arbetsmiljösynpunkt är det således väsentligt att 

underlätta vitklövergrödans inmatning i skördetröskan. 

1.4 Frågeställning 

Skördetröskning av vitklöverfrö sker ofta med ett bristfälligt arbetsresultat samtidigt 

som belastningen på föraren är hög. För att underlätta grödans inmatning är 

alternativa utformningar av skördetröskans haspel tänkbara såsom tätare pinndelning 

eller borstar istället för pinnar. I vilken mån alternativa haspelkoncept verkligen 

förbättrar utfallet är dock ofullständigt utrett. 

2 Syfte och mål 
Projektet syftar till att öka lönsamheten vid odling av vitklöverfrö. Målet var att 

utveckla prestandahöjande lösningar för skördetröskans haspel samtidigt som förarens 

arbete underlättas.  

3 Genomförande 
Tre olika haspeltyper till konventionell kamhaspel testades för att utvärdera kapacitet, 

rensningsgrad och skärbordsspill. Detta jämfördes mot ett pickupskärbord. 
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3.1 Testade haspelkoncept 

En skördetröska hyrdes in för att testa koncept med olika enkla justeringar i ordinarie 

kamhaspel. Det var en äldre tröska (Sampo 2025 som hyrdes från Uddetorps 

Naturbruksskola) med 10 fots skärbord. Tröskan ställdes in för vitklöver enligt 

instruktionsboken. Axlyftare monterades på vartannat knivbalksfinger. Kamhaspel 

ställdes in för att på ett mjukt sätt lyfta upp strängen på skärbordet. Haspelns 

centrumaxel ställdes in för att befinna sig rakt över eller strax bakom skärbordets 

knivbalk. Periferihastigheten justerades för att vara lika med tröskans 

framkörningshastighet. Kamhaspeln anpassades för de olika koncept som önskades 

testas. I dialog med företrädare för återförsäljare av borstar för sopmaskiner valdes en 

för ändamålet lämplig borste ut. Borsten var utrustad med täta men mjuka borstar 

(strålängd 100 mm). Tanken var att det på så sätt skulle sopa upp fröet på ett skonsamt 

sätt. Enligt tillverkaren har borsten ett PP 0,40 (www.renvag.se). 

Utöver den inhyrda tröskan uppkom möjligheten att även testa spill på en skördetröska 

utrustad med pickupbord. Detta då försöksvärden hyrde in denna maskin för ordinarie 

tröskning av sin vitklövergröda. Även denna tröska var inställd för vitklöver enligt 

instruktionsboken. I tabell 1 redovisas de testade haspelkoncepten. 

Tabell 1. Testade haspelkoncept. 

Haspeltyp/skärbord Skördetröska Fabrikat och modell 

3 m konventionellt skärbord 12 cm pinndelning 
kamhaspel 

Sampo 2025 

3 m konventionellt skärbord 6 cm pinndelning 
kamhaspel 

Sampo 2025 

3 m konventionellt skärbord pinnar på 
kamhaspel utbytt mot borstar. Borstar av typ 
0,4 mm. Tät men mjuk 

Sampo 2025 

4 m pickupskärbord från Ziegler-Harvesting New Holland CX 8060 

 

De fyra olika koncepten testades i en ekologiskt odlad vitklöverfrögröda. Platsen var 

Norra Härene Brotorp Lidköping, Svante Hemberg. Grödan var väl mogen och i princip 

alla kapslar hade mognat av/torkat. Jämnt bestånd men riklig förekomst av baldersbrå. 

Varmt men blåsigt väder (5-6 m/s). 

Grödan stränglades av lantbrukaren med dubbelkniv på förmiddagen den 1:a augusti 

2020. Skördetröskförsöket utfördes den 4:e augusti 2020 med start klockan 14. 

Samtliga försökströskningar kördes mot det slagna materialets liggriktning, d.v.s. 

skärborden plockade upp fröställningarna först. New Holland CX  8060 kördes av den 

entreprenör som lantbrukaren lejt in. Sampo 2025 kördes av RISE-personal. 

3.2 Spill i rensverket 

Under körning kastades 1 kvm stora skivor in under tröskan, mellan fram- och bakhjul. 

Skivan fångade upp allt material som passerade genom tröskans rensverk. Skivan var 

försedd med bomullstyg för att hindra att material skulle studsa av samt underlätta 

omhändertagande. Efter att tröskan passerat samlades allt material som hamnat på 

tyget upp och togs omhand för vidare räkning. För konventionellt skärbord användes 4 
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skivor som kastades in var 50:e meter under körning och för pickuppskärbord 8 skivor 

som kastade in 2 och 2 var 50:e meter under körning. 

3.3 Skärbordsspill 

När materialet som hamnat ovanpå ovan beskrivna skiva samlats upp, lyftes skivan 

bort. På ytan under skivan placerades ringar med diameter 0,2 m ut. Allt material som 

hamnat inom ringen dammsögs upp och togs om hand för vidare räkning, bild 1.  

3 ringar placerades ut under varje skiva. 

 
Bild 1. Dammsugning av material i utplacerade ringar. 

3.4 Renhet på tröskad vara 

Efter tröskning med varje haspeltyp togs ett representativt prov ut ur trösktanken för 

vidare analys. Vattenhalten i skörd bestämdes med snabbvattenhaltsmätare Wile 78. 

Proverna torkade genom utbredning innan de skickades på analys hos Utsädesenheten, 

Svalöv, Jordbruksverket. 

3.5 Kapacitet, förarmiljö och driftstörningar 

Samtliga tröskningar utfördes på lika lång sträcka. Lämplig framkörningshastighet 

under rådande förhållanden registrerades. Vid körning registrerades också antalet 

stopp under den körda sträckan. Avseende förarmiljö noterades efter varje 

skärbordstyp förarens upplevelser. 

3.6 Hantering av uppsamlat material 

Allt material som samlades in under tröskningsförsöken lades i pappåsar. 

Nästkommande dag breddes materialet ut på brickor för att torka. Därefter rensades 

materialet för att få fram endast vitklöverfrö. Alla otröskade frökapslar handtröskades. 

Antalet frön från skärbordsspill var få, och var inte möjliga att väga, här räknades 

antalet frön som hamnat inom varje 0,2 m ring. För de frön som hamnat på skivan, 

d.v.s. spill genom rensverket kunde mängden frön vägas. 
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4 Resultat 
Enligt analysen på lantbrukarens avräkning blev totalskörden för lantbrukarens odlade 

areal 13 500 kg. Totalt odlade lantbrukaren 29 hektar vilket ger en hektarskörd på 

465,5 kg/ha. I beräkningar har ett riktpris på 40 kr/kg använts. 

4.1 Spill i rensverket 

Spillet genom tröskans rensverk varierar stort mellan de olika haspelkoncepten, tabell 

2. I diagram 1 syns att konceptet med borste skiljer sig signifikant från koncepten med 

12 cm pinndelning samt pickuppskärbord. Dock kan övriga tre inte skiljas åt. 

Poängteras skall dock att det är två olika tröskor. 

Tabell 2. Spill i medeltal genom skördetröskans rensverk för de 4 testade haspelkoncepten. 

 12 cm 6 cm Borste Pickup 

Spill (kg/ha) 12,6 40,4 47,1 19,8 

Spill % av 
totalskörd 

2,7 8,7 10,1 4,3 

Spill kr/ha 502 1 616 1 884 792 

 

Diagram 1. Medelvärde (kg/ha) och konfidensintervall (95 %) för spillet i rensverket för de 4 
testade haspelkoncepten. 

 

4.2 Skärbordsspill 

Då antalet frön som dammsögs upp ur 0,2 m ringarna var i medeltal 6 st. per ring så 

beräknades spillet genom att räkna antalet frön för varje ring och multiplicera med 

tusenkorvikten. I beräkningarna använde en tusenkornvikt på 0,7 gram per 1000 

vitklöverfrön, tabell 3. Med 95% konfidensintervall går det inte att säga att de 4 olika 

haspelkoncepten skiljer sig åt, diagram 2. Här skall också poängteras att ett visst spill 
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på marken kan ha uppkommit i samband med slåtter och strängluftning. Detta spill har 

inte kunnat särskiljas i detta upplägg. 

Tabell 3. Skärbordsspill för de 4 testade haspelkoncepten. 

 12 cm 6 cm Borste Pickup 

Spill (kg/ha) 1,38 1,64 1,91 0,91 

Spill % av 
totalskörd 

0,30 0,35 0,41 0,20 

Spill (kr/ha) 55 66 76 36 

 

Diagram 2. Medelvärde (kg/ha) och konfidensintervall (95 %) för skärbordsspillet för de 4 testade 
haspelkoncepten. 

.  
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4.3 Renhet på tröskad vara 

Analysresultaten från tanken visade på stort innehåll av ogräsfrö i analyserad vara. 

Framförallt var det baldersbrå och våtarv. Provet visade också på viss del grodda 

vitklöverfrön. Detta kan förklaras med att vitklövergrödan hade fått regn på sig mellan 

det att det slogs och det att det tröskades. Grobarheten på samtliga 4 prover visade på 

en grobarhet på 45,5 %, tabell 4. Vattenhalten på tankproverna togs direkt efter 

avslutat tröskförsök och speglar i någon mån också fälttorkningen. Alternativet med 

pickupbord har högre inblandning av mineral (jord och små sten) vilket främst kan 

antas bero på pickupbordets pinnar som når ner i marken. 

Tabell 4. Analys av prov från skördetröskans tank. 

 12 cm 6 cm Borste Pickup 

Renhet (%) 43,0 42,8 45,4 32,9 

Vattenhalt (%) 15,1 15,0 17,5 21,7 

Klockslag för 
uttag av 
tankprov (4 
augusti 2020) 

19:00 17:30 20:00 14:00 

Inblandning 
av mineral 
(vikt-% av ren 
vara) 

0,1 0,2 0,1 5,5 

 

4.4 Kapacitet, förarmiljö och driftstörningar 

Vid skördetröskning med samtliga haspelkoncept upplevde förarna stora problem med 

lindning av tröskgods runt det konventionella skärbordets inmatningsskruv samt 

pickupskärbordets avskrapare. Detta främst beroende på den rikliga förekomsten av 

baldersbrå. Baldersbrån hade inte riktigt torkat och var vid tidpunkten för tröskningen 

seg och därför lindningsbenägen. Efter försöket avbröts tröskningen och resterande del 

av fältet tröskades klart 4 dagar senare. Då upplevdes inte baldersbrån som ett lika 

stort problem. I tabell 5 redovisas kapaciteten i draget för de olika haspelkoncepten. 

Dock skall tilläggas att 4 meter pickupskärbord kunde ta in två strängar och 3 meter 

skärbord endast en sträng. Kapacitetsberäkningarna i tabell 5 är baserat på skärbords- 

respektive pickupbredd och därför inte jämförbara mellan de olika tröskorna. 

Tabell 5. Kapacitet, förarmiljö och driftstörningar. 

 12 cm 6 cm Borste Pickup 

Framkörningshastighet 
(km/h) 

2,5 3 3 4 

Kapacitet (ha/h) 0,75 0,9 0,9 1,6 

Antalet stop under 100 
meter körsträcka 

3 1 9 1 

Driftstopp orsakade av 
Lindning av 
baldersbrå runt 
inmatningsskruv 

Lindning av 
baldersbrå runt 
inmatningsskruv 

Lindning av 
baldersbrå runt 
inmatningsskruv 

Lindning av 
baldersbrå runt 
pickupskärbordets 
avskrapare 
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Förarna upplevde den rikliga förekomsten av baldersbrå som det största 

stressmomentet, då det innebar en mycket ojämn inmatning i skördetröskan, i 

synnerhet för det konventionella skärbordet. Borsten visade sig vara alldeles för mjuk 

och vek sig lätt, varför stockningar lätt kunde uppstå. Den eftersträvade hjälpen att 

mata in materialet för att avlasta föraren uteblev därför. 

 

5 Diskussion 
Målet med projektet var att utveckla prestandahöjande lösningar för skördetröskans 

haspel samtidigt som förarens arbete med att skapa en jämn inmatning i skördetröskan 

underlättas. Den ursprungliga tanken, vilken också stöddes av tidigare erfarenheter, 

var att en tätare kamhaspel skulle ge en bättre inmatning upp på skördetröskans 

skärbord. Tyvärr kan detta inte fastslås i detta försök – vilket har två tydliga orsaker.  

1. Den testade borsten var alldeles för mjuk och vek sig i samband med att den 

skulle mata upp material, varpå stopp på skärbordet lätt uppstod. 

2. Försöket utfördes på en gröda med riklig inblandning av baldersbrå, vilken vid 

tillfället för försöket fortfarande inte hade torkat av helt, vilket orsakade onödig 

lindning kring skärbordens inmatningsapparat, varpå stopp lätt uppstod. 

När ansökan till projektet skrevs och försöket planerades fanns inte alternativet med 

pickupbord med i planeringen. Detta var en möjlighet som dök upp i samband med att 

den slutliga utformningen av fältförsöket lades ut. Försöksvärden, som normalt tröskar 

med konventionellt skärbord, planerade leja in tröskning med pickupbord, en av 

orsakerna var förväntade problem på grund av riklig förekomst av baldersbrå. 

Resultaten visar att lantbrukarens förväntningar stämde in. Både antalet driftstopp och 

kapacitet (med avseende på farmkörningshastighet) var bättre för pickupbordet jämfört 

med konventionellt skärbord med 12 cm pinndelning på haspeln. Dock kan ingen 

skillnad i spill, vare sig i tröskverket eller skärbordet, påvisas. Tröskan, vilken 

framförde pickupbordet, är av nyare modell jämfört med tröskan som framförde de 

övriga tre koncepten. I detta försök visar resultaten att den tröskans inställningar i 

rensverket resulterade i en mindre ren vara. Stora skillnader finns dock mellan 

tröskorna och underlaget från försöket är begränsat varför det är svårt att dra slutsatser 

baserat på detta. Under andra förutsättningar på ett annat fält kan modifieringar av 

skördetröskans kamhaspel mycket väl fungera. 
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5.1 Ekonomisk analys 

Spill genom rensverket är det spill som i denna undersökning hade den högsta 

kostnaden. Spillet genom rensverket kostar 10 – 20 gånger mer än spillet under 

skärbordet. Detta oavsett vilken kamhaspeltyp eller tröska som användes. Att erhålla 

en jämn matning in i tröskan är således viktigare än att försöka undvika spill från 

skärbordet. 

5.2 Slutsats 

Målet med projektet var att utveckla prestandahöjande lösningar för skördetröskans 

haspel samtidigt som förarens arbete med att skapa en jämn inmatning i skördetröskan 

underlättas. Under de förutsättningar som rådde vid detta försök kan konstateras att 

skördetröska utrustad med pickupbord gav lägst spill och minst antal avbrott under 

körningen, men att det inte är ekonomiskt motiverat, med avseende på spillet, att 

investera i ett sådant bord för en enskild lantbrukare. Av de tre testade 

haspelkoncepten kan konstateras att 6 och 12 cm pinndelning skapade mindre spill och 

orsakade färre antal avbrott under körning jämfört med kamhaspel utrustad med 

borste. Intressant vore att testa styvare borst. 
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