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maltkorn
Krafttag mot skalskador i

Kvalitet är A och O för ett bra maltkorn. Flera kvalitetsparametrar är helt centrala för att effektivt producera
ett bra malt och prima öl. Skalskador och missfärgade kärnor är speciellt nyckfulla och dyker upp ofta 
oväntat och svårförutsägbart såsom 2017 i Skåne. Grodden reder ut kunskapsläget och hur man minimerar
riskerna för kvalitetsproblem framöver. Text & foto: Hans Jonsson, Cumulus Information

– Maltkorn är kvalitetsmässigt spannmålens
motsvarighet till matpotatis. 

Det menar Johannes Åkerblom, chef för
spannmålsinköp på Lantmännen. Liknelsen
är träffsäkert talande och berättar för oss att
maltkorn är ett mycket, mycket känsligt livs-
medel. Mer än vi kanske anar. Och med en
lång produktionskedja från förädling, od-
ling, handel, mälteri, bryggeri till konsu-
mentens eftertraktade öl – måste biologi och

industri gå hand i hand för att nå bästa kvali-
tet, effektivitet och slutprodukt.

Upprinnelsen till denna artikel är 2017-
års maltkornsodling med bitvis stora kvali-
tetsproblem vad gäller skalskador. 

Hur kan det komma sig att det blev så?
Varför i vissa regioner? Varför 2017 i Skåne?
Varför ändrades betalningsvillkoren? Varför
är det så viktigt med kvaliteten? Vad ska jag
som odlare göra för att minimera risken för

kvalitetsavdrag? Vad är egentligen en skal-
skada? Vad är röda kärnor? Ja, det finns
många frågetecken som vi ska försöka räta ut
i denna artikel. 

Samtidig låter vi de olika aktörerna i malt-
kornskedjan dela med sig av sina erfaren-
heter och kunskap: allt för att vi framöver
bättre ska kunna förstå maltkornsodling från
sådd till öl.
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Ett frö består enkelt uttryckt av ett skal
som omger en frökropp som ska bli
grodd och frörötter. 

– Man kan se fröet som en förpack-
ning där skalet är till för att skydda 
innehållet både mot mekaniska skador
och mikrober som svampar och bakte-
rier, konstaterar Dieter Nowack, inköps-
chef vid Viking Malt i Halmstad.

Om skalet skadas, då störs naturligt-
vis fröet och därmed groningen vilket 
är allvarligt eftersom de tre viktigaste
faktorerna för maltkorn enligt Dieter
Nowak är groning, groning och groning.

Om det nu hade rört sig om produk-
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– I grunden handlar det om att maltkorns-
kärnan är biologisk och levande. Skalets
egenskaper beror på årsmån, vädret, trösk-
ning, torkning, lagring och eventuellt 
odlingsmetod, menar CG Pettersson, som
jobbar med kvalitetsproblem inom Lant-
männen Forskning och Utveckling. 

Han har arbetat med maltkornskvalitet
sedan 1990-talet och är dessutom lantbru-
kare vilket gett honom många erfarenhe-
ter. En viktig egenskap är hur skalet är
sammanvuxet med den underliggande
kärnan. Detta varierar från år till år.

– Forskning har visat och jag själv har
noterat att år med omväxlande torrt/fuk-

tigt/torrt väder har gett svagare skal och
hemma på gården har det gett mer skalav-
fall i avfallscontainern från torken, berät-
tar CG Pettersson.

I kombination med sortskillnader 
i skalfasthet så blir effekten att ett visst 
väderläge för en viss sort kan öka risken
för problem med skalskador. 

Att år 2017 sticker ut i mängden intygar
Dieter Nowack.

– Jag har inte sett sådan känslighet
under mina 20 år som mältare. Det är som
att mjölkroppen lätt ”ploppar ut” ur ska-
let, ungefär som mandlar man skalar
genom att lägga dem i varmt vatten.

Det generella rådet om att tröska maltkor-
net försiktigt gäller i högsta grad. Under-
sökningar visar att kärnor med borstet
avbrutet en bit in i kärnan ökar risken för
skalskador. Gärna lite borst kvar, eller som
Johannes Åkerblom uttrycker det:

– Det ska inte se för bra ut i trösktan-
ken när man tröskar maltkorn.

Rådet om varsam urtröskning, inställ-
ning av slagskoavstånd och cylinderhas-
tighet känner säkert de flesta till. Vad man
dock bör reflektera över är de moderna
tröskornas avancerade automatiska in-
ställningar av tröskan

– Det är viktigt att kontrollera trösk-
resultatet och inte bara förlita sig på auto-
matiken, betonar CG Pettersson.

Att man får olika skadeproblem olika
år beror inte bara på hur man tröskar utan
risken för skador ökar givetvis dramatiskt
om kärnorna är känsliga beroende på bio-
logiska faktorer. Är skalet lite tunnare än
normalt, sitter lite sämre fastvuxet och lik-
nande, ja, då blir en skonsam tröskning
än viktigare! Sammanfattningsvis kan CG
Petterson inte nog understryka vikten av
försiktig hantering av kornkärnorna: 

– Maltkornsfrön är som små ägg och
ska behandlas därefter – mycket varsamt.

Varför hade vi inte problem med detta
”förr i tiden”?

Det har förvisso förekommit problem
bak i tiden, under andra halvan av 1900-
talet. Men att problemen tilltagit visar 
statistik från bland annat Skottland som
brottats med skalskador i många år och

som har framstående forskning inom 
området. Huvudorsaken enligt flera bedö-
mare är att dagens sorter har ett tunnare
skal. Önskemålen om ett högre utbyte vid
mältning har gjort att sorterna efter hand
fått allt tunnare skal, vilket är en rent lo-
gisk effekt. 

Men inom ramen för de över tid all
tunnare skalen så finns det sortskillnader.
År 2017 hade sorten Planet mindre an-
grepp jämfört med Propino och Quench.
Men det kan vara en sanning med modi-
fikation.  Sorterna odlades inte jämnt för-
delade över Sverige så en del av skillnaden
kan vara en effekt av vädret i regionerna.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA 

Varför är 
skalskador  
så allvarliga?

Varför varierar skalskadorna
så mycket mellan år och
område i Sverige?

Jag tröskar ”som vanligt” men får
bara skalskador ibland, varför?

Ett omfattande analysarbete utförs på
Viking Malt i Halmstad. Dieter Nowack
och Zehra Badic kontrollerar kvaliteten
med stort intresse.

Hur skulle det kännas att öppna en ölflaska som helt utan förvarning sprutar och skum-
mar över som en skakad champagneflaska? Inte bra, inte alls bra. Det är bryggeriernas
skräck. 

På fackspråk kallas det ”gushing” eller överskumning och orsakas av fusariumsvampar.
Problemet uppmärksammades redan på 1960–70 talen av Carlsberg i Danmark. 

Det slog till i Sverige 2011 och har förekommit kring Mälardalen 2017. I dag är kvali-
tetskravet vad gäller röda kärnor maximalt 25 röda kärnor per kilo, eller 0,1 procent. 

Varför är det 
så negativt med 
röda kärnor?

tion av utsäde då hade man kunnat
kompensera svag groning med högre 
utsädesmängd. Men, och här är det ett
stort MEN, i fallet maltkorn fungerar
det tvärtom.

– Ogrodda kärnor är som klister i
processen samtidigt som delvis skadade
kärnor tar upp vatten och gror på ett
helt annat sätt än intakta kärnor. Efter-
som mältning är en industriell process 
i stor skala blir effekten dyr ineffektiv
mältning med risk för sämre kvalitet,
berättar Dieter Nowack med 20 års 
erfarenhet i mälteribranschen.

Han betonar även att skalet behövs i
bryggeriernas process där det behövs
som filtermaterial när vörten skiljs från
de fasta partiklar i brygghuset. Således:
skalskador förändrar groningsegenska-
perna hos kärnorna vilket påverkar 
kvaliteten negativt och fördyrar för mält-
ningsindustrin.
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ÕÕ

Förenklat består maltkornskärnan av ett skal som 
är fäst vid en underliggande frökropp. Denna frökropp
innehåller allt det som gör att fröet gror och skapar en
grodd och rötter.

Skalet ska skydda kärnan mot mekaniska skador
och mikrobiella angrepp.

Uppstår skador då förändras kärnans egen-
skaper dramatiskt med varierande vattenupptag,

groningsförmåga med mera. Detta får betydande konsekven-
ser för den industriella mältningsprocessen.

Fröets egenskaper varierar beroende på en mängd faktorer
vilket gör att skalet är olika tjockt och olika bra fäst vid den 
underliggande frökroppen. Detta medför att skadesvampar och
hantering, till exempel tröskning, påverkar fröet väldigt olika
från år till år och fält till fält.

Med ökad medvetenhet om problematiken kan alla i kedjan
från frö till öl bidra med att minska riskerna för kvalitetsproblem
och öka säkerheten vid odling av maltkorn.

Anledningen till att skalskador prismäs-
sigt kvalitetsregleras är att de ger sämre
kvalitet och fördyrar mältningen. Det är
en industriell process som inte handlar
om allt eller inget utan en gradvis påver-
kan av processen beroende på kvaliteten.
En viss grad av skada accepteras givetvis,
det vill säga inga avdrag, medan väldigt
stora skador omöjliggör en effektiv mält-
ning.

Under ”normala” år fungerar detta 
regleringssystem bra. Men extrema år,
som 2017, måste andra lösningar hittas
för att både tillgodose lantbrukare med
rimlig ersättning och mälterier med rim-
liga kvantiteter svenskodlat maltkorn.

Till saken hör också att det tyvärr inte
finns några snabba analyser av skalskador,
eller röda kärnor som är en annan viktig
kvalitetsegenskap hos maltkorn vid leve-
rans på mottagningsstationerna, till skill-

nad från exempelvis proteinhalt och fall-
tal.

Dessutom förändras maltkornskärnor-
nas egenskaper vid lagring. Partier med
skalskador, orsakade av för hård tröskning
redan vid skörd, har en benägenhet att
vara mer känsliga för varje hantering och
försämras mycket snabbare än partier
med bättre kvalitet från början. 

Summa summarum: Kvalitetsregler-
ingen är en komplicerad historia som
beror på att maltkornet inte kan analyse-
ras vid leverans samtidigt som det påver-
kas av lagring fast olika mycket beroende
på årsmån. För att göra ett så juste betal-
ningssystem som möjligt 2017 så kom-
mer Lantmännen att prisreglera för
samtliga dessa faktorer i efterhand, det 
vill säga marknadens betalningsförmåga
utifrån den slutliga kvaliteten och pris-
nivån.

Det luriga med röda kärnor är att de
inte är ett exakt mått på kvalitetspro-
blemen som fusariumsvamparna orsa-
kar. Fusarium kan lätt gnidas av vid
hantering av maltkornet. Smittan
finns kvar i kärnorna men det röda 
är borta!

– Men röda kärnor är den bästa 
indikatorn på fusarium i maltkorn,
menar Dieter Nowack.

Det är också så att under lagring
och fram till färdig malt så kan fusa-
rium utvecklas olika starkt beroende
på kärnans status. Om vattenhalten 

är låg vilket ger lagringsbeständighet
utvecklas dock ingen fusarium. Både
färg och gushingproblem kan klinga av
långsamt. Skalskadorna spelar givetvis
roll men även de så kallade bukfåre-
sprickorna.

På Viking Malt gör man omfat-
tande tester av maltkornet i samband
med skörden för att få en bild av hur
årsmånen påverkat angreppsnivån.
Dessutom gushing-testas samtliga 
partier malt innan de levereras till
bryggerierna. Detta för att undvika
kvalitetsproblem på bryggerierna.

Kunskap, medvetenhet och utveckling är
nycklarna till att bättre kunna hantera
skalskador och röda kärnor. Vi kan förhål-
landevis mycket om vad som ligger
bakom skadorna och hur vi ska göra för
att minska riskerna för kvalitetsproblem.
Men det finns mer att lära vad gäller
årsmånens och odlingsteknikens inverkan
på maltkorn generellt och specifikt i sam-
spelet med olika sorter. Lantmännen
kommer att fokusera mer på både sorte-
genskaper och odlingsteknik. Det är
önskvärt att mer än tidigare fokusera på
dessa egenskaper redan i förädlingsmo-

Varför ändras 
betalningsvillkoren 
för skalskador?

Vad gör vi för att minska
risken för skalskador
och röda kärnor?

Mer om röda kärnor,
hur hanterar vi
problematiken?

Man kan se ett frö som en förpackning
där skalet är till för att skydda 
innehållet både mot mekaniska
skador och mikrober som svampar
och bakterier.

mentet. Vad gäller tröskning så är det vik-
tigt att verkligen kontrollera tröskresulta-
tet och vara så varsam som möjligt.

Att det inte går att analysera direkt vid
leverans är ett problem. Här sker intensivt
utvecklingsarbete för att hitta metoder att
analysera direkt på anläggningarna.  

FOTNOT. Läs mer om den aktuella maltkornsmarknaden på sid 31

Kort 
om maltkorn,

skalskador och
missfärgade 

kärnor

� FORTSÄTTNING FRÅN FÖRRA UPPSLAGET
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