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Lyckegård intensifierar produktutvecklingen – lanserar 
ny Cameleon radhacka 
 
Lyckegård Group AB (publ) (“Lyckegård” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget kommer att 
lansera en utvecklad radhacka inom produktgruppen Cameleon. Den nya radhackan har en större 
arbetsbredd och är nu tolv meter lång. Lyckegård kommer att lansera produkten under 
jordbruksmässan Agromek som äger rum mellan 29 november och 2 december 2022 i Danmark.  
 
Produktutveckling är en viktig del i Lyckegårds tillväxtresa och Bolaget genomför nu en större satsning 
där den egna produktutvecklingen är i fokus. En del av satsningen avser att allokera fler resurser i form 
av konsulter och anställda. Under det senaste halvåret har antalet heltidsresurser ökat från tre till sex 
vars syfte är att intensifiera arbetet med produktutvecklingen. Jordbruksmaskinen Cameleon är en av 
maskinerna som bedöms ha stor potential på den europeiska marknaden. Därmed är Bolaget i färd 
med att vidareutveckla maskinen för att möta den europeiska lantbrukarens framtida behov. 
 
Idag kan Lyckegård meddela att Bolaget kommer att lansera en tolv meter lång radhacka som ökar 
maskinens kapacitet att utföra noggrann och precis radhackning på en större yta. Radhackan är byggd 
på samma pålitliga system som Cameleon såmaskin och styrs med antigen kamera eller traktorns GPS 
för exakt radföljning. Trots den nya radhackans stora arbetsbredd och höga kapacitet är 
dragkraftsbehovet lågt, innebärande att en traktor med 120 HK räcker för att dra en tolv meter lång 
hacka. Cameleons unika uppbyggnad garanterar att redskapet är helt sidstabilt och att hackskären inte 
böjs bakåt. Lanseringen kommer att presenteras på Agromek, norra Europas största jordbruksmässa 
inomhus, som äger rum mellan 29 november och 2 december i Herning, Danmark.  
 
Den nya radhackan är en av flera produktlanseringar som Lyckegård avser att presentera närmaste 
året. Produktutvecklingsarbetet är en viktig del som bedöms accelerera försäljningen av Cameleon allt 
eftersom fler lanseringar presenteras.  
 
”Vi har under senaste perioden ägnat fler resurser åt vår produktutveckling för att i framtiden kunna 
erbjuda alltmer högkvalitativa maskiner. Intresset för mekanisk bekämpning av ogräs ökar i Europa i 
takt med att färre använder kemiska bekämpningsmedel. Att lansera en tolv meters radhacka är en del 
i strategin att kunna möta alla lantbrukares behov och stärka vår tillväxtresa i Europa,” kommenterar 
Christian Bjärntoft, VD för Lyckegård.  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Christian Bjärntoft, VD, Lyckegård Group AB  
Telefon: +46 (0)70 850 76 47  
E-post: christian@lyckegard.com  
 
Certified Adviser 
Erik Penser Bank 
Telefon: +46 (0)8 463 80 00 
E-post: info@penser.se 
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Om Lyckegård Group AB 
Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin 
främsta marknad. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart 
lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen 
nisch. 
 
Lyckegård strävar efter ett hållbart jordbruk genom minskad användning av bekämpningsmedel och 
konstgödsel. Bolaget utvecklar och säljer jordbruksredskap för ogräsbekämpning, jordbearbetning och 
sådd. Redskapen fungerar på mekanisk väg, utan kemikalier, och använder innovativa metoder och 
nya odlingsstrategier för ett miljövänligare jordbruk. Produkterna kan användas av både ekologiska 
odlare och av konventionella jordbrukare som vill minska användningen av bekämpningsmedel och 
utnyttja moderna odlingsstrategier för ökad en hållbar jordbruksproduktion. 
 
Om ekologiskt och konventionellt jordbruk 
Ekologisk odling innebär att man avstår från användning av konstgödsel och kemisk bekämpning av 
skadedjur och ogräs. Därigenom uppnås ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk som inte riskerar 
vare sig naturens, jordbrukarens eller konsumentens hälsa. I ekologisk odling används i stället organisk 
gödsel samt förebyggande och mekaniska metoder för att motverka skadedjur och ogräs. Det rör sig 
dels om att använda redskap för att förebygga och motverka ogräs, dels om noggrann planering av 
vilka grödor som odlas och i vilken ordning, så kallad växtföljd. Med rätt växtföljd återförs näring till 
marken samtidigt som sjukdomar, skadedjur och ogräs motverkas. 
 
Vid konventionellt jordbruk, som är den vanligaste jordbruksformen idag, använder man olika former 
av konstgödsel och kemiska preparat för skadedjurs- och ogräsbekämpning. Denna form av jordbruk 
har bidragit till flera globala miljöproblem som övergödning, spridning av gifter och minskad biologisk 
mångfald. På senare år har det konventionella jordbruket genomgått stora förändringar, bland annat 
genom åtgärder och metoder för ökad hållbarhet. Ett exempel på en sådan metod är Integrated Pest 
Management, eller integrerat växtskydd, där målet är att minska användningen av kemiska preparat 
genom förebyggande åtgärder, bevakning, behovsanpassning och uppföljning. 
 
Lyckegårds produkter är sprungna ur och utvecklade för ekologiskt jordbruk, men de kan med fördel 
användas för att reducera kemikalieanvändning genom förebyggande åtgärder och driva en hållbar 
omställning i konventionellt jordbruk.  


