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Kvismaredcdsproiektet - en orientering samt
Redogörelse för undersökning i syfte att klargöra
avkastningens beroende av högvattenstånden
i Kvismare kanal
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s;y::t:punkt.
" KVi srnaredalen utgör en del av den centrala delen aV Närke slätten

och är belägen sydväst om Hjälmaren på ömse sidor om 'lläljeån? som
utmynnar :L sjön. Nedre delen av ån är kEmali serad och ka,llas Kvi smare
kanal.
Da].en omfattar ca 7000 ha åJcerjord, varav en stor del utgörCf:3 av
kärrtorvjord av varierande mäkUghet. Detta tor'vtäcke vilar på mäktiga
lager av lera, varav särsldlt den kalkhaltiga lttorinaleran utgör
förutsättningen för Närkes bördj_gaste jordbrulcsbygder. lleran har ofta
inslag av gyttja ~ vilket ger den förnäml:Lga egenskaper ur dränerings-"
synpunkt.

]i'.Ö.

kan hänvisas till Sigvard

AnderBson~3

beskr:i.vning av

gyttjejordsprofiler från Örebro län, som är tagna i Mosjöbotten omedel,bart uppstrdms Kvisruaredalen.

ställen skär mindre moränstråli:

igenom dalen i· nordsydlig riktning och utgör på dessa platser ur
arbetssynpunkt svårforcerade passager för kanalen.
Kvismaredalen utgör nedre delen av 'fäljeåns nederbördsområde ,
2
vilket totalt omfattar 'l00 li:m • Täljeån upprinner på Tiveden och
avvattnar förutom Kv:i.s1llaredalen och Mosjöbotten bl.a. Vibysjön och
Skarbysjön.
Kvismaredalen har en utsträckning i ostvästlig riktning av ca
2 mil. Kvi.smare kanal, som går genom detta område, har mycket svag
bottenlutning, 0-0,2:1000, vilket gör att kanalen blir känslig för
uppdämning samt mycket beroende av Hjälmarens vattenstånde
Ur meteorologisk synpunkt är det främst nederbörden, som är av
intresse. Denna uppgår enligt SMHI:s månadsrapporter från Örebro
till i genomsnitt 696 mm/år för de senaste 15 åren. Det högsta värdet
registrerades 1960, då nästan 900 mm uppmättes. De nederbördsrikaste
månaderna är juli och augusti.
Historiken över Kvismaredalens.torrläggning är intressant och kan
ledas långt tillbaka i tiden. Jag skall här göra en kort sammanfattning och börjar då med

"1800-tal~t,

de stora sjösänkningarnas tidevariV.

Den normala variationen i Hjälmarens vattenstånd före sänkningen
uppgick till 1,4 m eller 0,6 m över och 0,8 m under medelvattenståndet.
Högsta uppmät-ta variation var 1,6

lll.

Sjöarnas och åarnas stränder i

Hjälmaredalen är i allmänhet låglänta, och vidsträckta marker har

sin~

höjdlägen inom gränserna för vattenvariationerna i närliggande vatten.
Dessa marker måste alltså -tidvis bli lidande av översvämningar. Vid
högt vattenstånd har Hjälmarens yta varit omkring 15000 ha större än
vid l'ågvattenstånd. största arealen på detta sätt vattenskadad jord
låg i Kvismaredalen och utgjordes till övervägande del av gräsbärande
ängsmarker.
En starkt b:idragande orsaJ." till översvämningarnas omfattning har
också den begränsade h:apaci toten hos sjöns utlopp utgjort. Genom bearbetning av vattenståndsobservationer, påbörjade redan 1(316, anser
man sig ha utrett, att den ~jtor~:;ta vattenmängd, ,som tillförts sjön
skall ha varit 325 m3/,sek, men att det naturliga avloppet
ej ens
3
vj.d högsta flöde
förmått avbörda Iller än 90 m / sek.
Under

H300~talet

inträffade katastofala översvämningar vid ett

par tillfällen och efter ett flartl'.1-l undersökningar och långdragna
underhandlingar fattades 1(360 det viktiga beslutet att bilda bolag
för f.>änknj.ng av· Hjälmaren och Kvismaren. Den för Hjälmarens siinkn:Lng
fastställda arbetsplanen omfattade följande arbeten:
1. I

Eskils·.tun8;~n ~_?~om

_är Hjäl,mart)2]s u.tloEEo l!lördjupning på vj.ssa

sträckor, uppförande aVen regleringsdamm vid Hyndevad samt ombyggnad av broar och dammar.
2. I ,Hjälmare kanal. Ombyggnad på en sträcka av 1 mils längd$

3w I Hjälmaren. Fördjupning och utprickning av segelfarleden på
1,3 mils längd samt fördjupning och ombyggnad av vissa hamnar och
lastplatser.
Själva sjösänknJ.ngen genomfördes successivt under loppet av flera
år.

+

Av~appningen

skedde alltid vid lågvattenstånd Sör att förhJ.ndra

all tför rikliga flöden i Mälaren. Genom sänkningen nedbringades Hjäl..,.·
marens medelvattenstånd från 23,2 till 21,9 m.ö.h. dvs e en sänkning
med 1,3 m. Sjösänkningen var förenad med en reglering av Hjälmaren,
vilken bl.a. motiverades av hänsyn till drj.f"tförhållandena vid vattenkraftanläggningarna vJ.d Eskilstunaån samt för sjöfarten. Genom regleringen avsåg man att minska var:Lationen mellan hög- och lågvattenåånd till 0,6 m.

- 3 -

Genom sänkningen av H,iälmaren mjöliggjordes dessutom torrläggning av Kvismaresjöarna. Denna åstadkoms genom uppgrävningen av
Kvismare }{arlal, vilken utfördes i anslutning till de övriga arbetena.
Kostnaderna för företaget uppgick till sammanlagt 4 milj. kronor.
Inget statligt bidrag har utgått, men däremot ett statslån på 2 milj.,
vilket återbetalats med full ränta intill 1938.
Båtnaden av åtgärderna uppskattades till 2,7 milj. och företaget
skulle således enligt denna beräkning ha gått med förlust. Den gradering av jorden? som :företogs 7 hade dock störst betydelse för

för~

delningen av kostnaderna på ;jordägarna och av;:;åg ej att vara en
ekonomi. sk beräkning av företaget s räntabilitet.

~)pannmålsproduktionen

i Kvismaredalen f;li;eg från 63500 dt 1860 -ei,ll 2'lnOO ctt 1900. Värdet
av denna produk'tionsstegr:Lng torde belysa l att företaget:] båtnad
värderats lågt.
Under senare hälften av 11300,,· talet genomförde f3 förutom H;jälrnarens
och KViGmaresjöarnal3 l3änkning en rad Gtörre vattenavlednj,ngsföretag
inom 'I'i::ilj eårlf:l nederbördsområde • '['otalt torrlades härigenom över
12000 ha.
Den på detta sätt vunna jorden krävde dock redan vid l3ekelskiftet
nya vattem:eglerS,ngar o li'rämsta orsaken till dessa nya torrläggningar
var att torv;jordarna under en 40 .årsperiod
o

blivit f'öremålför en

av-sevärd ytGänkning. Här:i.genom hade vissa av de vid l800-talets mitt
borttagna vattenmagasinen delvis återbtldats.
Detta drog med sig en andra etapp av större vattenavledningar,
som genoml'örde ~i från seke lskiftet fram till '1920.
Dimensioneringen av Kvi2-JJlare kanal hade grundats på de

hydrolo~

gi ska förutsät 'tninga:t' 9 som val' rådande på 1i370-talet. Borttagandet
av ovanliggande vattenmagasin medförde därför att Kvismaredalen
successivt kom att drabbas aven öknirlg av flödestopparna.
Av denna korta sammanfattning framgår, att effekten av Hjälmaresäkningen efter hand blivit allt sämre. 1924 inträffade en svår översvämning på våren, varvid betydande arealer råg förstördes e Man antog nu, att kanalen ej bliv:L t behörigen underhållen utan fått slamma
igen, och för att få detta närmare utrett beslöt styrelsen för sjösänkningsbolaget, att en undersökning skulle verkställas, vilken
uppdrogs åt dåvarande jordhrukskonsulenten Herman E'lodkvist. Av denna
undersökning framgick dels, att i stort sett ingen igenslamning av
kanalen förelåg, dels att stora områden aV Kvismaredalen låg 5-6 dm
lägre än vid sänkningen 1888. :E'lodkvisi; drog slutsatsen, att orsaken
till öyersvämningarnaG ökade frekvens var dels denna marksättning,
men dels också borttagandet eller förmi.nskaningen av ett flertal

vattemnagasin inom 'Niljeåns nederbördsområde , var:i.genom 'vattnet
vid snö smältn:Lng och rH::LLr; nederbörd t:Lllrann hastigare Illed högre
vattenstånd i Kvismare kanal som följd. En tredje omständighet av
betydelse var Hjälmarens vattenstånd. Det är för Kvismaredalen av
stor vi.kt, att detta vattenstånd märmast .före och unde:r.' de stora
tillrinningarna

hålle~3

Ullräckligt lågt 1 så att det v;id högvatten ej

överstiger Dvre regleringsgränsen •
. Bedopörelse för förarbetena till fBretaaet

•• _ _ ~_~_~ _ _ _ _~•• _.~._._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ < _ _ ~h,"_,_

Det dröjde rnnellertid till 1944 innan man insåg att situationen
Var ohåLlbar. l,lrån detta år daterar s:Lg nämligen en Elh:rivelse från
Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag till Konungen angående
Y:i ss modifiering av regler:ingsplanen för Hjälmaren ~;amt anhåLlan om

medel för utredning om åtgärder. 1949 uppdrager Kungl. Maj:t åt
lantbru.ksstyrelsen att låta verkställa de utredn1ngar rörande åtgär-der för torrli:iggning av vattenskadade marker inTLd Hjälmaren och
Kv:Lsmaredalen, so.U! må befinnas lämpliga.
bidrag på

~200.000;-,

1953 beviljas ett stats-

till rensning av Kv:i.smare kanal.

De genomförda utredntngacna har klargjort :förutsättningarna i.
tekniskt och ekonomiskt fuänseende för förbättrad torrläggning och
i

anslutning därtill genomförande av rationcd.:i.seringsåtgärder av

olika slag beträffande jordbruket i

Kvismaredalen och lViosjöbotten.

Det framgår av de ekonomiska utrednj,ngarna, att berörda områden
innefattar några av de bästa jordbruksbygderna i.nom Närkes Dlättbygd:.
Topografiska och andra förutsättningar sY'neEl föreligga att genom
yttre rationalisering i betydande utsträcknj_ng öka storleken och
förbättra arronderingen av brukningsenheterna. Pörbättrad torrläggning
anses som en primär ftirutsättning för att lönsam jordbru};:sproduktion
i

framtiden skall kunna.bedrivas tnom området. Utebliven torrlägg-

ning uppskattas av länsstyrelsen t Örebro län kommer att medföra en
minskning av follr.mängden med omkring 1300 personer utöver vad som
följer av den normala befolkningsrörel0,en. Från sktlda håll har betonats, att det råder stor osäkerhet ho o, befolkni.ngen i bygden beträff:ra:niJe framtidsutSikterna, om försumpningen får fortsätta.
Sedan på detta sätt behovet klarlagt har olika alternativa förslag
till lösning av torrläggningsfrågorna framlagts,>
Ur den enskilde jordbrukarens synpunkt eftersträvas att

fä marker-

na befriade från översvämningar och i möjligaste mån fullt :torrlagda

för att kunna bruka markerna på ett rationellt sätt. Denna må1siitt,,,,
ning har för den centrala Närkesslätten medfört stora förändringar
i avrinningsintensiteten vid fln(ien, vilken jämte den fortgående
marksättningcn gjort, att totaleffeltten av generationers strävanden
blivi t synnerligen ogynnsam för' dagens markägare utefter 'fäljeåns
nedre lopp. Natu:cen har iiteruppbyggt vissa tidigare borttagna
ut~iärrmoode

vattenm8.gs.in

jJ10m

flodområdet. Det hade här vari t av

stort värde, om det in.om IJ1iil;ieåns nederbördsområde funnits möjltghet
"

öVGrf3vämningf3~Jkadade

att ovan de
reglerande

maga~~in7

markerna återskapa ett nytt

vatten~

som med ViDS buffert skulle .kunna kvarhålla en

del av f1ödestopparna.Härj,genom skulle ha vunnits dels minskade
kanalsektioner ~ dels en öltnj_ng av lågvatten:f'öringen i vattendraget.
Utrednj~ngarna

vi[lar dook, att det ej torde

att genomföra ett

V;)Ta

ekonomiGkt;mö,jl:igt

projek.t" Det har även diskuterats att

överleda en del av 'l'ii1;jeåns flöde stopp t:L.l1 den niir:Uggande större
Svartån i kombination med viss reglering av Svartäns flöden. Överslag",beräkningar har visat, att inte heLLer denna lösning är eko:nomir::kt
genomförbar.
Aterstår då endast möjligheten att söka leda fram '['ä1jeåns flödes"~
toppar genom Nlosjön och Kvtsmaredalen inom ett

~)å

utformat vi-lttendrag:1

att lågmarkerna blir helt eller i det närmaste oberoende av högvattenstånden. UtredningClrna har visat att utförande av lokalinvallningar
mot en samtidj_gt till hela sin längd breddad kanal torde vara,,_lämp1igast och samtidi.gt minst kostnadskrävande. Pumpstationerna dimensioneras för tillrinningen inom repektive invallingsområde och
o
utformas sa,
att den för jordbruksdriften lämpligaste vattennivån kan

varieras i

takt med de framtida marksättningarna inom torvjordsområ-

deua"
Det valda alternativet innebär att arbetet. kommer att genomföras
i två etapper w Första etappen omfattar breddning av kanalen och
andra etappen utförandet av lokalinva.llingar. Den senare åtgärden är
att betrakta som en nödvändig fullföljdsåtgärd till den förra. Genom
att de blivande vallbyggnaderna i huvudsak lwmmer att ligga längs
Kvismare kanal har man möjlighet att utnyttja schaktmassorna från
kanalarbetet till vallkroppar, vilket måste innebära en viss kostnads'besparing. Vid full utbyggnad skulle antalet lokalinvallingar komma
att uppgå till 13 st.

detta sammanhang kan nämnas att man även räknat på ett alter_

I

nativ med en för hela området gemensam central pumpanläggning vid
Odensbacken. Dc:nna lösning är dock orealisti sk, eftersom det skulle
krävas mycket stora i':1vloppsd:Lmensioner, och då man kan förvänta att
anläggningen skulle kOlmna att dra mycket höga driftskostnader.
Jlz.dr~~.~c:;;~,2-nst:~~n~~.§l.i::

Under det senaste året har ett samarbete tagits upp mellan f'örrättn:Lngmn8nnen för företaget lal1tbru}rsingenjör J8rl 1'I.spegren, och
"

Hydrotekniska ixwtituhonen, vLlke,x <>y:f'tat till:
1. att klEu'göra prinoiperna för beräkning av högvc..ttenbåtnaden

2. e,;tt tillämpa automatisk databehandling vid

båtIladsbeTäkn~tngen

Här följer nu en redogörelse för vårt arbete.
iperna för
Vår~

t är' att beri::fkn,8

etapp 1 \rid ·torrläggningen

8.:11

derL

båt:na,d

SOJJl

Kv1smaredalen

1J.ppl{onmter genom a,tt

genomföres~

dvs.

bredd~

ningen a:v kanalen. NågoD sänkning av medelvattenytan föreli.gger härvid inte, utan det blir en ren högvattenbåtnad, som skall bertiknas.
SänJmtngen av medelhögvattenytan uppgår tD.l maximalt 44 cm medan
den stö:rsta. förekommande sänkn:ingen av hög.sta högvatteny·tan upp skat""
tats till 17 cm. minkningarna.s f.'ltorlek varierar givetviG utmed kanalen.
Vattenlagens före Gkrif ter om uppskattning av båtnad vid torrlägg_
ning ay mark är l\ortfattade, 1 7 kap. 22 § defin1eras båtnaden Bom
en hö jning :L alstring sförmågan åE;tadkommen genom ökning av torrlägg_
nj_ngsdjupe·t.

~Ul1

båtnad skall ookså hänföraB förmånen av förbätt,rade

brukningsbetingelser. I 10 kap rörande syneförrättning stadgas t 60 §
att synemännen, för utrönande av båtnadens värde, skall undersöka.
marken samt uppr3Jmtta dOSG värde såväl i dess skick föit'G företaget,
som i det nkick den antas kornma' efter företage t s genomförande. De SSa
värden slm11 ange 8 i. värdertng slängden.
Vid beräkn1ngen av alstringsbåtnad för jordbruksmarIe enligt.
vattenlagen har man att utgå från att det finns ett samband mellan
markytans höjd över bestämmande vattenyta samt relativt markvärde.
Detta samband s1m11 ha sin grund i förändringar beträffande skördere_
sultaten" Den av Sällskapet för agronomisk hydroteknik tillsatta
·båtnadskommttten belyser sambandet mellan torrläggni.ngsdjup onh mark_
värde med en typkurva., som är svagt S-formad. Emellertid framhålles
härvid att någon allmängiltig kurva ej torde exi.stera. Därtill är
förhållandena i praktj.ken alltIör växlande. Det måste därför ankolllina

på vederbörande synemän att på grundyal av erfarenhet och kännedom
om de lokala betingelserna ~ bedöma och ta
ningen och i

~)tällning

till hur avkast-

sista hand markens värde varierar med markytans hö;jd1äge

Vid båtnadsberi::.i.lmingen i Kv:Lsma:cedalen kompLi.ceras problemet
genom att det ej föreligger någon sänkning [tV medelvattenytan~ Denna
sänkning och därrned också dem egentliga nyttan ka,n åstadkommac:: :först
i oah med att :lnvallä.ngarna genomföre s. UPPSkattningen av den l?åtnad 7
• ..
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mellan skörd och markvärde skulle man' "edan kunna få fram båtnads.~
l\:urvorna.
lie sultatet av denna underoökning blev emel1

el nedslående.
:Materialet ger inga klara tenderwer och 1.1ppvj,S8,r en enorm spr:iun-ing o

:Oen främsta anledntngen tt 11 detta är förmodligen OsäJrerheten t
primä:rmaterj,alc~t ~

vilket huvudsakligen utgöres av Uppgj,fter om

prov~

y teskördar från Kvism8.I'edalen ingående j, den offj, c iella sköTdeskadeuppskattningen$ Dessutom måste man ba klart för Sig, att det är ett
st{i\qt antal faktorer som inverkar på det slutliga skörderesultatet.
Att det föreligger ett DaTlland mellan högvatten och skörd torde vara
obestridlj_gt men att renodla detta samband tycks stöta på svårigp.eter.
Att sölm stöd i undersökningar på annat håll gel.' dåligt utbyte ~
Den teoretiska kännedomen om mer eller mindre långvarig,~ översvämningars effekt på oljka grödor är tyvärr alltför OfUllständig för
att ge några säkra anvisningar om principerna för UPPskattn:Lng av
högvattenbåtnad • Den skada en vi ss översvämnhlg åstadkommer på en
gröda ur\'deSS1.1tom i hög grad beroende av grödans U'tveek1tngsstadium,
dvs. tidpunkten för översvämningen.
Av tillgängliga vattenståndsdiagl'am från ett par observationsplatser vid Kvismare kanal framgår, att översvämningar i samband med
VåTflödet är vanligast. Undor perioden 1950-64 har KVismaredalon vid
två tn.lfällen drabbat fl Dvårt a;v' sådana C.\vernvämntngar. Sl-cadan beståT
härvid i utvintring av höstsådda bestånd samt försen.ing av vårbruket
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vatten anses emellertid böra inverka

båtnaden. Detta har åstad-

]'rekvensen av re ,,:;p " högvatten ger vägledning vid val av vikter. I
detta fall har de allvarliga ]wnGekvenserna av uppträdanlle HHV an·settEl motivera att detta. högvatten får väga in med 1/3.

Utslagsgivande :rör båtnaden för ma,rker på en viss sträcka av kanalen

blir sänkningen i detta vägda högvatten!Ttl'i,nd" Denna . sänkn5ng vari erar
från 0--32 cm lJtefter

kanale.n~

Nästa steg blir i3.tt beg:/:'änsa företaget" Naturlig gräns ned<':\,t är

de marker

80m

ligger i niva med model"V"attenytan. Sådana marker skall

ej påföras båtnad. l sYilva verJret förekommer knappast ma:c}cer pi),
,1i:i.gre ntvuer än

4·~5

dm öyer medeJyattenytan. Beg:cänsningl:;linjer för

1951 års svåra, vårflöde hen' ansett;::; Gom liimp.b.g övre g:dinu för J'öretaget. Ser m,!.D hur denna D,i y{l. 1:Lgger :i. förhållande till den vägda

högvattenytan före

ö.tg~ird

finner ma:n att skil1wl-den utgör ca 60 cm.

Begrfulsningskurvan för företaget har dtirför definierats 80m VHVF +
60

cm.

PÖl'

all mar1;:: E:~om avvattnas till eri viss påle vid kanalen :röre-

l:igger SBxnma utQTlek i

sänkningen ay det vägda högvattenståndet.

Men alla dessa !!leu'ker har uppenbar1Jgen inte samma nytta av högvattensänkningen. I,ågt belägna mar};:er komIner trots s~i.nkningen att
ofta besväras el,y högvai,1;em::kador ~ Marker ~ som li.gger högt il andra
ådan besväras därf~nwt :f:'ör}lållandevis sällan av högvatten även åtgär.derna förutan~ va:rt'ör även deras nyt,ta framstår som relativt begrän~
sad

0

Den störrc;ta nyttan

8.rlSe[l

komma på

m8Tker

som l:igger

j.

n:Lvå med

VEV}'. Genom sänkningen kommer de vanJi.gerl att :Ugga ganska klart över

det norILlala högvattnet, som de t:L(l:i.ga:r:e ofta översvärnma"t[:; av~ Marker
:i nivå med VEY}' påför'fH; (lärfö:r Inm:::Lmo,l båtnad o Denna maximala båtll{ra:.
har antagtts vara direkt proportionell mot 1;;änkn:Lnge.n ;'l,Y VHV:

Ji'aktor:n Jr 7

~30m

e be

har

har efter bv

giv:i. ts

~3e

t

för företaget s totoJ.a bå tnad

O1 4

Ilen max:i.mala båtYl8,den upp,."

g~.r a11tså t:Lll 4 ~~ av markvi,irdet vtd (m Di:inkrLing av VHV med 10 cm.,
En utförligare motiveri.ng till att k satts 111m med O~4 kornmer att
ge s Yid sem:i.nariet.

PÖl'

mark

SOm

h.gg er över V.HVF får båtnaden avta

rät1injigt så, att den antar värdet O vid begränsui.ngskurvan. ]i'ör
mark belägen lägre än VHVJi' får båtnad.en likaledes avta rätlinjigt,
så att mark i nivå med medelYC'1.ttenytan får båtnaden O. Båtnaden ut~
tc:ycke s i. procent och beräkrtar, på markens Yärde i full t rorrlagt
skick. I det fall att högvattenbåtnad ffi111er på mark, som ej är fullt
torrlagd i förhållande t:Ul medelvattenytan införes en reduktion ay
fUlvärdet , varefter båtnaden beräknas på det reducerade fuLLYärdet ~
Redulctionen av fullvärdet sker enl:Lgt en S-formad graderingskurya
ay traditionell typ. Den kurva, som användes har 1i1iJprövats på lant~
bruhmämnden i Örebro och har tillämpat fJ i flera år inom området. Det
anses därför inte finnas skäl att fr'ångå den i detta sammanhang.
Därmed skulle båtnad sberiikningen vara klar, om det :Lnte vore för
vattenlagen<, bestämmelser om. angiva.l1de av värde före och efter ?tgärd~
Den båtnadsberälming,

SOlU

här ski sserats, har gjorts oberoende ay

dessa faktorer. Vi ha m.a.o. förSökt uppskatta värdet av nyttan direkt
utan att markvärdekurvan använts. Detta är också i linje med de förslag till förenklingar i

syneförrättningsförfarandet som fra.mlagts av

syneförrättningssalr.kunniga 1964·.

:För att uppfylLa fordr:i.ngarna enLi. g t lae:;textsn har emellertid
den båt.nadskurViCt

som anger vS.edet före å

kurva är konstruerad genom multi

konstruerats. Denna

lGCl,t:Lon av den tidtgarenämnda

S-formade gl'undkuTVEl.l1 IJled en högvti.(:tenk:..u'va, där tre punkter är

o ')0

givna: värde vid medelvattenytan
II

"- 70 1~

\TEVE'
VBV}!' + 60

Il

r

. Värdet 70 % vid

er kurvan rätlinj

.f

, erhålles genom addition
Eted b(~.ltn.aden ~

Den metod, som

v~

förefalla grovt t j

här till
~)

b<2ra,kn.ad på O'lan. clil-"

};:an 1<::anske

at vid
o

Bl"'i sten pa

tel"

upp

ser har emel1er-

"t.tcl1be
~id

• Det

gjort att vi

t

vägagångssättet kan förefalla

'<'

S~i

.lä,nge

anv~nda

,~]ambandet

till-

lnellal1

s.körd och ll.ögv'atten e j är klarlagt bI :LT man doc1;:: med nödvänd:.Lghet
hänvisad till något slag av skattning. Det
:från de

80m

skiljer

metod

e i:i.:c att vi h.ar försökt att uppskatta nyttan

tj.

direkt, medan m::.'l.n :l V'iHl1iga. :['a11 up:pskattar värdet Töre o.Dh eTter
åtgärd, varv:Ld båtnaden bU.r f,k:illnwlen mellan dessa värden. li'ör att
uppfylla va ttenlagen~J Io:,,".v har v:i do 01,. försökt upp skatta värdet före
åtgärd, varefter värdet efter åtgärd erhålles genom addition av
båtnaden. En annan vildtg slö.llnad är att vi här ej kan ange endast
en båtnadskurva eller rättare sagt endast ett par

båtnadsk~vor

är tillämpligt på hela företaget. Ni vi::tskillnaden mellan
yta och

begränsningskurva~

som

medelvatten~

dvs. det intervall som skall påföras båt-

nad, varierar nämligen avsevärt utmed kanalen.
Den ledande pri-nci-pen är att båtnaden gjorts beroende av vägda
högvattenstånd, vilka blir avgörande för
skall påföras maximal

båtnad~

del~l

vilka, marker som

dels storleken av denna båtnad. Detta

förfaringssätt ger flexibilitet åt båtnadsberäkningen men ställer
givetvis stora krav på förrättningsmannen. De komponenter som ingår
i det vägda

högvatten~tånden

kan varieras från företag till företag

. och g:Lvetvis måste det funkbionssamband , Elom anger maximala båtnf'lden
noga prövD_s vid varje företag. NIed denna v:i..ktiga reservation anser
vi, att den häl" sk:L sserade metoden böc v·ara användbar vid beräkntng
av högvattenbåtnad ••

tltt. lös[;t

om det 1nte vore nÖJ
prob.Lr;;foet

tnad5upp~knttningen

11led.

heten att indela

~arken,

Kviprnsredalen

i

som hör tilJ en

zoneT' llled

päle, i ett antal

ViS3
~aD

skulle sedan försöka

bedöma

av ffiFtrkE::n -.i
'Ij

[] doe.l{

ivletod<::11 a,n

SOUl

ett

vid båtnadsberäkni
~3rnany)en

t mÖ,jli

ned

projeLt

metoder

~

var v:Ld

helt

Annars borde

f~~k:ul1c

rt
tel'

sh,

Hl0dcrnec

Ile t rn:y e kc t omfc::tt tt=J.J'lcle

h~r

:fö:r n tt

en

b.El

enli~t

lCcJ,T'te rj_ll.g f3(l,rb(~ t e t

konventionella principer.
tJ.tt med fotogramme tr~L 1+-

t'öre1

ka metoder fä frma ett kartmaterial på betydligt kortare tid lin vad
som nu ~,ketto

En annan v

att minska förarbetena i

ett to

är att mekanisera vissa moment i projekteringsarbetet mod hjälp av

datamaskin. Denna metod har här tLLlicLmp:"t", vLl båtno,dsberäkningen
och jag Bkall nu i korthet redogöra feir ,r/iri; arbete på detta område.

El.ndra delar av

projekte:r.'il1g[~arbetenf.J,?

exempelvis sektionering,

bertiknj_ng och kOiitnadsberäkn:Lng$ på sådant D8tt
Berglund

j,

Grundförbättring196:S och.

täckdikntngsf'öretag. I ett företag

,;tV

DOW.

80m

mat>l:J-

slö_sserats av

prövat 8 t mindre skala på

Kvismali':,edalens omfattn:i..ng

skulle :b.ärvtd avsevärda tLdsvinster lwnnat göras. I detta fall var
eme1lertid de nämnda momenten i projekteringsarbetet så långt
:framme, att det ej ansågs rtmligt att gå över till automatisk databehandling. Båtnadsberi:i.kni.ngen utgjorde

dOGI<;:

ett obearbetat fält och

här ansågs fördelarna med en melm,niseri.ng uppenbara.

En övergång ti.ll automatisk databehandling t'örutsätter att
primärdata överföres till för dat8JlJ.2J.f:3k:Lnen läsbar form~ dvs. vanligen
håJkort, samt att ett maskinprogram iiI' skrivet, Gom :i detalj anger

vilka iristruktioner som skall utföras. l detta fall utgöres våra
primärdata av tre slag ~ näm.l:i.gen data för kanalens vatten stånd,
ägofigursdata och värdedata.

·- 12 -

Den första gruppen
stan8c!'~j

Ni HY]' och

efter

inneb~r,

att för varje

utmed kanalen

ett l,art :d:mehål1ande uppgiJtcl' om pålens nr
lVlHV}~.

~Citgä,r(l

HiirlJT beI'i'iknas de '{ägda

ca 3000 ägofigurer. Varje

HHVE,

data. Företaget omfattar
representeras av ett hålkort

innehållande uppgifter om ägo:LtgurenEl
ten ~

Under arbetets fo

YlI' 1

J~artblB.d

nr,

i.dentiftka~

och avstånd till denna, samt ägo·-

bar d.et vi. se.t

värdefullt om redan

HHVl~,

j

ttenständen före och

Nästa grupp omfattar en mycket stor

fEl. stighe

MVY

~)torlel(!<i

Scl,'mt sänk:rli.:ng:ens

tionsX1Ulilme:c

~

, att det hede varit

börj::m fasttghetens och äga.rens namn hade

införts

hade en senare bearbetkv~nnEt'L

inbespa:r:'8.s;;

:Oen tredje gruppE'll av data är liten ocl:.\

r en

ar åsatt en värdegrupp med

Val'je cnsk:Lld

och

YJ

till jordart

av\rärdekoden kan. dessa värdegrupper

ö'versätta,3 ti J J
Et"l lna.rh~eri

~}o"J:'derlE \f~jI·deg:r"u.pp

rlelz:taT'v(~tccleII ~fö:c

de

v:Ld fulL

n .:L

,hn.:r" el1tJ3å sJ\::ett i. tv'St, 8tn.,PP(~Ii(~

gång ff:iDtf:1tb.11t
fi~'{(;rt~~.t

'V' E.cd (;

r bar

:i

lL\;3:n

J?ö:C'[~t

ocb på ett

de oli:kfl

• Värderingar:
.har

E)er13.re

lltarl

v"id

stf:1. d..iUDJ

perna. Ttll stöd

~3Ylle,~·"

111a:n

l1Etx'

in-

fö~

haft resultatet av omfat l;ande

jord~

artsundersöknlngar där man särskilt studerat torvtäckets mäktighet.
lVl8.ski.nprogrammet i:Lc ,,,k::c:i.\rst i [<'ortrSJl och är utpröva t på termi.nal-·

maEJlö-nen UD 8090 vid Ultuna medan produktionE.1kc.irntngarna har gJorts
pä den större ooh betydlj.gt snabbare CD 3600 vid Uppsala universitet.

ProgrBl11met fu.ngerarpå så sätt ~ att sedan data för pålar samt
vi3.rdekoden J.nlästs i maski.nens mi.une läsGS ägo:fj.gurskorten et·i; och
et"\;4 De be:räkr:cingar,

SOUl

3.k:a11 utföras för varje ägof'tgur utföres

häl'vid et'terhand och renultatet utskrives omede1l1art. ll..gofigurslmrten
är före boarbetningen t:orterade i

löpande föl;jd med avseende på

ningsenhetens nr. Detta nummer loes tår

2.\'

bruJr~

en sexsLffrj.g kOd, där

första sj.ffran anger sockennumret ~ de f;yra följande ägarens nr i
l1LF-·registret och den sJ.sta betecknar skilda fastigheter inom bruk,n:l.ngsenheten. Så snilrt da't2ullasldnen träffar på ett ägofigurskort ,

där de·tta identtftkationsnummer avviker från det närmast föregående
skrives som rubrik för

nä~1ta

fast:Lghet fast:Lghwtens

naDln~

Om det är

ny brukningsenhet utGk:cives dessutom ägarens namn. }]f'ter varje bruk-

nj.ng senhet utföre s SUJllfIler:i.ng av båtnad och areal samt uträkn.as genom~mit;tliga

båtnaden per ha. :Dessutol1i.

angN~

bl'uJmi.ngsenhetens

a:ndels~

tal :i. JÖretaget. Detta förutsättel' givetvts att företagets tota.la

båt·~

nad tagits fram i en tidigare körning.
I

det fall att företagets totala kostnad fastställts, kan givet-

vin kostnaden per brukningsenhet berii,}mas och utskriv2w. Möjlighet

föreligger att redovisa brukningsenheterna blad för blad ifall en
sädan redovisning önskas.
SedaXl på detta G[itt

ägofigurskort

SGJJ1"tl

~eno~gåttB

skriver

maskinen ut en S8.IlUnanfattning innehiHlc:mde LJ.ppgit'ter om antalet brukn~ngBenheter

med båtnad, företagets totala båtnadsareal, företagets

tota..}-a båtnad samt totalE\ andelstalet * Vtdare återfi:rmes en summe-"
ring av antalet ägofigurer

de olika

kartbladen~

vilken ger möjlig-

het till vissa kontroller. Slutligen har införts en tabell, som
ger antalet brukni.ngsenhe ter? antal ägofigurer ? areal och båtnad inom
de olika socknarnao
Vid seminar:Let kamIner ett blockdi..ag:cam att pre senteras, som

matiskl; vi.sar programme'Lc, uppbyggnad. Sådana
och

hjälp vid P
och detaljerad

sche~

, är till god

,1).ttman tv:Lngas till en

full[~iiändig

av vad som skall göra.s, Bloc};:diagrammen är

problemorienters,de oc:h utgör en utmärkt mö j ltghet ·U.l1 kommunikaUon
mellan uppdragsgivaro

0c11

de som direld är engagerade på

sk.a framstäl

ningarna. De.n

n iiI'

mEH'c).

dataavdel~

lättöver.skådlig än den

massa av 13Lffror ~ bokstäver och special tec.lren varav en prograrnb. sta
består. Detal,jrU::edomen t bloc]rdi.agrarnmet äT dessutom avsev::'i.l't mindre
än .i själ va p rogr81mne t ,
Införandet av mEHJkinel1 databehandling vid båtnadsberäJmtngen
torde medföra väsentltga fördelar. Datamaskinen vi.sar tydligast sin
överlägsenhet då det blir fråga om f;tora datavolymer. Ett minimum av
mänsklig arbetsinsatl3krävs sedan systemet väl körrmli t i produktion.
Komplj.cera.de vägvr:"l kan genomföras

j

programme t och mycket invecklade

beräh:ningar kan utföras .. Stcuutliga operationer sker med mycket hög
hC3,stighet. Som exempel lean nänmas att båtnadsberäkningen av hela
Kvismaredalen tar drygt två

minuter~

D8. tarl1a,skLrlen ger också möj lighet a,tt genom små irlgrepp i

prograrn-

met'studera effekten av olika förutsättningar. Man kan t.ex. ge
regionalt olika tillägg (båtnadsfall) på kanalens medelvattenyta för
pälar utmed kanalen, man kan höja eller sänka läget för den maximala
båtnaden, justera marlrvärdelmrvorna, höja eller minska företagets
totala båtnad,

etc~

Detta ger förrättningsmannen vi-dgade möjligheter

till en allsidig provni.ng av de problem han har att ta ställni-ng till.

Uppdelningen av

prin~rdatu

på tre olika grupper medför att sys-

temet blir 1flexibelt. Det är t.ex. ingenting som hindrar att
värdet för en eller flera ;jordartsklasser ändras i
att någon ytterligare jordartsklasB införes. I

mark~

sista stund eller

sådant fall är det

enkel t att ändra och eventueLLt komplettera v,'irdekoden. På sanuna
sätt förhåller det sig med data för pålar, om det t.ex. skulle visa
sig attMHV felberäJtnats.
SmfrlYla:nfattn~LDgSYis

kall sägas att införandet av

datEUTIaskinsbear~·

betl'l;,ing vi,d pro jektering av torrläggningsföretag torae medföra stora
fördelar. 'l'id. södande rutinarbeten kan eleraineras och förrättningsmam.
nen ges betydligt bättre möjligheter att överblicka sitt material.
Det bör dOGk lEderstryka.::, att båtnadsberäkningerl blott utgör en av
många flasldlalzar när det gäLler pro jektering och genomförande aV
ett torrläggningsföretag av Kvimnaredalenr: omfa.ttnj.ng.
ett recLUml t

f,~itt

att pli

syneförrätt~~ngarna

kunna förkorta de

krävs insatser på flera

PÖl'

• Efter hand som fo

trin oeh

datam,asl.;:inGtekniket.1 lJ,tvec:klas tord.e dessa vcrkE:1aUlhetk1grenar komma att
erbjuda goda :hjälpmedel att Jnå detta m:':tL För att dessa teknj.ska hjälp=
medel skaLL korruna till s:Ln rätt krävs dock för det första att 88,
långtmöjlj.gt kontroller byggG in :L sYDtemet? efterGoVl de manuella
kontrollerna delvis bortfaller, och för det andra krävs av förrättningsmannen förmåga att ställa om sig

,~jälv

och sin personal iii 11 en

annan arbetsrutin.

Slutligen EJlmll i kortht"t redogöras för arbetenas nuvarande
ståndpunkt rörande K,rj. smaredalen.
Sedan erforderltga förundersökningar verl(stäl1"ts ordnade E; för
berörda marll:ägare en ser:Le J..uforrJlationsmöten, där man redogjorde för
de åtgärder som planerats för ernående av erforderlig

torrläggning~

Man I'edovi sade också preleminära kostnad sberäkni_wc;ar och klargjorde
de offentliga myndigheternas j.nställning till det planerade företaget
Statligt bidrag lt:liJl1UileQ!'(; att' utJgåmed 50:
av kanal breddningen och 25

% lrorIlffier

%a.Y

~

kostnaden för utJ'örande

att bestri.das av berörda kommuner.

Alla undersökni,ngar och projekteringsarbeten beko8tas med statsmedel.
För fullföljdsåtgärderna dvs. invallningar och eventuellt -täckdikning
inom invallningarna gäller bestämmelserna i.

\I'at~i..onaliseringskungörel

sen dvs. fJta'tligt bidrag utgår normalt mod 25 %~ medan förhöjda btdl'ag
på 40 och 50

%utgår

rationaliBertng.

om åtgärderna genomföres t

samband med yttre

15

,~,

Med denna

~

som bal;:grund uppmanades markägarna att

~nf()rmation

t. SA skedde också och med

sonl sölzG.nde till före

anteokuf::l.

munga sö}cande stiillt n:ig

UPPZltl'tl'l:1.ng,. :D§.

bakom :f'öret,aget

förordnad.e~:;

förrättningsman med b:i.trärle av gode mänG

Efter ca två ärs arbete med

:ideDtifiering ay

ni,ng och

I)

IEi~r

1{Qstnad8~

ttll f'ör,riittningssammanträde

OG11 bfitllö.dDberäh::n

'1966

mark~

läHl.lla.d.e s erl

redogjo:cdef~

för

or~L

6Y.l"teri:ng orn fö~re

ts tekn:Lska

utforrn,~~

kostnader "cJ,mt pI':Lncipt:rna för

prelt;;)flin~i.ra

och övriga berörda parter fick härefter
~

)S:OYillIla nIe d

fijrrät t:ning smannen
lzo:ntrol1era,s(~

l\~arl

ämte
:r~äkna.r

och att man vtd denna

t:Ld.
en

och

De r;:Ga yrkanden skall sedan prövas av

]\0 s'tnad s'"··

:m.ed. ett

och båtnadsberälming slfall

t samman,t.räde t:L11 hösten 1966

sb'l11 kunna enas om ett ut

t;;wde.

skall arbetena sed.an kunna utbjudas

7. Arbetet med kanalbreddningen beom att dessa genom-

föres sä fort som möj
]n.urlpcn m,o't \lattn.etl. Kv:Lsmaredalen de ni:.irmaste åren.

Hedo

s

tten,ståndeE :L Kvi

ILllbr

G

e kSuJ.al

lll1dE)r

eLI. j ör

J Aspegren verkställt::.: vid Inc:titutionec. för I,antbruk(, b:; Hydro-~;:onstruktiorl

teknile för.' att ge u:LJclerla,g Gill

sedd att ligga till
to

av

[j};::urva

:t'ör lmstnadsf

(l'\T .....

P

i

sforetago
1 yJ.Q e

fwi ;::;~;lmll elI kortfattad i.nforlilation lälTl·Ll'." O'D. detta

före

Tor

en :L ]evjsmaredalen och de

[oande områdena

lTo::.:jöbotten och Vii,'JLra;l:osciön hetT under de senacte decennierna
fJUCCe cc:ivt fön::ämrat s beroende främst ptt ökad U
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nY2

)1'0 blem

vid

båtnadsberillcningen.
AVE:'ikten med föreliggarlde undersökning ~r att belycJa högvatten-ståndens inverkan på avJ~astningen. av olika grödor i Kvi slJwredalen o
Pör att få grepp

OIll

avkastningcn2 vaLiationcr inom omrs.det under

olLu, år har olika v~:.gar betr~tts, Inom Stati.stiska Centralbyrån
har sålunda en bearbetnillg gjorts av provyteskördarna inom området
under åren 1

1-64, vilket material ställts till förfogande och

utnyttjats. Vic;;are hLtr en inventering av Hushållningssti.llskapets
försök inom området för perioden 1950-64 utförts. Som ett tredje

... 2 -

sätt att insamla grunddata har prövats möj·lighe"ten att genom
intervjuer med ett antal jordbruka:re få uppgifter om

avkast~1ingen

för enskilda fält under olika år. Härvid har dock endast ett b
sat material kunnat insamlas r.g.a. dels 2tt skördestatistiken på
gårdarna antingen är l:Jelt obefintlig eller ej tillräckligt detalje,·
rad för det ända.mål den här var aVl3edd att
moderna skörde- och to

anv~tndc:u31

dels att de

srnetoder ~ som alltmera vunnit infoteg?
om.fattar

för höstvete, hö

up

?

korn? hovre? vårvete , slåttervall?

Cltati f3. De tre si stnämnda

blandsäd, mat- och

då materialet an

E.\

c10rna har

alltför litet. Skördevärdena

skörden per heJd(l.r, såledc,s utan

för

för slåttervall innefEl.ttar c j avkast·en från återväxten.
två metoderna för

har b

att omfatta havre och korn, som synes vara de

m~st

frekventa

dorna inorn området. Beträffande försöksresultaten härrör uessa
från göd
ningsi:.,iffra uträknad

SOUl

ett medeltal av bkörden från de elwl;:ilc1a

parcellerna, varvid dock ogödslade parceller ej medräknats.
De punkter, för vilka skördeuppgifter föreligger, har markerats
på karta, Fled hjälp av i samband med företagets projekterande
gjorda y'tavvägnin,gar har sedan provplatsens nivå kunnat i'ac::tställas.
Skördeuppgifter har medtagits endast för platser belägna innanför
företagets begränsning skurva ,
Vattenstånc.isns vQriationer t Kvi smare kanal är klarlagda genom
kontinuerliga vQttenståndc:lobservationer vid Odensbacken och Kvismarc järnvägsbro. De vattenståndsdiagram, [Jom härvid upprättats,
har

använtr~

för att ställa skördeavkao'tningen i relation till hög-'

vattenståndet under resp. år, Härvid har angivits antingen antalet
översvänmingsdygn eller nivån i dm
hänför sig till

vegetationsperioden~

över h,v,y. Båda uppgifterna
som ansetts sträcka sig från

1/4-30/9.
Den helt övervägande delen av materialet hänför sig till åren

1961-64, vilket är en naCkdel, därigenom att under dessa år allvarligare översvämningar ej inträffat, varför det torde bli svårt
att få fram klara utslag för högvattnets variationer. Antalet

observationer och medelskörden för olika äT
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4730

Av ta.b()llen

~

att d.c o

variation. 1964 syn()s för
år ()

vegetationsperioden varit

9

fJa:r v'c1rj.eralldo

dor ha varit ett

vid eller

sen för Hjdlmaren, Nederbörden

sta under de senaste 15 ären eller 535
fÖ2

~n

hela IlOrioden. 60 ')~ av nederbörden föll

under vegetationsperioden. 1964 ärs

skörd trots relativt

måttlig nederbörd bekräftar KVj,SIrl[:;.rjorda:cnafj överlägsenhet under
torra år, Detta S2,Iilll18.nhänger med att det organogena inslaget är
stort med ett stort växttillgängligt vattenmagasin 80m följd.
Förekom.sten av stabil

spricl~bildnin{;

p.g.a. gyttjeinslag i alven

gör dEiremot att vid högt vattenstånd i Kvismare kanal grundvattnet
hastigt stiger i de omgivande jordarna. Då högvattenytan åter
sänke i3 kan mall. emellertid förvänta att grundvattnet ge:nom den
höga genomsläppligheten snabbt återgår till en lägre

niv~.

Vilka

möjligheter gives då att ur här föreliggande material dra några
slutsatser om effekten av dessa periodiskt åt e rko Yililla nd e översväm"ningar'?
Det enligt vattenständsdiagrammen besvärligaste av de fyra
senaste åren har varit 1962. Detta år, då årsnederbörden uppgick
till 770

ll11'1,

inträffade två högvattenstoppar, en i a])ril och en i

september, som bäda gick upp till nivån 23,00 m.ö.h. vid Kvismare
järnvägsbro. Varaktigheten av högvattnet för erv, nivån 22,80 var
14 resp. 10 dagar. En blick på medelskördarna för 1962 visar att
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- 4· jämförelsevis svaga skördar erhållits detta år med undantag för
slåttervallen? som detta år uppvisar den högsta avkastningen.
Den direkta inverkan av de två högvattentopparna har blivit försenat vårbruk och försvårad skörd. För slåttervallen tycks vårflödet haft en klart

positi~

effekt.

1963 års skördeavkastn1ng skiljer sig ej markant från 1962 •
.Årsnederbörden var även detta år hög? 689

IIlIll,

men allvarligare

flöden har ej förekomm1t. Det synes därför svårt att ange de
relativt låga avk2stningss1ffrorna ('lom ett resultat av högvattnets
variatton. Man kan dock konstatera att frekvensen höstsådda grödor

1961 och 1963 är 30

%mtndre

än 1962 och 1964, v1lket tro11gen

beror på högt vattenstånd och regn1g väderlek höstarna 1960 och

1962. Antalet observationer är dock l1tet. (7, 10, 7, 10)
1961 uppvisas enl1gt tabellen nästan li1ca hög skörd som 1964 •
Undantag utgör höstsäden, som
det senare året. Årsnederbörden up
i

t ca 5 dt/ha
ck ttll 6

avkaEJ
mm och vattenstånden

kanalen låg på en jämn och gans!c:Et låg nivå"
I den fortsatta analysen av matertalet har avknstningen på varje

enskild lokal direkt ställts i relation till högvattenytan vid
närmaste observattonsplats. Hesultatet har inprickats i diagram,
ett för varje gröda (se diagram 1···4). Härvid kor.staterar man för det
första att materialet uppvisar en enorm spridning, för det andra
att direkta översvämningar endast inträffat vid tre tillfällen.
Den stora spridningen gör att man på grundval av föreliggande
material ej kan ange något direkt samband mellan de båda

variab~

lerna. Det är möjligt? men ingalunda säkert, att någon klarare
tendens kunnat spåras om någon ur jordbrukets synpunkt besvärligare
översvämning inträffat under perioden. Vidare finns det här all
anledning att reservera sig mot primärmaterialet, som till huvudsaklig del utgöres av uppgifter om provyteskördarna enligt

Statis~

tiska Centralbyråns skördeuppskattni.ng. Dessa provytor utlägges
nämligen helt slumpmässigt, med två provytor per fält för de
gårdar som lottats att ingå i undersökningen. De hektarvärden som
ange s för provytorna l\:an därför starkt avvika från den verkliga
skörden på fältet, vilket också betonats från S.C,B. HektarskBrdarna för provytorna utgör inget säkert mått på fältets aVkastning,
medan de däremot som medeltal för ett stBrre område torde ge mera
tillfBrlitliga resultat.

- 5 .I

den fortsatta bearbe

har materialet differentierats

dels på olika år dels på jordarter för att om möjligt eleminera
en del av den stora sp

. Bearbetningen i denna del har

begränsats till uppri:dtande

[W

chag:cam för J.wrrl.

En uppdelning på år vicJar att skördevärdena
nivå olika år samt att sp

er på olika

t mindre än i det

c les

odifferentierade r:latc"rialet (se diagram 5·-6).
Differentieringen med avseende på jordarter
de ingående markunder
till företaget
fo.stillarlulj ord

orCC111ogen j ord och öv

sedan en
()

SOTll

sjord, inom vilka

o:~::,gaYJ.og(:::YJ.

betccl<CllC:;.:::':

gena skiktet överstiger 35 cm. I
av o

~(

huvuc1klc.~;ser;

skett :lled aVDeende på bonitet

8

och

jort en del av fÖTarbetet

Jorden har där indelat s i. t:L"e

o

j

son v.

på

den.

där det organo-

~j

sjorden består matjorden

substans och alven sv mineraljord.

edelskördarnn för de olika

jordarts....

dorna ir1.Oill de o

JOl'C1·-

art Dkla:3s

Korn

Havre

II:.! ;:-;tvete

FastmarkDjord

3430

2950

2630

3390

46S0

Organogt,n jord

2500

2300

2000

2[360

4710

Övergångsjord

3570

27'10

3240

2[330

!f520

Slåttervall

Uppdelningen på jordarter ger klara skillnader i avkastningen.
Den organogen jorden synes i allmänhet underlägsen de andra två
typerna. Undantag utgör slåttervallen, där skillnaderna

~r

små för

de olika jordartsklasserna. Den s,JL övergångsjorden anses i praktiken som mycket värdefull, då den påstås besitta den organogena jordens fördelar hlen ej dess nackdelar. För de

värså~c1n

srödarna

framträder denna överläg senhet i ViSE; mån? medan hÖf]tvetet och
slåttervallen i detta material snarast givit utslag i motsatt riktning. Såsom framgår av de diagram, som upprättats för korn, är
spridningen stor inom jordartsklasSeITIa; särskilt gäller detta
övergångsjorden (se diagram 'l-S).

- 6 Möjligheterna att eleminera spridningen tycks därför små och
det måste tyvärr bedömas som mycket vanskligt att på grundval av
föreliggande material ange ett preciserat samband mellan skörd
och högvattenyta. Alltför många ovidkommande faktorer torde inverka
och bidra till den stora spridningen. Förutom årsmån, jordart och
osäkerhet beträffande primärmaterialets tillförlitlighet som
redan berörts, kan såsom starkt inverkande anges dikning, gödsling,
brukning, ogräsbekämpning, växtföljd och andra faktorer som sammanhänger med jordens hävd och brukarens per,sonliga kvalifikationer.
Härmed är d'Bt inte sagt att högvattnet skulle sakna inve:rkan
på skördens storlek. Svåra överf3Vämningar inträffade två gånger
under 1950-talet Qch om en sådE::ill översvämning inträffar vid en
olämplig tidpunkt blir följderna katastrofala. Mera normalt
högvatten kan elen enskilda jordbrulz::aren kanske bemästra genom
anpassning och påpas

• Att

mellan högvatten och skördeavka
under

x,u.,U, J' b 9

j,

detta materinI vi so, ett samband
9

som varit avsikten i denna

har emellertid ej varit möj

