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Föl' undertecknade hur del sedan (lem rit {l'wllslrlll som ell öllS!;ell1c1l,
al! en {Öl' jOl'dbmkels gl'lll1dfcjl'bii/ll'ingCll' uusecld jiublika/ioll, owj(tl[wuLe resultal (/II uctclIs/mplig {orsknin[J, /öl'söksucrksCllnhel och pmk! isk
crj'rll'cnhc[ pil olJ/1'(ldc[ gl't/1uludes i udrl (ulId. Ino1l/ uissu undm /iil/der
lw spcciulol'yrw llled i lUlt!lldsuk dclUt !JZ'Ogr([ll1 u/giui/:; ser/Ull jl('1'([ 1(1'[iolldcn.
\Tic! en lidjJllnld, ell! s[aISl1Iltklcl'lIC1 slä i heql'cJlJl 1111 fjeJIOl1/ be/yr/c!
:;('/idlu IlIyiirdcl' S/ÖI!jU del/lUI /Jcl'kswnhel, !J1I1' de/ s!ln/s oss U((j'(( pr{ sill
pluls, al! delll/u lunke I'C(I !is C f'(lS.
Till u/y/uunde (tu I ir/skr i/l cII »(;cwu{jCjtlJiilll'ing» ho]' {{1I11Y/, Jlcd:1
{Öl' inW'u, är heui!jlt/ s!lI{shidm[J e/lcl' jhl'ou( 11/1 [{unyl, l,ulllhl'llkshöy·
sko/uns styre/se och KUlIY!, I,unthJ'1Ikss/Yl'elsen. I !/ellStl!llllz({ 1,011111111
FOl'skare, !'ijl'söksllliin och på dc ofiku sj!t'Cilt/UlIIl'(Ir!Clllt jJJ'ltkliskl [lc!'!;
S011l11](( (([ckll/iin 1111 !Je/icwdla IIIUiil'dcl', uusecw!c
J () l' Il h l'
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{riims/u rlllluncl cl/gärder S01ll beröm liulI ne! inoll! jonlbruket.
De (Ilgiinlel' som hcil'uid näl'lllltsl !;Olll111U i/j'dua äro: Jords IOl'l'läygniny genom uullenClulcdnillfj och driil/er/ny saml i stlmbu1Id diil'l1lcrl
:; l c1 en de ]'(1 I iOll 11 lisc l' ingscll rJ ii ni er, b el t11(1 clSllj!pskalln inU ui fl loJ']' läg Un in [JS/örelag och skw{ccl'sCiUl/iny uhl ujJpdälllllinu, fCiUbcuIIllnin[J, landsbyg·
elens uClUen(cjl'söl:Jninfj och spiLluClllenrcning stlml undret UJ' ekol/omisk,
sCll7iti.ir och social sunpunkl /'ijl' landsbygden IJikligu gl'llnclj'ijJ'bälll'in[Jul'.
TidsknII!'n, som uu undcl'leclowcle u/giu!'s i sallwrbcle lllcd Sällskapet
lör (([Jl'o1wlllisk hydroteknik, utkollllller med /ilra llU1ll111Cl' drliqen Incd
sClmmcllIlagl omkr. :250 sidol' te:rI. Fl'c/n och med 1[)/r8 ([/Jses all u/gilJCI
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elt lwmmer i uw}e lwurt([l. Ehuru innevarunde rlr {örsta Jlll1lll'Ct utkommer senl, ämnCl ui under drel llfgiuCl {UJ'([ nummer, sdledes (iucn fCir
191'7 hel rlrgdng. Abonncmangscw(Jlften iiI' {Öl' drgång (/ym mzmmcr)
8.50 kral/oJ' (portot inberäknat).
I ticlsknflen in{öras endast sddana annonser, vilkas innehc1ll kan uura
av belydclse {Öl' gl'lllld{örbiiltringsucJ'ksamheten och säll/mia au intresse
tal' tidskriftens läsarc. Ett gnlfld{örbiilil'ings{öretug kun uClnligen icke
genom (öras ulan anslw/fning c/u tekniska hjälpmedel och anlitande au
inom eU specialområde sakkunnig person. r1nl/o1/scwc!c{ningcll böl' hiiJ'uid bliuCl ClU slori uärde föl' tidskriftens läsare.
Vcu:je nummel' hältas i sel kra/ligl omslag, all det /är karaklCiJ'en (fl)
en bok, uarigenom dJ'gclngCll'na ulan bindning kunllu löJ'uClJ'us lör {Frun·

tiden.
Lantbrukshögskolan den 1 juni 191'7.
J-Icrwan Flodkvist.
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Yngue

Gust([f.~SOl1.

Till Sveriges jordbrukare!

Sedan urminnes tider ha vårt lands jordbrukare mer eller mindre
medvetet sökt att anpassa sina åtgärder i fråga om jordens brukning
efter naturens fordringar i avsikt att erhålla god avkaslning och
därmed skälig lön för sitt arbete. Efter det atT i Yår lid genom yetenskaplig forskning och försöksverksamhet naturens lagar blivit allt
mera kända samt tekniska hj älpmedel ay olika slag s lällts till j ordhrukarens förfogande, hal' denne genom anpassning ene]' dessa lagar
oeh utnyttjande av de telmisha hjiilpmedlen lnlll.nnl fönerkliga det
ständigt gällande programlllet »Jordbrukets höjande!> i en Iiir hlott
några årtionden sedan icke anad omfattning.
Denna jordbrukarens strävan alt införa förbäLtringar hal' under
de senaste årtiondena understötts ny det allmänna, och av allt att
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elt tidssl<ede, under yilket

staisllW1z~

sliiJ'l'e omfattning än hittills med kran stödja

fÖl'hiiltl'ingsåtgäl'der inom jordhruket, för "lika åtgiil'der skapats en

HY tel'lll: JOl'dhrul,ets rationalisering.
Ett viktigt område ay denna rationalisering olllfattar jordhrukets
gl'undfiil'biilll'ingar, termen här använd i vidslriiclzt bemärkelse.
På della olllråde framkomma stiindigt, såväl i vårt land som andra
[binder, nya res ulla t a v vetenskap Hg fOl'skning, försöksyerksamhet
och praktisl, erfarenhet. För all dessa l'esullaL skola komma jordhruket till godo iiI' av vikt att de vinna allmän spridning till de fackmän, som arbeta föl' grundförhiittring i dess olika formel', till lant··
brukets undervisningsanstalter oeh organisationer samt främst till
jordbrukels män och kvinnor.
l del ytterst betydelsefulla arbetet på vårt jordbruks ralionalisering genom grundförbätll'ing måste alla goda krafter inom jordbruket
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dcltaga. Föl' varjc jOl'dbl'ulwl'e föreligger otYlyclaktigt möjlighet atl.
här göra cn insats till enskilt oeh allmiint gagn.
En med ju'af!: genomförd målmedveten gruudförhäLtringsycrksalllhet ligger i jordbrukels eget intresse oeh iiI', nu och för framtiden,

av störshl hetydelse för hela yål't land,
HermaII Flod/wisl.
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Tordäg gningsverk:sa:m heten
enligt planerna för j o:rdhrukets rationalisering
Föredrag vid Sällskapets föl' agronomisk hydroteknik ål'smöte under
lanthl'llksveekan i Stockholm våren 1947 1
Av Chefen föl' Kungl. Jordhruksdepartementets rättsavdelning
hovl'iittsassessOl' CAHL-HENHIK NOHDLANDEH

D en.

proposilion nr 75 år 1947 angående rildlinjer för den framtida
jonlhrukspolitiken m. m., som förn.ärvarandeligger på riksdagens
bord, spiinner, såsom framgår redan HV titeln, över et!: vidsträckt om··,
råde. Däri behandlas bland annal målsättningen för jordbruks·,
politiken, avYiigningen av det prissliid, som stalsmal,tcrna böra länma
j Ol'dbl'ul< et, oeh formerna för della prisstöd. En
dej av pro-,
positionen herör vidare en rad olika spörsjnål :mgåendc sla[smaldernHs
yel'ksnJnbcL för främjande uv jOl'dhrul,ets forts~ltta rationalisering.
l sistrliimlHla hiinscende har hland annat rrmnlagts förslag till vissa
lande hesliimrnclser angtH~nde den statsunderstödda
,lyseeude håde formerna för s!alcms el\O~,
della område och organisationen av densannrw.
så sent S01H ~\r l\J:lG efler
verl,sUilld
Y!lr [l)l'cmål för
han del.
måhända Yid första pi'lseendct förefalla
aLL man
nu knappa lyLl år dål'cHcr anser del befogat alt Hppl~Jgn bcsliillHnel~
semil rör
vel'ksHlnhet tiLl omprövning. Elnellerlid är det "iii än«
dock g:ll1ska
aU man, då del giiller nit
en omfattmHle
ralionaliseringsverhs[l]nhd på jordbrukets
avseende hland
annal olilet slag av jordl'örhällringsåtgiirdcr, ej
kan [()rhigå den
hetydelsefulla del därav, smn torrläggningsyerksarnhdenutgör, utan
all lllan bör heakta smnhandel rnellan torrliiggningsvcrksnmhelcn och
andr~l verksamhetsgrenar för jordhrukets rationalisering, då det gäller
aU utforrna bestämmelserna för de olika åtgiirderna.
Det bir icke min avsikt att här göra något ullaIande för eller mot
de förslag, sonl i propositionen framlagts angående lorrliiggningsverk1 SCflan del La föredrag hölls har som bekant riksdagcn raLtat besluL angåcnde den
sLom jordbruksreformen. J "ael gäller elc frågor, som bel'örLs iföredragel, överenssliimma
beslut.en helt. llled de förslag som l'ramlagts i PI·oposiLionen.

samhclcll och dess organisation. A vsilden med vad som i det följande
sägs är i stället endast att i största korthet angiva, vad sagda förslag
innebära, samt aU något belysa de synpunkter, som ligga bakom desamma. Härvid torde jag först få uppehålla mig vid frågan om eventuella ändringar i låne- och bidragsreglerna för torrläggningsverksamheten för att därefter övergå till organisationen av sagda verksamhet.
Bland de olika åtgärder, som kunna komma i fråga i rationaliseringsverksamheten, har i propositionen, i anslutning till den terminologi som präglats av 1D42 års jordbruksl«)mmittc och därcfter använts
i den jordbrukspolitiska debatlen, såsom en särskild grupp upptagits
åtgärder föl' inre ralionalisel'ing. Hit ha hänförts förbäUl'ingsåtgärder
av mera permanent slag i fråga om en brukningsenhets jord eller
ekonomibyggnader. Till denna grupp är tydligen ävcn torrläggl1il1gsycrksamhelen att räkna.
Enligt propositionen bör det allmänna i syfte att främja den inre
rationaliseringen hland annat i stor utsträckning utlämna lån och
bidrag ay allmänna medel till åtgärder för inre rationalisering. För
att ge en antydan om storleksordningen av de helopp, om Yllka dct här
kan hli fråga, kan nämnas, att man i propositionen ansctt sig höra
räkna mcd etL årligt mcdelsbehov av omkring 25 miljoncr kronor
enbart för bidrag till inre rationaliseringsåtgärder.
Tydligen kan det cmellertid ej komma i fråga aU lån eller hidrag
av alJmiinna medel skulle kunna utgå till varje förbätLringsåtgärd HY
mera permanent art i I'råga om en brukningsenhets jord eller ekonomi··
hyggnader, oavsett om nyttan av åtgiil'den hau anses stå i sJ,äligt förhållande till kostnadcn för densamma eller ej. I propositionen fram·hålles i stället, all det, då lån eller bidrag
bör ske en prövning
av ålgiil'dellS lämplighel och önskvärdhet ur del allmännas synpunkt.
En dylik prövning innehiir ju ingalunda någon nyhet för torrläggningsycrksmnhetens vidkornmande. Därcmot ha fiiresl<rifter om att en
<lvvkigning skall ske mellan nyltan av åtgärden och kostnadcn för densalumH saknats inom vissa andra grcnar av ralionalisel'ingsyel'ksam-·
heien. Hörande denna fråga hur i propositionen intagits den stånd~
punkten, atl del allmänna i regel ej hör ekonomiskt stödja andra
fÖl'hätlringsåtgärder än sådana, som ur jordhruksekonomisk synpunkt
kunna anses lönsamma eller vilka i vart fall med hänsyn till fÖl'e~
liggandc förvärvskällor å fastigheten eller till deras sammanhang med
näringslivet i orten framstå såsom motiverade ur allmänt ekonomiska
synpunkter.
Beträffandc formerna för slalens ekonomiska medverkan till dcn
inre rationaliseringen har man i propositionen sökt kou11na ifrån dcn
mångfald stödformer, som hittills förekommit, oeh i stället nå fram

till mera enhetliga linjer. Man har härvid stannat rör alt fastslå, att
stödet skall lämnas i två olika former, nämligen dels som en hjälp
till finansieringen av ifrågasatta förbättringsåtgärder Call1ol'tcl'ingslän)
och dels såsom bidrag i syfte aU stimulera till utförande av förbältringsåtgärder (clUskl'iuningslän).
Amorteringslånen äro avsedda att utgå oberoende av brulmingsenhetens slorlek och brukarens inl<Olllstförhållanden samt att i princip
utformas så, att lånet ej konl111er att innefatta någon subvention från
det allmännas sida. Bland annat skall någon räntefrihet under viss
tid ej finnas. Däremot skall enligt propositionen i vissa fall kunna
medgivas ränteuppskov under högst hå år. Även bidragen avses yisserligen formellt skola utJämnas i [orIn av lån
s. k. avskrivningslån.
Dessa avskriyningslån sl<ola emellertid normalt ej återbetalas utan
avskrivas successivt under loppet aven viss tidrymd, såvida del: företag, till vilket lånet beviljats, utförts och underhållits på ett tillfredsställande säll. A vskriYllingslållen avses i regel skola utgå endast rör
brukningsenheter med en aren l understigande 20 hektar åker. Dylikt
lån bör vidare ej utgå till innehavare av hrukningsenhet under areal~
gr~insen, om brukaren har sådan ekonomisk ställning, alt han tydligen
ej är i behoy av uyskriyuingslån.
Beträffande storle1<en al' de helopp, S0111 skola utliimnas i uvslu'ivningslån, kan niimnas, alt dylikt lån, såYilt angår tiiekdikning, HYSeS
normalt skola utgå med 2ö proeenL av den heriiknade l<oslnaden för
åtgärden. För slenröjning, jordköl'ning, helesförhiiltring och Hvlopps·
förhällring Hvses hidraget llormalt skola II
llled 40
ay hela
den herÖknade kostm\den föl'
Hur önskvärt del iin må anses vara med cnhetligalånc- och
regler hal' del emellertid stålt klart, at! det på grund av de speciella
förhållanden, som föreligga inom lorrEiggnl11gSyerl<samhelen, ej iiI'
möjligt all uLm vidare p{l ifrågavarande verksamhet tillämpa hcslämmelser av del slag, som fiireslås i fråga om (jyriga åtgiirder för inre
rationalisering. Därför har 1\ye11 i propositionen (liksom dessförinnan
i jordhrukskoll1mitt{ms bel~inkande) förfarits
all: man först disl<uteral Yilka besUill\lllelser, som höra gälla för öwiga delar av yerksamheten för den iure rationaliseringen, och därefter undersökt i vad
mån dessa hestämmelser även höra göras tillämpliga å torrläggningsverl\smnheten. Del har d~il'yid bcl'unnits, att uu gällande hestämmelser angående lån och bidrag till torrläggningsverksamhelen äro i stort
seH väl ägnade alt inpassas iiyen i en mera allmänt upplagd ralioualiseringsyerksHmhet. I fråga om bedömningen av de åtgärder, vilka höra
anse önskvärda ur del allmännas synpunkt och följaldligen förtjänta
av stöd från del allmänna, sammanfalla sålunda de i propositionen

7

anförda synpunkterna i stort sett med vad som redan gäller inom den
statsunderstödda lorrläggningsverksamheten. ]'vIed hänsyn till den
speciella karaktär, som lorrläggningsföretagen ofta ha, har det vidare
ej ansetts lämpligt, alt man slndle söka få till stånd fullständig formell överensstämmelse i i'räga om reglerna föl' lån oeh hidrag till to1'1'-Eiggllingsverksamheten å ena samt lån och bidrag till andra åtgärder
för inre rationalisering å arldrH sidan. I propositionen har därför före··
slagits, alt bestämmelserna angående lån och hidrag till tOl'rläggningsföre lag sl<ola lärrmas i huvudsak oförändrade. De ändringar som föreslås beröra endast lånen och avse att även i fråga om dessa genomföra
en tillämpning av pl'ineipen, aU lånen ej skola till någon del ha l<a-l'aklären av subvelltion. Den nuvarande l'iintefriheten under tre i'tr
föreslås därför skola borttagas. I stället föres läs en förlängning av
den tid, under viJken dinteuppskov skall kuuna meddelas, varjämte
förebådas en siinkning av räntan på ifrågavarande lån ned mot vad
som motsvarar statens sjiilvJ\Ostnad för lånen.
Om sålunda de sakliga hestämmelserna i fråga om statens ekol1o-,
miska stöd td torrläggningsverksHlllhcten nvses skola bli i huvudsak
oförändrade, föreslås diireulOL betydelsefulla fÖl'ändringm' i organisa··
tionen HY denna verksamhet. l,'ör aU handha arbetet med jordhrukels
inre och yUre rationalisering
med yUre rationalisering avses åt·"
gärder, vilka
ut pä aH skapa ur storleJu;;", oeh arronderingssynpunl<t
liilllpliga fasligheter·
föreslås i propositionen, i anslutning liU jord·"
hl'uksl<ommi (löns hetänk ande, inriill ande av f,ärskilda s, le lrmtbl'lzk s·,
niimndeJ', ll,a skulle ersätta de nuvarande egnnhemsnåmnderna och
iiven de nuvarande
Dessa Innlbrul,snillllnder
shul!e
princip ha statlig J,nraldiir men smmnansät
av dem
skulle vara
nll jordhl'ukDl'nH erhölle en stark representation j
niimnderna och aH samtidigt gar~llltier skapades för ett in l iml samarbete med hushållningssällskapen. Dessa önskemål hur man sökt
tillgodose genom alt fiireslå, alt Ianlhruksnämrld skulle bestå av
sj l/. ledamöter, nv vilka ordföranden och tså ledarnöter skulle utses
,lY KUl1gl.l\Inj: t, tY~l Iedmniiter nv hushållningssällskapets f'örvallningslllsl<olt eller dess årsmöte salut till slut såsonI självskrivna ledamöter ingå hushållningssällskapets sekreterare oeh motsyarande he",
fn lt.nil1gshHyare hos Ianthrnl< snärnnden
lantbruksdirektören.
Verksamheten för rationalisering av jordbrukets drifts förhållanden
skulle diil'emot ej läggas under lantbruksnämnderna utan liksom hittills ombesörj as av h ushållnillgssällskapen.
De organisatoriska förändringarna i fråga 0111 tOl'rläggningsverksamhelen sträeka sig emellertid längre iin enbart till ett avskaffande
av torrHiggningsnämnderna.Enligt propositionen torde nämligen nV-

ses, alt heslutalldedilten åtminstone i en del ärenden angående lån
och bidrag till torrläggningsföretag skall överföras från lantbruks··
styrelsen till lantbruksnämnderna, och slutligen förutsättes, att dc till
lantbruksingenjörsorganisationen knutna hefaUningshayarna 'j forisiittningen skola hava sUillningen som befattningshavare hos laIll··
bl' uI< snämnderlla.
De sålunda föreslagna förändringarna höra ses mol hakgrunden av
det allmiimw rationaliseringsprogl'mn, som uppdragits i propositioncn.
Delta synar spcciellt till all ås t adlzo llllll a en förbättring av försörj·,
ningsmöj ligheterna å de många s. 1<. iivel'gångsjordbrul<, där det, om
hrukningsenheten skulle beslå i sitl nuvarande skick, icke kan heräknas bli möjligt föl' hrukaren all på lång sikt uppnå en tillfrcclssUdlandc försörjning. Del förutsättcs, att det föl' alt avhjälpa hristerna
å dylika hrukningsenheter i många fall kommer att bliva nödvändigt
at t vidtaga vissa åtgärder för att föriindru brukningsenhetcrnas struktur. Sålunda 1<an det exempelYis tänkas, aU lösningen i ett visst fall
hör bestå 1. en saunnanläggning av tYå angränsande mindre brukningsdelar, "ilka sakna fÖl'ulsiittningar rör aU hestå val' för sig men sam·,
manlagda kunna hUda en biirkraflig brukningsenhet. l andra fall
L()]'dc erforderlig fÖl'sliirkning l(Unn~l åsladkoHllllas genom att en
dylik hl'ulmingsenhet erhåller lillskotlsjorcl från en angränsande
sliine hrLlkningsenhcl cllerkolllJllellcl'ing med skog, och i vissa fall
mr man smmolikt också l'i.i1~na Illed att ett i)yergångsjordbruk ej kan
uppehållas medelst
J.::omplcUcl'ingsålgiil'der ulan Ull'
till
en
hrukningsenhcL och aU dess mark diir ..
Yid eventuellt kOllllner att anYiin(las som hctesm~1rk eller skogsmark.
Sjiilvldarl iiI' nU del "id hediitun
HY hur en
I'allo
naliscring hör
.kommer alt spela stor roll, viLka möjlig.
heler som finnas alt gcnOtll
['iiI' inre rationalisering hiija cn
hrulnlingscnbcls Hykaslllillgsförmågn oeh hiirkraft. Delta giiller i må·,
hiinda alldeles siil'sl<il[ hög grad LOlTläggningsycrksHmhetcn. Dc ål·,
giirdcr, som j dcnna yerl(s:.ullhel vidtagas hehiiJfande en viss fastighets mark, iiro ju till sin cffekt helt likartade med åtgärdcr, sonl
ut på atl genom anskaffande av tillskoLtsjord från en annan bl'ul, ..
llingsdel ök a fastighetens iikerarea l. De är vidare tydligt, el tl äyen den
hedöullling, sorn i ett tOl'l'läggningsärende bör göras av åtgärdens
lämplighet, :måsle kOlll1na att påverkas av den uppfattning, som mall
vid planeringen av dcn yttre rationaliseringen erhållit rörande de 01i1<H
brukningsenheternas möjlighcter att bestå på lång sikt och i fråga mu
det sätt, på vilket deras mark böl' disponeras i samband med den
yltrc rationaliscringen. Vill man ha delta samband mellan torrlägg~
ningsyer1< salllheten och dcn yl tre rationaliseringen siirskiH klart he~

lyst, kan lllan peka på sådana torrläggningsärenden, där fråga upp··
komlller 0111 att tillämpa bestämmelserna om social båtnad med hänsyn till önskvärdheten aU förstärka befintliga ofullständiga jordbruk.
l propositionen liksom i jordbrukskommittens betänkande har man,
när det gällt att taga ställning till frågan om organisationen av rationaliseringsverksamheten, lagt tyngdpunkten på delta samband
mellan den yttre och den inre rationaliseringen, och sökt göra organisationen sådan, att den skulle erbjuda garantier rör alt detta samhand skall bliya vederbörligen beaktat. Detta har ansetts bliva fallet
endast om den yttre och den inre rationaliseringen omhänderhavas
ny salllllla organ.
JVlot en oHlorganisation av rationaliseringsverl<samheten enligt nu
angivna riktlinjer ha vid remissbehandlingen av J \)42 års jordhrukskOllllllitl(~s betänkande, där .motsvarande förslag framfördes, rests
starka erinringar. Särskilt har detta yariL fallet i flerLaleL yttranden
från de organ, vilka nu syssla med torrläggningsyerksamheten. ;\y
de argument, som anförLs mol: en dylik olllorganisation,kan till en
hörj an nä tlll1~lS det, att de frågor, som torr läggningsYC~l'lo;a lllhclen
innefallar, Onil äro av stOl' r~lckyidd och av omfattande ekonomisk
betydelse salllt ['ordra speeiell hehandling ay s~irskilda organ och sålunda icke lnmna inrYlllmas i ett allsidigt rationaliseringsorgan,
viLket med hänsyn till mIcn och omfattningen av sina ö\Tiga arhets-·
uppgifter knappas l kan ägn~l lorrliiggningsrrö.gorna den ingående
}lrö\'uing, som de erfordra. Del har ~iyen framhållits, alt lanlbruks-·
nämnderna, därest dc erhldla den Sal1llllallSiillning, SOlll
icke lordekol11mu aU inrymma sådan
som iir
för
av
l:orrliiggningsfrågor, samt all: den ledande och konlrollerande yerk"
samhd, som Ianlhrul,
nu ulövar, ieke kan undvaras, ulan
atl en deeenll'alisering 'ly dessa iirenden
ctt flertal ~lY varandra
oheroende nilm nder slmlle leda tiH oenhetlighet Yid frågornas bediimande. Vad speciellt angår lantbruksingenjörernas slällning har '1'1dare anJöds, aLL
linder det att lantbruksingenjör för niirvarande
är ledamot. i Iorrläggningsnämlld oeh deltager i dennas beslut
lant ..
bruksingenjören i lanthruksnälnnden endast skulle HI ställningen HV
föredragande och sålunda, trots att han skuLle ha ansvaret för de
yerksUillda utredningarna och förslagen och biiltre än någon annan
i nämnden vara förtrogen med ärendena, icke skulle äga aU såsom
heslutande medlem deltaga i ärendenas handläggning och bära del
av ansvaret för besluten. Slulligen har även påpekats, aU det, diirest
lantbruksingenjören skulle ha ställning som tjiinsteman i lanthruksnämnden, syntes kunna ifrågasättas, huruYida han skulle yara be-
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hörig att handlägga förrällning, vilken bcrör lanthruksnämndcn tillhöriga fastighetcr.
Departementschefen har i propositionen på lal om dessa och Yissa
andra invändningar mot den föreslagna omorganisalioncn anfört, alt
han ickc funne invändningarna vara HY sådan yikt, att dc kunde anses
motivera, aU man skulle avstå från möj lighcten att bringa hcla den
inre rationaliseringen j ällllc den yltrc rali()n~discl'ingcn under cn
enhetlig ledning. Med anledning HY farhågorna för aU en decentraliscring av torrläggningsärendcna till lanthruksnämnderna slzullc med-o
föra risk för oenhellighct vid avgörandet uy desamma har han framhållit, alt det cj syntes bchöya föreligga någon skillnad mellan al t
yerksamheten lokalt ledes ay torrläggningsniimnderna och atl den
inordnas under lantbrllksniiTnnderlla, utan alt den centrala ledning,
som kan vara erfordcrlig, böl' kunna ulöYHS lika Yiil i (let' senare fallet
som i del förra. I detla smumanhang har iivcn uttalats, all del ieke
syn les an tag tig t all den allmänna sa]z k uns kapen rörande hi thcirande
spörsmål skulle bliva mindre i lantbruksnämndcrna bin i IOlThiggningsniillluderna eller aU lnnlbru1<snilmndcrna på grund al' omfatt··
!lingen av sinn övriga arhcLsuppgiflcr icke skulle bli i stånd att iignH
lorrläggllillgsiil'cndena nödig uppmärksamhet. ;\led anledning ay vad
som anförts angående handläggningen HY sådana lorrliiggningsiirenden, vilka beröra lnnlhruksnbilllndell tillhöriga fasligheter, har i jlropositiollen bbnd ~ll1nat fr~1Jllhålli ls, ~l tL del. icke torde
reell skillnad 1l1cllan dcl fallel, all förriilLningsllwllllCJl iiI' direId un
dcrstiilld lanthrulz
sen, och det fallet, alt han iii' knuten till
dcnnas lo!zalol'g:m, Del hetonas c;IlltJigCll, nLt hildande! il lanlhrul,s-·
Iliimndel'n~l
Yiss Ill~Ul innchiir all lilall bcLl'iirrandc hela dcnini'c 1';1·
tionallseringcn fullföljer den lan!zc, som
!WkOHl hildandet HY
lorrliiggningsniimndcrnn, och alt en
samhelen till lanlbrnlcmiilllllderllH därför
siil!. och \'iskall
innebiil'H, atl torrläggningsniimndel'11H nyttas in i lanlhruksniitllll"
clerna, äyenSOlll aU denna {ltgäl'd hör bli Ull gagn fii]' I'nlionaliseringsyerksalllhelen i dcss hclhet, eftersom därigeno1l1 skapas garantier för
att [orrliiggningsföretagclls Hilllplighet kOlllmer all hedömas med
sallllllH måtts toelz, som ~myändcs [,iir andra fiirhii t tringsåtgiinler, oeh
[iiI' alt torrliiggningsver]zsamheien kommer all på elt rildigt sätt in~
passas i hela ralionaliseringsarbetet.
Såsom redan framhållits har den nu Eillll1ade korta redogörelsen
intet nnnat syfte än aU ulgöra en orienlering hell'örrande innehörden ay de föreliggande förslagen i fråga om jordbrukets ralionali-·
sering, såYitt de beröra lorrläggningsverksamheten. AU deL kan råda
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delade meningar om del bästa sättet att lösa dessa orgnnisaliollsfrågor, är ju även naturligt. Det må emellertid tillåtas mig att som
avslutning på denna orientering understryka, att vad som är av vikt
i delta sammanhang ej är enbart det sätt, på vilket de nu herörda
frågorna i och för sig [ösas, utan även och framför allt alt dc, som
ha det maktpåliggande uppdraget att närm.as t svara för torrEiggningsverksamhetens bedrivande, komma alt i fortsättningen liksoIll.
hittills gå till sina uppgifter med j ordbrukets och samhällets hästa för
ögonen. Och att den förutsättningen för ett gott resultat av den hli··
vande torrläggningsverksamheten är uppfylld, därom råder säkerligen
intet tvivel.

rräckdikningsförsök1
Statliga åtgärder
Av byråchefen MARTIN HÄGGLUND

Enligt av Kungl. Maj :1 den 28 sept. 190G ulfärdade sLadgar skulle den
då nybildade cenlralanslalten för försöksväsendel på jordbrukets område bland andra arbetsuppgifter även verkställa försök rörande
jordens torrläggning. Frågan om anordnande av försök rörande täckdikning har emellertid aldrig fått den framträdande plats bland arbetsuppgifterna, som vid olika utredningar och undersökningar såsom
regel tillrnäUs ifrågavarande försöksverksamhet.
Ett betydande steg togs dock 192D, då den första statliga försöksgården i vårl land, Lanna försöksgård i Saleby socken, Skaruborgs lån,
logs i hruk föl' försöksverksamheten, Gårdens läge inom Västergöllands hetydande lerjordsområde och de i övrigt lämpliga bctingelserna
erbjödo goda förulsiittningar för genomförande av dylika försök. De
påhörjades år Ucl32 och :lyse alt finna sambandel mellan skör de uv ..
kn s t !lin gem och lo rrläggllingsill tensHeten ,
De hittills Yl!t1na resultaten a såväl de slaLliga som de av hus,,·
och enskilda nnordnnde
föranledde stab,·
rlldct S'fnXi\(; all j statsrådet den 28 juni J D4G antllilla frågan OlJl
ut
planläggningen av försök m, m, l'iirande ti.ickdil",
ning, v~wvid statsrådet anförde hland annat, aU dc undersökningar
l'(jrandc jords lOlTlågglling, som f. n,
i vårl land, vore al' stor
Ise för jOl'dhrnl<el, varför de borde upplagas i betydligt större
om faLlning än hittills skett.
EnliglKungl, Maj: ls bemyndigande tillkallade statsrådet STn:\i\O
fern sakkullniga för ~l tL vcrks lima utredningar och avgiva förslag till
planli,iggning av försök m, m, rörande täckdikning, De sakkunniga
hava haft särskild sekreterare och tillgång tiLl ett flertal experter
för bedömande av speciella frågor. Dessutom ha diskussioner rö ..
rande ifrågavarande försöksåtgärder förts med Del danske Heclesel,·
skubs Udyalg for Dnencringsfors95g och Uled representanler för Kungl.
Lantbrukshögskolan. KOJlllnitt('l1s arbete oeh förslag .kan i huyudsak
sammanfattas som följer.
l

Driineringsfiirsök.

Behovet av försöksverksamhet på täckdikningens område
Införskaffade uppgifler vid l H44 års jordbru kSl'äkning ge vid
handen, att den sammanlagda ålzerarealen i vårt land år 1944 utgjorde
:3 714 M4 hejdar, varav omkring 26,2 procent eller 97:3854 heldar
yoro täckdikade. Täckdikningens omfattning varierar emellertid i
1l1yckel hög grad mellan de olika länen beroende i huvudsak på jordartsförhållanden'a. På slätthygdernas lerjordar framträder hehovet :n
täcl,dikning med en hell aunan styrka än annorslädes.
SliiLlhygdsolllrådel inolll ett län redovisar i regel en procenLuelll
slörre täckdikad ureal än sl<ogsbygden. Inom t. ex. Västmanlands
län, där täekdilmingen relativt sett har större omfattning än inom
något annat liin, är åkerjorden å slättbygden täekdikad till något
mer än (j 1 procent, medan molsvarande lal inom bergs lags delen redo"isar omkring :~8 proeent. Västerbottens län redovisar föl' kustlandet
i),~l procent och föl' inlandet :3,5 procent täckdikad åker. I nom slätthygden j Östergötlands lön är 71,(i procent av ål<erarealen läckclilwd
under del aLL i Norrbottens Jiins inland motsvarande siffra stannar vid
l,n proeenl.
Av den li.ickdikade ;l]'('11I('n [Dn RG4 hejdar är omkring SO procent
Liielulikad med rör och resten med Hunal lllaterial såsom sten, groy!
grus, giirdscl, !.riill'uJlllllO], Hl. m.
Under t1ren! BilR 1B44 redovisas, att töekdikning hlivit utförd å
sammanlagL oml<ring (ii) 000 hekbr, vilket mOlSY:JrHI' omkring ~) 000
hel< lar per [1r.
Innan
eLen började hiilllllWS ,IV luis tiden,
var flik
olllf:dlning Hncyärt större, Sålunda tiiekdikades under
tU'en HJ:I:1
l D:17
Hj (lOO held.ar per år. Kostnaderna för täckdikning
under liden J });J:l l \J;17 i genomsniLL till :3;')0 kr/hek~
Lar för aH Yid Yiirldsk1'igels hörjan l H;l}l ha sLigit Ull 400 1'1'/he1da1'
oel! J ~HG lill olJll<ring (JOO kr/heldar.
Enligt tidigare ay professor FLO])J(Y1ST gjorda undersöhningal' oeh
diirjiilllte HY 1942 tu' s lorrJäggningssakkunniga gjorda beräkningar
grundade
från hushållningssällskapen inhämtade uppgifter llJlJlgiek årliga underhåilsliiekdikningen lill 40 (lOO fl '1i) 000 heldar under
förutsiitlning nyen YHraklighet hos liiekdikningen av GO år.
Den årliga lwslmHlen för täekdikningen under de senaste åren (för
9000 hektar) kan heräknas utgöra G 400 000 kronor. Under fÖl'lltsätt~
ning all hela den åkerareal SOl\1 iiI' i behoy av torrläggning vore
täckdikad, och att dilmingens varaktighet vore 60 år, slwlle den årliga
underhållskostnaden för täekdikningen uppgå till omkring 25 000 000
1,1'01101'.
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De anförda beloppen äro av den storleksordning, att del såväl föl'
den enskilde jordhrukaren SOUl för staten är av största betydelse, Hlt
täel<diknillgsverksamheten bedrives på sådanl sätt, att den erforderliga regleringen av vaUenförhållandena i jorden uppnås med en så Elg
kostnad per ytenhet som möjligt.
Ett organ, som på silt arbetsprogram skulle ha uppgiften att klar",
lägga uppkommande spörsmål rörande läck dikningens utförande oeh
därmed sallllnanhängande frågor, skulle kOllulla alt fylla ett stort
hehov vid uppdragande av erforderliga riktlinjer för de förrätlningsmän, i huvudsak jordbrukskonsulenter och lantbruksingenjörer, som
äro verksamllw inolll ifrågavarande område. Dessa båda yrkesgrupper
gjorde genom sina sammanslutningar år 198\J en framställning hos
Kungl. Maj:t angående utökning av försöksverksamheten på täekdikningens område. Denna framställning liksom även en liknande
från Skaraborgs läns hushållningss~illskap överlämnades sederlllera lill
1942 års lorrläggningssakklluuiga och blev av dessa tillstyrkt, yar~
efter föredragande statsrådet "id behandling av de torrläggningssakkunnigas förslag rörande dilmingsvcrl<salllhetens ordnande ansåg
aU denna försöksvcrksamhet senare sk ulle undcrstii.llas Kungl. Maj; t.
JOl'dhrul<ets forsl<ningsråd har alltsedan hegynnelsen av sin verk-sa.ll1het den J juli 194G ägnat stort intresse å tiiek dilmingsförsöks",
verl(samhelen. På rådets initiativ tillsattes J D4G en delegation, vilken
hade lill uppgift att följa ulyceldingen på täckdikningens område, utarbeta förslag och planer fiir försiiks~ och fOl'sl<ningsverl<salllhel, hcriiknn koslnaderna föl' :lrheLenas genomförande Hl. Hl, sH.ml vari! (,l!
sammanhållande ()]'gun lllellan YCrkSHmheten ocb forsk
0111 en mcr:l omfallande fiil'siiksvcrksmuhct
ningens område har sålunda sedan lång lid lillhal,ll yarit akluell i
vårt land, och kOllllllitLerade \'oro vid sin bellHndling av uppdraget
eniga om, aU herörda fiil'söksyerksamlJct framdeles bör ägnas en
viisentligl slörre uppmiirksamhel iin vad hittills yari! fallet. Med hänsyn till alt LäekdikningsbehoveL är mycket stort och att dikningsyerk
sHlllhelen med sl.or sannolikhet ävcn l<Olllmel' all få ökad omfattning
i sUlllharHl Illed den rationalisering ay jordbruksdriften som kan
förväntas i och med en Illera allmän lllwändning av maskiner i jOl'd~
brukel, är del angeHigct aH den molsedda ökade täckdilmingsyel'k~
samhelen lwmlller alt försiggå på i varje siirskill fall mest ända-målsenliga sält. Huyuduppgiften föl' en försöksverksamhet på fiil'evarande område är alt nnde['sök~l Odl i möjligaste 1ll~1l1 klarlägga den
under olil<a lokala förhållanden lämpligaste dikningsinlensileten. De
erfarenheter som vunnits vid försöken på Lanna synas giva vid
handen, att ett ökat Hyslånd mellan gl'endikena i förhållande till inom
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området eljest tilhimpad praxis under rådandc förllts~illningar på del
hela lngel icke mcdfört någon ogynnsam verkan beträffande skördeavkastningen. Hesullaten av försöken vid Lm1l1H kunna llulurligb:is
icke utan Yidare anses tillämpliga inol\l de områden, dLir jOl'darlsför ..
hållanclen och klimalologiska förulsättningar avvika frän de vid Lanna,
men med ledning av nyssnämnda erfarcnheter lllåste man ifrågasälta, huruvida det icl<c även annorstädes vore tillfyllcst med någol
större avslåndmellall gren dikena än SOUl föl' nän'arande rekommenderas.
l. ekonomiskt avseende skulle tillbimpningcn av dcn mindre intensiya dikning, som kommit till utförande vid Lanna, innebära en minskning av läckdikningskostnadell med omkring 200 kronor från (j()O kronor per .bektar till 400 kronor under förutsättning av nuvarande
materialpris och arbetsl<ostnad. En dylik kosLnadsminsklling sindle
hetyda, aU täckc!ikningskostnaden sludle nedhringas till SHllllna nh'å
SOln under åren närmast före J 939.
Den av forskningsrådet understödda rörsöksverksaulheLen synes visserligen ägnad aU förhållandevis snabbt lämna cn yärdefull orientering
,'örande det inom olika områden lämpligas le dil<cSHyslåndet, men för"
siiken ;lYSe dock i hllyudsak all: föl' vart område
i huru hög grad
lllan lwn iika avståndet mellan sugdikena i ett läckdikessystem utan
aU därför i nällll1värd oHlfaltningminsl<a skördeavkastningen. F'ör
ldarUiggande av Uiekdikningens läJupligastc intensitet inom olika jord·
lJl'ul\soJlll'åden och cHirmed sanlluanh
fri\go]' har k()Jnmil:U~n
Huscll del oundgiingligen nÖdYllndigl, aLL j ii ll1\'iU Illera
l'iirsiik
kOJllJ1Ja till utförande snarnst möj
l dessa biir iiycn
för·
sök föl' ni.i.rllWl'C
av IiilupligL Ilwlcrial för
HY de
dikena ä jordar, SO.lll hu
eL nU ~"D1l11na
Vattnets IJcdlrängmHle ! il[ tiiekdil<csriiren är i hög
hcrocnde
av det Jualerinl, sOIn användes vid återfyllningell, l,'öl'sö],en böra <1ii1'för äycn omfnHa den i England med goll rcsullal lillämpade lubuleringen i samhand rned täckdikning å svårgenolHsliippliga oeh stenfria
jordar, elliir me loden rllcd sannolikhet skulle l<OHllllH att. få betydelse
för torrläggning även aven del svenslw jordar.
Ulöyel' h.är angivna försök, som i huvudsak uyset! l'asLnwl'l\sjordal'
och spedeHl lerjordar, förefinnas i.ivcn många ännu icke Iöslu problem
vid reglering av vallentillgångerI i organogena jordar såsom diknings"
intensitetcn vid olika humufieringsgrad, legel~· och bet.ongrörs anyänd"
barhet i jämförelse med lrälrummol' oe11 lrbirör, lämpligaste undcrlag
för rör vid dikning av lösa torvjordar m. m.
I samband med den häroyun föreslagna försöksverksamheten torde
.i iimväl en del spörsmål inom den hydrologiska forsImingeu höra upp-

Hi

tagas, enår denna har intimt samband med försöken. Sålunda höra, föl'
aU nämna några exempel, markförhållandena ingående studeras bland
annat föl' hestämni ng av jordens genomsläpplighet. Denna lwn hos den
ena lerjorden vara Illyel\el ohetydlig, till följd ay alt spriel\ol'na i leran
äro mycket fina, medan genomsläppligheten hos en jOl'darlsmiissigt
sett likartad lerjord kan \'HJ.·a mycket god, på grund HY att .lorden iii'
genomdragen HY eLt gl'ön'e spricksyslem eller har gryn .. eller Läl'llingsslruktur. Verkan av dikningen hlir uppenbarligen hiirYid hell olika i
de båda rallen. Vidare är jordkolloidernas beskaffenhet och s~irskilt del
förefintliga slaget uthythara joner ay betydelse för lerjordens genomsHippligheL och yattenbindande förmåga.
AY inlresse vore vidare aH undersökningar kOlll111C till stånd rörande
täckdikningens yarakLighet Yid olika täckdikesclj up. Bland de faktorer,
som kunna väntas iuyerJ,a på resultatet, är till exempcl den eventuellt
ökade risken för täc1<el1kningsriil'ens sönderfrysning oell inbördes l'llbh~
ni ng till följd av ljälskjulning Yid .minskat dikesdjup, henägenhetcn
för roLiuYäxning vid olika djup m. 111. En mye1\ct yiklig undersöknings·
uppgift är hestämningen av rÖl'slriingarnas dimensioner och lutning i
förhållande till o lilw j on] ar ters lJeniigenhe t aU: sia HlllW
l, Of lUt l i t Le'> ns
l \TbHl Dill,
eniir deL
icke kunde rltda
aH insJnmning i rören iir den yunligastc orsaken tiil, aH Eick
s liiLthygc1cr filrs tein',;.

la ldiwni·· och
hmd
"'ida
III fÖI'Hlldc iiJ'()
ser, vilheLluedfiir, nU rÖl'lllsiil
uy ['örsöksycrk
helL olika inom olika delar tly landet.
SHJ.llhclcn.måslc diirför ske .l.LlC(l
hcak Lande
de lokuhl för···
ati rij!'siiksn~rksatllhcl('n upp ..
hållamicnu, Det LlJ' diil'fiir
1ll01ll yi[ka större dik
ett flerLal
förti t och friillls l Yi.ixlar lllccl!
all få en öycrbliek över dc Yik,
har kOJlllUittöu funnit del
i vilka dr! lands äk
ordar ur
kunna indelas.
doktor Gn,"\AH EKSTHÖ;\I har
yerksUiU L en dyH1<
ueh diinidklassificernL f'asltlwrhsjurdcn
i nio huvudgrupper:
lera.
1.
2.
J.
--Incllanlera.
4. Slyv Icramellanlera ·lllo!era.
D. Molera.
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6.
7.
8.
9.

Mjällera och mojol'dar.
Mojordar (jämte vissa leror).
Moränlera.
Urbergsrnorän.

Kommitten har ansett, aU de planerade täckdikningsförsöken i
första hand böra förläggas till sådana åkerjordsområden, d~ir det
med hänsyn till områdets storlek och
ur jordbrukssynpunId kan väntas, att försöksresultaten få största möjliga räckvidd.
Så Umgt möj ligt har därför vid val av försöksoml'åden
tagits
till att skilda växtslag ha väsentligt olil~a krav
vattenförhållanden
i jorden. De mera ingående täckdikningsförsöken ha därför föreslagits
inom nedannämnda län och å följande slags jordar:
län:
Södermanlands län:
östergötlands län:

försök å
försök fl

lera å Uppsalaslätten.
lera----m.ellanlera å
å

å

Gotlands län:
Kristianstads E~n:

försök å lHOl'änlcra:
försöl, å
lera å
sliitlcn.
eller AJulmöhus län: försök
nordos I.I11oriinlcJ'H.
I\:1almöhlW Hin:
hu I ti,,1\ IllOriinlera.
för"ök
hilL
försök
lera fl Vad"ho·
"Ii.illen,
försök il ler:1
\'ara"liiLtcn.
fö['"ök
Ulolcra il Kåkind"slältcn.
Viinniands liin:
finwo,
försök
örebro län:
fÖl'siih
lera mell:uLlera
ÖrehrosHiLle.u,
\'äslmanlands l~in:
försök ö
lera ··.mc11anlera il
i\1ålarsUi tlc!.L
län:
försök å
iiLlcr:l ·firlmo,
r'
VästCl'IlOfrlands län:
försök fl
iillcra ·dHIllO,
Jämtlands län:
försök å llloränlera,
Västerbottens län:
försök å lllj ällern- ·firnuo,
Norrbottens lån:
försök å mjällera- --finmo,
Sedan försöksverksamhc1en kommit i
synes det organ, som
.kommer aU handhava ifrågavarande verksamhet, jämväl höra igång,.
sälta dikningsförsök il organogena jordar.
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För aU försöken skola lämiul avsedd vägledning för den framtida
liickdikningsverksmllhelen inom respeklive åkerjordsornråden, måste
stora krav ställas på försöksplatserna . .J ordarlsförhållandena höra så-o
lunda vara likartade över hela del ifrågavarande försöksornrådeL Vid
varje försöksplats hör cn åkerareal av i regel minst 10 ~l 12 hektar
kunna disponeras i Götaland och Svealand, medan det i Norrland torde
vara tillfyllest med något mindre areal.
Såsom exempel på den utformning ett tiickdikningsförsöl, kan gi nlS
och för uppskattning av kostnaderna för den ifl'ågasalta verksam-o
helen har förslag till planläggning av ett försök utarhetats. Försöksplanläggningen har därvid beräknats omfatta ett kombinerat avslåndsoch djupförsök samt ett försök med olika återl'yllning över rörsträngarna, kombinera!: med variation av dikesdj upet.
Avstånds- och dj upföl'söket omfattar avstånden i30, 20 och eventuellt
10 meter samt djupen 0,7 och 1,10 meter. AvsLåu(lsförsöket omfattar
till en början endast försöksleden 30 och 20 meter. Om sistnämnda
avstånd skulle visa bättre resultat än 30 meLersavslåndet, då resultatet från dessa dikningsavstånd föreligga,
en kOHlp!ctterunde
griivnillg å vissa parceller, så alt även ett försöksled med ett avstånd
av O meter lwmmer aU
försöket. 0111 O metersHvståndet där··
vid visar sig giva bättre resultat än 20
kan ytterligare
av försöksplanen
genom all h vnrynrande för··
söksled med 30 luders avstånd delas försiiksled Hled 15 IlletCl'S ny···
stånd.
sådant fall
till aU olnfattn uvsfånden
. s, dikena
lned
djupet lYå försöksled

HY

111cd en ..
20 meter,
0,"1 ()

och 1,10 meter.
'riden för
försöl<komJllcr således
aU omfatta tre växtföljder eller
av för-o
sökcn berbdmas .krävH två åL
De enklare, av J'örsöksrådel tidigare påbörjade försöken omfatta i
regel endast två försöksled och utföras yanligen i smnband Hled aU: å
vederhörande egendom planerad täel,diloling kommer tilluLförande.
Dessa försök, S0111 avsetts l,omma att utläggas
omlzring 100 platser,
höra forlsältas j ämsides med de mera ingående försöken.
Komlllittens hetänkande rörande föröksverksmnhelen avgavs den
i30 nov. Hl4G, varefter ärendet upp logs i Kungl. JVJa.l: ts proposition
111'

40/1947.

Hl

Föredragande statsrådet ansluter sig däri till kommittens uttalande, att försöksyerksaJllhelen skyndsamt bör upptagas. Likaså finner statsrådet det bland annal läHlpligt, atL Yid rörsöksyerl,samheLen
kontald sökcs med de saldnmniga för utredning rörandemöjUgheterna
alt. med maskinella hjälpmcdel r~l li.11 sU\nd en lllyidgad och rörbättrad
läckdiknillgS\Trl<snluhet (kollllllitlen för maskinell täckdikning). Genom att utnyttja möjlighelerna alt i försöksverksamheten aIwända
de Läckdilmingsm<lskiner SOUl av sistnämnda kOllllllilte för försöks··
iindmnål inköpts, kunde måhbinda vinnas en IIlern allsidig erfarenhet
i fråga OIn maskinmwändning vid täckdikning.
Vad beträffar organiserandel av försöksyerksHmheten anför statsrådet, att denna torde Ulls vidme, i avbidan på resultatet av 1945 års
jordhruksförsökslltrednings arbete och de förslag, som därav må
föranledas, anknyLas Ull lantbrukshögskolans institution för agronomisk hydroteknik. Med hänsyn till önskvärdheten av att verksamhelen med del snaras le bör kormna i gång, oeh för aU densalllma på
ett smidigt siitt slw11 kunna anpassas efter de v~ixlande arhetsupp·
gifLerna, synes Hllllpligt, alt tills vidare organiserande t och ledningen
av fi)rsöksverksaluhe1en uppdragas åt en siirsldld försiiksnäHHlcl. För
bercd;mdc av
till all cn viss
u.tföres
försöksverksamheten, fiirorclar
s lil s till
viss t
rut!
HI ctlels-·
2;)0 (JOO
kronor för
n'SCfyaLiOll HI'

jU48 eLL

ay

vnrcft.er Kl]
1
1\)47 sk;lll finnas en niiumd
fiir liiclzdik"
111
D lt i
i)verellssl~i]nlllClse .med
:Ls oyunuiimnda proposition ilUf'ÖrIS handhav;! organiserandel
al' j propositionen 01l1rÖnrl~iJda ycrksumhcL.
:t förordnade ,;amtidigt till. lcdmnölcr i försöksnömudcn
re1sen J\L\lD'IX
tillibt ordförande,
jordhrukskom;ulen t
. ALMLÖF, Skarn, fi>l'vnltare B. E. H.L
Bro,
vid lantbrukshögskolan y, n:. GUSTAFSSON sam.l
föreståndaren för Lunna försöksgård, agronomen O. T. ])EHMAX.
Försöksnilrnnden har påhörjat planläggningen av försöksarhetel oeh
från den l juli UJf±? IUls vidare anslällt agronomie doktor GUX"AH
HALLGHE0: såsom försöksledare.
~~;JO

000

40 anvJsude

],L,

'lOT'l dränerin~surohlenl
lIT
LJ
[

Ct;,C

synpunkt
Föredrag vid Sällskapets för agronomiiik hydroteknik
Hrsmöte under lantbl'uksveekan i Stockholm 1947
Av (itatsgeologcn GUf\lN AU

DriincringsIörsöl< torde inom den närmaste framliden komma nU: an-,
ordnas i gansiw stor skala. Del har därför synts mig vara HY ett visst
intresse alt en sammanstälLning nu gjordes rörande dräneringsavsU'tnd
D. d. inom olika delar av landeL. För den skull har jag tillskrivit jord~
hrukslwl1sulellterua och ledarna av dräneringsvcl'ks:unheten inom, de
2ti olika lmshållningssälJskapen och Dnh[lllit om hesvanmdet av vissa
uppgifter tl bi fogat frilgefonnuliir. Konsulenterna visade
ill tres~
sera de
HU:
invcll
och .~ml
lm oeLs{\ be·
redvilligt liinmaL dc önskade uppgiIlel'na.
NUIJumnde o/Jsfänd och djup. De första
Ide Yilb
och fl
nln~n.

!nhcJl J hal' HinsYis en s:nlllllanstiil
ri:llct hclriirrandc :Iyståndcn,
talleJJ 2 frn
ayslånd och djllP, sammansUillda för heIn l:mdcl,
De h2\1' först
s
leril eller
de
ler-o
hnlt.
laboratoriet
hÖTt
för valtun starkt
lent
hlil' j
rnindre än j grovmo. Pnddlad lera
iir ocksö
taget ogenomsliipplig,
SkiIll1adcn i dränerings:l\'St~\llfI iiI' emellertId förhåHmHlevh:
i\'ledeHalet föl' gnwrnon år 21 och rör den
lerm:} 14 m.
Den hristande öyerensståullnc1scnmellan resuHaten från laboratode,·
bestämningarna och jordarternas verkliga genorllsläpplighet beror på
olikheter i hydrologiskt hänseende.
T de lel'fria -- svagt leriga jordarna slrörmnar det fria vattnet eller
grundvattnet på likartat sätt genom porerna i hela jordlagret. En la,·
boraloriehestämning ger här ett tillräckligt 110ggrant Inått på jordens
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Tabell l. Dl'äneringsulJstånd
C)

'cD

J ordar!. .i ahcll.

.S

,.':~

C1""

,
'":rx$
:;

~
>.:i

~
o

on

bD
~,

o

ej,Q

ej

O,.c:
o

Bp:j
'o

ej

GrOY1l10 , , , , , , , , , . , , , .. , , , , , . , , , , , , , ... 22 -25

FinlIlo . " " ,

'c()VJ
H :::J

,Q

, , , , , " , , 2022
Mjäla, . , , ., ' " " " " . " " , . " " " " " 18 20
Lerig ~;and . , ' , . , , , , , , , , , , . , , , , , ' . ' , . , , 20--2ö 202ö
Lerig mo, -. o. mjlda, mo·, och mjål1äLtlcra . 18 20 18
}Iellalllcra, , , , , , .. , , , , . , , . , . , . , , , .. , , . , ca 18 16
SLyv lera, , , , , , , , , . , ... , . , ..... , , , , , , ' , Hi 18
~[yckcL styv lera, , , , , , , . , , , . , , .. , , , , , , . ca Hi
Morällsancl , , . , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , . . . 1 8
:\Ioränmo .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lG--18
Lerig mor:1J1, l11oränliU,t1era ... , ...... , .. ca 18 Hi
Morilnmcllanlcra, sl.yv moränlera ..... ,..
Hl

ci

1820
:30
18
18 15-16 lö
18 16--18
20
1415
i8 141(; 1:3 15-20
18 14-iö 12 1:[ -16
12-Hll

1618 16
14--18 16
1518 H-H,
12 Hi 121 ej

lO
14

18-20
18-20
1820
J;)····201-1--18 16
1416 [3-17 16
Hl

lG
15
111

18-20

GyLLjelera, lcrgyLLja, gyttja .. , , , ....... .

Torvjord, [{lgförm . . . . . . . . . . . . . . , ....... 25-30
mcclclm. förm... . .
18 -2ö
hiigförm ...
... 1618

20
16-20

30-36
25
1820

,HimUun(ls Ili]l: mjiila, olika tlloriinjorc1ar och LOl'l'jordar .lii :!O

18-222530
Hij 8

lll,

Vännlallcls Hin: Iimno .. mcllalllcr[1 .i regel 18 m,
(ircbl'o .län: leror och 1crblandade jOl'dar j (J 0'18, p;\ lllera gellomsläppliga mincraljorclm
18 :20 och pii [()rvjonlar :!025 nL
I.

Ol'la ej i bdlOV m- dikning ellcr självdriincrandc.

Blot

slu·och såv~i1 genorn es·,
som genonI teoretisk hr->,

de nämnda
är sålunda
likartad
är
ur
gcnOlll-'
iir därernol: uteslutande heroende av de sprickor oeh gångar,
sorn finnas i leran. Genomsläppligheten är sålunda beroende av
sprickornas storlek och varaktighet. StlHUer häröver ha bl. a, utförts
Av tabell 2
att variationerna i fråga om dränerings avstånd
inolU landet äro
stora ..För mycket styv lera varierar avståndet
IneHan B och Hl rn och skillnaden är sålunda 7 m. Medeltalet uppgår
till 14 m. Variationerna äro störst för de grövre jordarna, nlOj ordarna,

22

m inom olika län

18

20~22

16

20-22
18
18
18
17

18-25 20--22
18--252230
16 1818-20
2025 18-20 1822
[(i 18
H1S
20
1720
18--20 25 15-2020 -28
16 1116
H--J ii 20 [el 15 1722 18-20
11--1 G 14
1:3 lG-20 lG-20 lG-181GJ8
16
14
12
JG -20 1~) leJ-IG
12
10-12
OU
14HiJ!1 1214
18 25
lG lG18 :2022
141G,1820
20
1820
Hi
Hi
1G
1·1 ID
16-20
12 ·13
15 18
14
120:,0
20 1
16
1i5···JO 22-28 30
16
30J5-40 22-·25 2:3
20
,1!5JO 1822 1G
16

j

20
20
18
Hl

22
18-22
1G-20
22
l(J-20
16 20

1;1

H

20
18
18

lG

2011 18
18-20 1 IS
12--1 G
20 1416
18
14
lG-18 12
l il H, 1012

11

18
16
15
Il

12-1G
J 113
17
16
21~'1O'

20
30

20-25

25

2025
20---2;)

30
25

18

:!.O

25 :10 20--2 LJ . ':10
--25 1820
. 20 ((i-18 20

att hiil' ofta förekomm.er vaUeninJiltrallon från
tW.ll'kcr. l,'örekornmer däremot ej vatteninfiHl'ation
L ex. grovJnon, iir del
at!: denna ej dräneras,

s törre roll än
ofta varierar avse··
med bestämda avstånd
förekomma, Ofta
stora omrllden med enbart enstaka
som
s vaekor och sanlw områden mellan
dikning, Från de län, dill' marken är mera slarld kuperc~d, kunna så~
lunda
besiiimda
dräneringsavståndel i regel
ej lämnas,
Genom laboratorieundersökningar av vår vanliga pinnmo ellcr ur~
bergsmorän har konstaterats aU moränsanden har en avsevärt större
genomsläpplighet än Jl]oränrnon. Dctta framgår dock ej av medeltalen
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Tabcll 2. Dl'äncrzngsuuslånd och dl'äncl'ingsdjup i m på olika jordurter
A vsLi'md

.J o r el a

t'

L

Gt·OVlllO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finmo ..
Mj äla ..... , ..
Lerig sund . , . , , .. , .
Lerig mo, lerig mjäla, mo- ocl1mjälliilUcra
;\lcllanlcl'a. . . . . . . .
. ....... .
Slyv lera ..
Mycket sLv,v lera ..
~[ori1nsand ..
Moriinmo ...
Lerig lllorön, llloränläLUcra .
~Ioriillmcllalllcra, sLyv 111orlinler[\ ..
Gylljclcra, lergyLLja, gyl Lja ..... .
Ton'jord, Etgförtlllllln ...... .
lllcclelmål L. fönnnlLn.
lliigfiinl1llltn ..... .

Djup
,Driineras
slundom -Varierar
Variera!' IIIcdelMedel··
ej
mellan
tal
tal
mellan

11
12
12
1·1

:lO

2R

:21
lil
18
19

13 22

J7

12 20
10 20
D--IG
J 2 25
11 20
ll- 20
12 18
11-,10

15
Jl
17
17
16
li5

!G !O

25

J 5-10

2:l
fR

2G
20

14:lO

If)

0,01,1
0,8-1,1
0,9-1,2
0,9-1,2
0,8·-1,2
0,9 -1,2
0,8--1,2
n,R -1,0
0,7-1,1
:1,0··1,2
O,~)--I ,2
O,D -.1,2
0,9--1,1
0,8--':1,3
0,8 .. 1,2
0,81,1

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,:1

SOLn i håda fallen är J m, Flera av de
konsulcnternil ha dod,
iiycll ll1oriimllon endas l dräneras sänl\O]' och där
egen erfarenhet lorde ocl,n10rÖl1Sm_l_dcn l

för d

(~rinrns

om alL (len
le
up llJJdcr uwrk·
~IV frostens och viix!iir i
I iiLt geIJ01l1S
l'iilLcrnas luckrande inycrkan och alt detta
redan vid sin
ofta fålL en
oC.h luckrare bes],nfl'cnheL iin den under"
hoHe nm oriinen,Y tm.orIlnens
et kan. emellertid variera
, ,'i1lz eL Fi rnle Illar
förhållandena,
::\loriincrna
aven flera km
landis ocb hlcyo
lmnna sålunda ej
~m

. lie
mUl sam hand med omväxlande uttorkning och uppblöLning i ytlagren
samt tjälbildning oeh
ej djupare ned, Moränlerorna äro oekså
ganska läla och dikas jiirnfiirelscyis ]':;I'aftigt, i medeltal rned 10 Et 16 m

uystfmd,
De gyttjebIandadc jordarna dräneras med mycket olika avstånd,
från 14 till 40 m. Flera jordbrukskonsulenter framhålla alt dessa jor~

dal' på grund av grövre spriekor äro självdrånerande, FlodkYlsl och
jag har oel\så tidigare påvisat att de inom något år, efter det att IG1~
11ale1' och diken upptagits, kOlmIla alt torka ut och spricka sönder
och bli sj älYdriinerande. lVIan bör sålunda ej Ol11edclbart efter en sankmarks torrläggning anordna täckt dUming ulan låta jorden torka ut
av sig själv. Av stor vild är dock att allt ytvatten aYledes. En myelzet
effektiv åtgtird är även all låta ytlagret ligga upplöj t i tiltor under el l
ål'. Inträffar då en torr S0ll111Wr, hlir uttorl<ningen och sprickhildningen
avsevärd.
Ihland
Driinerings<1yståndet på torvjordarna varierar i hög
har dock sa111111a avslånd angivits föl' såväl lågförmultnade som
förmultnade tOl'ysJag. Genom undersökningar av Banmnn och Malm-·
ström har del: emellertid påvisats alt de svagt fÖ1'l1l.ultnade och sam··
släppa igenom vaUen Hyscv{irlmyekcL tiiltare
tidigt luckra
än de högfönnuHnude och täta tOl'vslagcn.
För Gotland har påpelwLs alt samtliga torvjordar äro sjii1ydl'änc~
l'nnde. Delta torde merendels hero på alt [o)'ylagrel Lir relalid lunl:
och. att den
jordarten, i allmänhet lwlhgyltja, ii]' llt·
tOl'hHl och
Men de goUiindska torvjordarna i.il'O
On:l sLm'kL
och
sprie1wj' .
AY lahell 2
varierar för sedillH'nL-att
Illoriinjo]'·,
jm'dnnvl rnelhm 0,(3 och 1 Hl oell 1 medel tal iiI' 1,0 Hl,
he,
darna
i vissa fnll In ed eL!:
ha
upp ill

0,8
li.111

grovrno,
samt
jordar,
.Malmöhus län
med
som dikas
1,0 m.
Jämtlands
j,2 m ..
!. Södermanland iiI' dräneringsdjupet
som anses vara mest
praktiskt, enär dikena kunna
med tyå spad lag (vanlig s!ung'l
samt kilslunga) .- . I övrigt anyälldes inom landet eH dräneringsdjup
av 1,0 eller 0,9---1,0 11L
På fig. 1. angives i tyenne diagrarn dråneringsavståndet å sediment"
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jordar inom flerlalet län. Kurvorna åskådliggöra sambandet mellan
jordart och avstånd. Mjäla oeh lerig sand ha uteslutits, enär i dessa
henänmingar ibland synas ha innefattats en del olika jordarlstyper.
Mjäla användes sålunda ofta i Norrland SOlll en kollektivbenämning
för mjäla~~mellanlera. Dcn rena mjälan är en relalivt sällsynt jordart
i hela landet.
Den vänstra kurvan i övre diagrammet, som är betecknad med
anger att i Hallands hin drkineringsavståndet för mycket
lera är
10,
lera l!, mellan lera
lättlerali3, finmo
oeh grovmo
30 m. I kurvan längst till höger, Uppsala län, är avståndet för luycket
lera Hi,
lera 18 och mellanlera 20m. Dessa håda län uppvisa
sålunda yUerligheterna i detla fall. Skillnaden i avstånd il en och
sam.ma jord uppgår till 0- 8 In, vilket är en avsevärd olikhet. Hallands
län är em.ellertid vårt nederbördsrikaste län. (8Hl UlIlJ. årsnederhörd)
och
ett av våra nederhördsfatljgasle (50G mm). Beträffande
dräneringsavstånden inom det senare länet har jordbrukskonsulent
SELl'cN framhållit, aU dessa avstånd j ämte ett
up av 1,0 In
ha använts sedan hörjan av lH20-taleL
Uim: södra olluåde l<ommer
om nederhörden
andra rll1lnnel:
il
, och dess kurva
nära HaUandskurvan.
och Bohus lön har även en
nederbörd
och komrner
UH vänster i nedre
Huruvida
västkusUerornas eventuella natriumhalt har lumnal inverk~1 nedsiit,·
tande
eLen
ännu ej 11nder:;ök L
,:axnband
förefirmes emellertid mclhm
oeh nedfdJörcL
j
( tiOl;
rörc1sev!s srnå avstånd trots aU: nederhörden
och (jG;j
hu.widHcLen (
fall
förhål···
lande UI.l
sannolikt
enär Juan i Skåne anser aU sockerhetor lika yäl som vele
och blålucern kräYH en starkt DYdikad
kalkrika,
kolloidkemisi,
horde de därför
Della har dock ej hlivit hekräftat
yunna erfarenheten.
Norrbo Ilen har j iimförelscYls s tora
Dessa ha
vilket iiyen
öImts lTted
av dränerings försöken fl
och
Det (jyre diagranlmct å
l visar ett Yissl samband ruellan
art ClerhaIt) och
Flera av kurvorna
del nedre
diagrammet uppyisa dock avvikelser härifrån. Klu"'\'an för
län har ett stort avslånd, i medeltal 18 m, för den
leran liksom
för mellanleral1, Dessa avstånd gälla enligt uppgift VarasläUen. På de
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nämnda lerorna liksom för den
ha avstånden på senare är ökats
och

lenm
Vads bos tätten
av fiirsöken
beskrivils <lV Prmi\IM\, Utiikan"
erfarenheter, SOUl
rmdcl'

För lätUeran eIIer moleran
användes däremot
smnma SOUl.
Olnråde oeh
IiiUleran än
mellanleran, Erfarenheten
läUlerol'ua kunna vara
troligt
av dessa
också ait

SYIl,CS

Sill

drii."

att
oe1,så
80 (fc),

torde sålunda ej vara
då

ptl mera

plHI1 mark, äro ganska
met iiro däremot aysUinden relativt stora för
!igen beror på att de ligga på backsluttningar, där
är god,

\ilkct tro,

Man anser ofta att ett större dräneringsdj up är
på lättlerorna och anför som skäl aU yaUnets nedsjunkande tiH rören
går mycket långsamt. Detta sammanhängcr DOg också därmed att
lättlerorna liksom mjäla och finmo slamma igen och paeka
hårt.

Här tordc emellertid även det sätt, på vilket återfyllningen öycr drä"
ncringsledningen göres, spela en myckct stor roll.
I Västmanlands län är dräneringsavslåndet på grovmo och finmo
1'1111 cller detsamma som pö den myckct styva leran. Mojordarna
ligga oftast i -vårt land på slutlningarna upp emot rullstensåsarna.
Dclta är särsldlt framträdande inom V~istrnanlands slättbygder. DeL
större dräneringsbehovet heror säkerligen på vatteninfiltration från
r uj Istensåsarna.

Av fig. 2 framgå dräncringsaystånden på morän" och torvjordar.
Liksom för sediulenljordarna äro avstånden mindrc inom de Heder··
bördsrika länen och l Skåne. De högförmuHnade torvjordarua ha
mindre Qystånd än de lågförnmltnade.
A.lcl'fyllningcn. Genolll FLODKVISTS bekanla undersökningar är kon··
slaterat aU den omgri.iyda, återfyllda jorden oyanför dränerings led·
Bingarna har en avsevärt större genomsläpplighet än den ej olllgdivda
jorden vid sidan härom. FLODRVJWI' har åven påvisat den stora
delse, SOIll genomsläpplighelen hos denna omgrävda jord har för drii ..
i de fall då alvens genomsläpplighet iir
Det siiU,
av drälleringsdikena utföres, hlir därför av
llLnHt
till jOl·dhl'ukskonsulcn ..
[crna hade jag oekså anhfdlit om. uppgifter angående de
, SOlll
lliirYid
ljud ..

eller bådadera (d. Y. s. ett
allmänhet nii.rJuasL ovm1
grus, där ddt;) iir svitr! IL ulls1c.1
stor !I tslriic.kn
en del eller flera
torv,
cnris
rit;. BetriiJfaude flcra av de senares mwiindbarhel hu dock
delade. Del: teorelit;kt 1'il,
alt
iir s. le ornyänt nIteT. Det lär cn1
endast användas Inom Stoekholrns län

riircn.

{lel.l

gran··

svån,t;[

Den av A1,i,I]'Ö1' och IJALLEIU<'OHS särskilt
matjord och alv [nOlU heIn
större
lnindl'c utsträckning inom tolv län. Denna ulCtod hill' sbirsldH rekmn·
inenderats i Göteborgs och Bohus län sedan många år tilLbaka.

Vid dränering i lerjord hör den uppgrävda leran vid
varken ya ra för våt eller för ton', Lel'kokorna höra ha en plastisk
konsistens. En uttorkad lerklump uppsuger näul1igen vatten mycket
starl,l och faller sönder och minskar därigenom genomsläppligheten.
Aterfyllningen får givetvis ej heller packas hårt eller puddlas. För
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l'ig.2 Dröneringsavstånd i m på /77ord,,-'ocn tar'J"ordar

l·lo/-O,iI1?,;

lIog!Orr??
Ldgf"of'm

inillgen
de HlO- och llljälaril<a jOl'dnrnas vidl<OHlnwndc hiil'
siirsldid
samhel.
Aus/iilld och djup uid cll'äncl'in(JslöJ's()];. Den frågan har iiven l'l'Hlllst ii liL s, viJk~l avstånd och djup, som horde
vid cyenluella drii, Dcl inkomna siHcl'llwlcl'i,dct hör ha ett visst viirdc Yid
Lucn lw.tllHler ej all här puhliceras, }!all
hdl :msdl: alt såväl större som mindre m'stånd ii!1 de Iln
aJlyiiJHln hiirH
en
[ika mi\ngn anse all nwn clHJmd
hö
st(il'1'c avstånd l jiill11'iil'clsc med dc 1l1l,';lmnde,
!\PlriirraJHk driineri
upcL har del
sl.iirre flerLald dCD
nit. Jllm] ej hiir dik,)
upare iill nu. Andr,l anse clll(~I,·
ledid uU lllall lixen hör
störrc djup.
Den allllliinnasle upphUn
synes vara alt HlUU torde !<t.lIlna
störrc Hyslånd oeh mindre djnjl än dc nu använd.a.
nlcllsltcLcn skulle sltlunc!a kunna luim;kas till en. viss grad,
På den
11 uruvidn resultatet fl'rm fiirsökcn yid Lanml gjort
all: aystånden ökals under senare år, ha sju
llleddelat alt så varit rall d, åtminstone heträffrmde vissa jordar. Som förut
nämnts, ha dräneringsavstånden inom Norrhotten ölwts med ledning
'ly dc inom länet utförda försöken.
Sjiiludl'iinerande leror och gyttjeblandClde jorda/'.
1{,arakterisliskt för dessa jordar är aU de ha enllög halt ay ler,
gyttja eller i Ylssa fall dy. Dessa kolloidala partiklar ha förmågan

2D

aU hinda avsevärda mkingder yalten. De hålla ofta ca 75 viktprocent
eller mera hundel yalten. Vid torrläggning av sankmarker och sjöar
uppkoul1nn j de niimnda jordarterna på grund av uttorkning grövre,
slabila
, YHl'igcl1ol\1 dc bli självdränel'ande. Oftast äro jordHr!Cl'.na inom dessa lågt liggande marker gyUjeblandade jordar. De
självdrönerande jordarna äro sålunda i regel gyttjelera, lergyllja
cLler
a.
lllten även i andra kolloidrika jordar, som ligga inom mer eller
mindre sanka
uppkommer vid tonläggning utpräglad stabil
Sålunda ha t. ex. FlodkYist och jag föl' ca 20 ål' sedan
gladal lera inom Hjälmaroml'ådet.
SIl\lO:'\ J CHL\SSSOX har gjort undersökningar av sprickbildningen i den
Lunna. Sprickorna torde häl' ha uppkommit i
SCllll.hand med upptagande!: av de s. k. krondikena och kanalerna på
Val'HsläUen,
Den
leran är ona tydligt varvig, och varje varv utgöres
av tvenne skikt med olika sUlmrwnsiiLtning. Det ena skiktet utgöres
tiLl eller mo och det andra av finler. Vid
om krympningen, varigenom
sannolikt den gryn" eller
ofta sel' hos den
leran.
JordhrukskollsuJcnl. NOmWXHlJ hDr iakUagit att den.
leran llOl'l'H Södcrmanlnlld hDr en

Tillsnmlll:lus wcd jm'dhrukskonsulenL A,,\,)o(J har
studerat den
iillern, som fö['ckomrllcr in01u en del stora plana områden
ode de.!anw av NOJ'l'holtens kustland. Denna lera iiI'
alven ganska tät, men har därunder en
grynstruktur, vilken nedilL
Lera.u .kallas där"
för oeksi\ XOi'rhoLlcn
li.i.Ulel'nn är ej så kraftigtuthildad
.lerorna. Genomsläppligheten är därför n{tgot
~in hos dessa. 'rrc försök ha utlagts
gyttjc!eran för studium
av
yarialioner i samband med snösmältning och nederbörd rör ~l tt därigenom få fram ett mått på genol11s1äppligheten,
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vid
Av professor .L. NiLNNESON

:\ lIa som
med håtnads uppskattningar i praxis iiro nog överens
om, att dessa åro förenade med många och slora vanskligheter. Xven
om det under årens lopp nedlagts ett betydande arbete på aH utforma
LillyiigngångssiilL, som äro ägnade att ge mwiindbarn resultat, hun
man dock. ingalunda påslå, att de lnånga olika Yärderingsspörsmålen
i samband med båtnadsuppskattningen hiLlills r:ul: en slutgillig oell
tillfredsställande lösning. Man torde tvårtolll kunna
alL
detta
område föreligger ett stort behov av systematiska och ingående lmdersökningar l'örkJargönll1de av de olika spörsmlden salut att del för
detla iindamål fordras ell intimt sarnarhde mellan jordhruksel<Ollo.·
mleH och de jordbrukstekniska
fnunf'öra lJ t den agr()~

jord!Jru

och

företrädes-,
. liven om sj iii ya
vis iiI' ett jordhrul\sckonomlskL
de nämnda
j ordhr rI];:s lek ni ~,k H
slor omfattning skaffa under
iler delta hclriirrandc del.
1l1fllcL om s;HukmdcL Hl.cllan jor"
(jens lorr!
skördens stode["

IlliUcn HIH!cr deba!.t

llcnt
hhl
lY:l. olika siiU.i\Iall kan försöka all
il hela den hcrörda fas
före oeh
kan [ön;öka ujlpskaLLa marknadsYiinlct före och
den direJd. j)erörda arealc.iJ.
skall hörjamcd del rörslni.il111Hla till,·
och vidare förutsIdcka den
all jag i
kommer att
begreppet hMnad i betydd··
sen
(skördeölmingsbåtnad) och ej uännare ingår
~>hruknil1gshåtnaclens>.' särskilda problem.
Det är iindamålsenligt att vid diskussionen av båtnadslIppskatt·,
ningen ur jordbruksekonomisk synpunkt till att börja lned införa be-

greppet /astiglwlsl'äniu. Med fastighelsriinla f(\rslå vi som bekant den
ränta, som fasligheten såsom en brukningsenhet avkastar. Den erhålles bokföringsmässigt genom att man från hrutLoavkastningen för
hela brukningsenheten subl:raherar alla direkta driftskoslnader jämte
ränleanspråken på allt det kapilai i form av kreatur, maskiner oeh
förråd, som erfordras i jordbruket vid sidan O!tl själva fasligheten.
Kapitalisera vi den genomsnittliga fastighelsr~intan pr år för cn längre
period få vi fastighetens avkastningsv~irde för sannna period. Sett ur
denna synpunkt skulle båtuadsuppskaUningen vid ett torrläggningsfiiretag kunna sägas hestå i alt så rikligt som möjligt uppskatta fastighetsräntan oeh avknstningsvärdet å de berörda fastigheterna i dess
helhet dels löre dels e/tel' regleringen. Den genoDl regleringen uppnådda stegringen av hrul<ningscnheternas totala Hvl<astningsvärde är
just: ccccc båtnaden.
Utgå Yi från denna princip skulle Yi alltså icke behöva uppskatta
fas tighe tsvärde t: före oeh efter regleringen å varj e särs kild ay (orl'läggningsföretaget berörd oeh genom lllarkhöjd, jordlllåns- oeh arrOl1deringsförhållandena beslämd oeh å kartan inlagd iigofigur. Vad vi
skulle hehöyu uppskal La kil' endast den antagliga skörden, t. ex. i sk·e,
dels förc och dels efter
Il {l var och en av dessa
för aU på det sättet få ett uttryck för den totala skördestegring, SOTn
torrläggningen 1<~m antagas tnedför~l för hrukningsenheteni dess
helhet.
en lmdye{ för hel:! hrukningsenhetell
\'j skulle sedan
med den
lolalskörden
dels rör SiLWl tionen röre
loLalshörden, l\Jed
dels för förhållandena efter med

tighelen
räkna
i båda
alternativen. Vidare ~måsle vi vid bi'lda aUernaiiven räkna med sarnrnn
prisläge å produkter och produktionsmedel och smUlna rationalItels-·
grad j
O1n driftens planEiggning, mu vi vill få ett riI,tigt uttryel<
för vad den genom torrläggningen uppnådda skördeökningen hetyder
i {ikad fastighelsränta och stegrat avkDstningsviirde, el. v, s. i båtnad.
Vid uppgörandet av budgeten för förhållandena efter regleringen
måste man iivenledes särskilt beakta i vad rnån i samband med regleringen och den högre skörden eventuellt erfordras nya kapitalinverkningar i form av hyggnader, dräneringar, vägar o. dyl. samt taga upp
kostnaderna härför som en särskild post på budgetens debetsida. Hätt
utförd skulle denna bIldgetmetod, som vi lämpligen kunna kalla den,
ge såväl skörcleöknings-· som hrukningsbåtnaden i en SUlllllla.
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Den här skisserade budgetmelodens slyr1<a är, all den så aH s~iga
tvingar fram belraktandel ay regleringsförelagets inflytande på det
lo ta la ekono miska res ultate L för de herö nb fas tighe Lerna, allLså förelagets större eller Hlindre .lönsalllhet för de herörda fastigheterna i
deras helhet. Detta måste principiellt sett vara riktigt. En genom bättre
torrläggning ökad lotalskörd å en egendom kan i fråga Olll driftens
lönsamhet och därmed å båtnaden ha ekonomiska konsekvenser, som
icke bli tillräeldigt healdade, om lllall hlott Lar hänsyn Lill den av regleringen <1irek l berörda arealen.
Budgelmelodens svaghet är, aH de erforderliga beräkningarna flro
omständliga och tidskrävande sallll förenade med hetydande 1'elkiillo1'.
Var och en som sysslat med hudgetheriikllingar ay antydd art vet, alt
äyen små variationer
t. ex. i frflga Olll priset på jordbrukets slutprodukter, på förbrukningen ay arbetstillllllar, på priset pr arhetstimmc och andra produktions llledel-- kunna medföra högst het y ..
dande utslag i fråga Olll nettoavkaslning och 1'astighetsränta. Osäkerheten i fråga Olll de hiir disl<llterade buc1gelberäkllingal'uas slutresultat
måste därför hli myeket stor.
BudgeLmcloden kan ond\ligen ha etl Yissl Ol'ienlerullde viinie om
den utföres en och Ullnun
Yissa typiska fall såsom ]<Olllplettering till andl'H lillYiigagållgssätl, lllell vid hålnadsuppskallning i allmiinllcl lorde metoden få allses hådc rör komplicerad och för osiikcr
för alt kunna rckollllllclHleras.
hal' "clal diskutera den, därför att
man hör yara Idar över håde dcss förtjänster och dess svagheter.
Del gilller nllts[l all finna ell ,mual lil
som liksom
lmetoden heak lar
dess helhet, men iiI' mindre arbelskl'iiyunde och
felbillor lule lllillst iir del ay yikt, all hill
rik·
tighet (J dl riml
kall direld YCl'ificl'HS gCllOlll jiimJ'örelsc med det
fakliska
liige!.
fast
lsmarknaden fiirbiittrc oeh sämre hrukningsenbcler. Släpper 1ll,1l1 denna jiilllfiirelsegrund kan lllalI lätt, vaTe
man lilliimpal' budgelprincipen eller
l annal förfaringssätt,
kOlllma ul p[1 ]'C1W orimligheter.
sliillc! rör att medelsl hudgellllclodcn söka heriikllH den stegring
i I'aslighelsl'änla, SOI!1 kan anlagas uppnås genom del planerade torr~
liiggningsföl'ctaget, synes tuan höra inriIda
på en uppskattning av
den genom della uppnådda slegringen ay LIstigheternas marknads-o
yärde. En efter denna princip utformad melod kan lämpligen heteck-·
Ilas såsolll 11lIlrkl/udsuiil'dcl1lc[od.
Grundstolllmen i denna metod iiI' faslställande :lY marknadsvärdet
å fullt torrlagd prima åkerjord. Jag hallar detta viirde i det följande
llled en fnll1 Yänel'sl'egleringsutl'edningen hämtad terlll~pl'im((jol'ds-

vänfel i omräclet» eller A-värdet. H~il'lned försLås y~irdet pr ha föl' rulll
torrlngd jord ay i olllrådet bästa bonitet oeh på fastigheter med fullgoda byggnader. Då delLa primajordsYiirde pr heldul' kan yariern med
egendomens slorlel, oeh ekonollliska Eige, måsLe det dessutom alltid
anknyLas lill vissa närmare angiyna förutsättningar i dessa h~inseenden,
Huru skola Yi llU finna detta primaj ol'dsvärcle? .En framkomlig väg
synes yara, att man utgår från elen högsta viil'ClekJassen per ha åker
för en viss s [ode ksgr II pp i område t enlig t senas te fas tighels laxering.
Yid denna brukar lllall som hekant tillämpa vissa normer för bästa
jord, medelgod jord och sämre jord. Taxeringsvärdena ge emellertid
ieke ulan Yidare elt riktigt utlryek för saluviirdet å fastighetsuwrknaden. Yad Yl diirför äYen behiiyu äl' ett tal, som anger det aktuella
förhållandet mellan taxeringsvärdena å hela fasligheter och vid fri
försiilj ning helaimie köpeskillingar för fas tigheleruLl i fråga. Sådana
tal beleekna Yi lämpligen som köpeskillingskod'ficienter. Dessa kunna
fastställas genom slatistisk insamling och hearbetning ay i domstolar"
nasl agfar lsböck er införda köpesskilli ngslI ppg ifler för försåJ da fastig·,
heler och all sli.illa dessa köpeskillingar i relation till SalllIlla fasligheters laxeringsyiirdell. Dylika sammanslällningar ha under en del ål'
ull'örls ay statistiska eenlralhyn\.n,
Enligt uppgift från denna hyråkolllllla dessa undersökningar ~llt.
fortsiillas och "i(hre lllhyggas. Det blir hiirigenom möjligt aLL erhålla
dylika kiipesldllingsl\Oeffieiel1ler år eHer ilr filr olika ollll'äden (Hin),
för olika storleks- och antagligen iivcn godhclskhlsscr HY jOl'dhmksfasligheter liksom föl' olika fiirhållandcll lHellan fast
r!las areal
m' iniigojonI och
crhtllhl Yl dl ulmilrl\! hjiilplllcdcl för uppskattandd HY
vad Yl nyss kallade prilllujordsviil'del i olurädcl .i samhand llwd hill.,
nadsYiirdcringnl'.
\'1 t. ex., alt taxc]'ingsl'iirdc[ il förs La !dass
flllIl torrlagd .lord i ett Yissl olllrLtde är l ~)O() kr pr ha [t!zcr och all
lzöpeskil
ITicien[en iiI' 1,2, d. '\', s, ~dt dd nlllllönna c;alllviil'del
tnxel'ingsyiinld med 20 Sic, skulle lllolsyn··
å fasligheterna
runde Pl'illUljOl'dsviirde i ollln1del hLi l GOO X 1,2
J ROO kr 0, s, ,",
Delta prilllajonlsYiinle skall sedan hildu utg~ll1gsplllllde!l filr alla
följande med btllnndsuppskalLningen Sallllll~\l1hiingande Yiil'del'ingHl'.
Det iir däl'fiil' ocksll ilY slol' hetydelse, att slörsl~l omsorg och IWg"
grannhet nedlägges på detsammas fasLsUi!Jande,
Niisla sleg hlir alt uppskatta prillwjorclsuiirdet el de berörda /ustiyile/crI/a, B"uäl'dei, under hiinsynslagande lill dessas storleksklass och
om så erfordras ekonomisk~l läge, d. Y. s. lranspOl'ta\'ständ eller läge
i förhållande lill marknaden. Aysel' prilllajordsYärdet i området (Aviirdet) en viss storleksklass l. ex. mellan 20 och BO ha saml medelgott

ekonomis k t läge, sl\llLle lllun n lltså erhålla B-Yi.irde L enlig l formeln
B == A . s . l, där s och l (s Lorleks- resp. lägcfak tor) ge u ttryck för
den ökning resp. minskning i A-värdet, som på grund av varje egen-o
doms slorlehsklass resp. ekonomiska läge kan anses föreligga. Till
ledning för fastställande av de nämncla s- och [··faktorerna torde i
många fall kunna lFina de normer, som tillämpas i samband med
fastighetstaxeringarna. Jkimför även Jordbrnksekonomi ay L. Nmm.eson
m. fl. sid. :37 fl'.
Primajordsväl'det å brukningsdelen skulle alltså enligt det före ..
gående ange marknadsvärdet pr ha fullt torrlagd ålzel'jord ay bästa
bonitetsklass oeh med fullgolt byggnadshestånd, men m.ed nödig hän··
syn till varje särskild egendoms storleksklass och läge i förhållande
till marknaden.
"i\Ui~ta steg skuLle vara, all med utgångspunkt från detta J3.·yärde,
som ju kan V<triera med de berörda hrulolingsenhelernas slorlek och
ekonomiska läge, uppslwlta värdet il yarje särskild ay l'egleringsföre~
taget berörd ägo figur i lullt tOl'rlagt skick . .Jag kallar della värde grune/värdet eller C-värde/. Vid fastslällande av C-·värdet Iwr Juan att tagH
hänsyn till väsentligen två faktorer, som kunna yariera å de olika ägo··
nämligen
d. Y. s. marlucns
och al'l'ondel'ingen, el. v. s. iigofig urens ays tånd från byggnaderna och
ur brukningssynpunl< l mer eller mindre fördel:lldiga fonn. Betecknas
honitetsgraden bo och
större eller mindre
a skulle (>.viirdeL alll.stl erhållas
formelll C
B . bo . (f J ditl' bo
och a
i en skala l ex, från
!iH ,O och. det luullcrisbl
yärdet ii de båda faldol'crna
all när deL infiirda viirdeL umlforrneln C-viin1ct hlir
, ho .. j'ak [oren
skul1e
2 () ';;)
alltså
tlY sii.tnl'c
'!.mder
0,9, alt B·värdet
grund uv nliudre [ÖT-·
delaktig
rcdueerasmed 10 (;10 o. s, Vo
B-viinlcl 2 000 kr,
skulle alltså m.ed anförda värden å bo-o och u .. faktorel'na C-yärdcl bli:
2000·0,8·0,D
1440 kr.

En riktig honitering iiI' förenad med stora
slwli
ej gå närmare in
dessa, men viU dock understryka vilden av att
honiteringen göres TUÖj ligast noggrant och aH nya landvinningar
marklärans område vederhörligen uppmärksmnmas. Atl tillänlpandet
av den moderna Juarkkarteringsprineipen kan ge goda häilpunk.Ler är
otviyelaktigt. S~irskilt viktigt är det, att tillgänglig markhireexpeTlis
utnyttjas, när torrläggningsförelaget avser viunande av helt ny odlings-o
mark, t. ex. i samhand med sjösänkning. Exempel finnes på aU man
vid dylika företag i Yissa fall erhållit en nästan steril mad\, där man

väntade sig bördig åkerjord, eller att opåräknad stark sättning av den
nyvunna marken gjort den uppskattade båtnaden illusorisk.
Ä ven arronderings faktorns riktiga uppskattning är givetvis förenad
med hetydande svårigheter. De olika av regleringen berörda ägofigurernas större eller mindre avstånd från brukningsenhetens byggnader
får givetvis ej negligeras Yid C-värdets uppskattning. Med ökat avstånd
sj unl,er under för övrigt oförändrade förutsättningar nettoavkastningen och den behållna faslighelsräntan .
.Jag tror emellertid, all ruan ieke hör överuppskaUa arronderingsfaktorns inflytande i detta hänseende. Den tekniska utveeklingen,
gummihjulsvagnarna, skördetröskan, direkUrösl,uing o. s. v., ha i viss
mån eliminerat delta inflytande. Genom en förståndig anpassning av
arealanvändningen efter ayslåndet från byggnaderna, särskilt beträffande omfattningen av mera arhetskrävande odlingar, kan oekså avståndets inflytande i betydlig grad elirnineras.
Vi ha alltså nu kornmil till C-värdet å varje särskild av torrläggllingsföretaget berörd ägofigul'. Detta C-värde skulle alltså enligt det
föregående avse yärdet å iigofigl1l'ell i fråga i fullt torrlagt skiel( med
beaktande av såväl marhens naturliga hördighet, bonitet, som Hrr011
och är över B-viirdeL hiirleU ur "ud Yi från början heteel::,"
nade som prilllajordsvärdet i området. Vid definitionen av delta senare
il -lJärdet} anfördes
att det skulle representera högsta
honitelsklass och full
men också faslighcLer ,med fullgott
låmL DeLl~1 senarckl'HYlIcr
även hetl' ii f·,
fandc C"värdeL C-v~il'det skall lllotsvara ej hlott fullt
(W 11
utan
tånd
fn
Denna senure
stOl' principiell betydelse,
Till den nLinnare innebörden hiirClv vid den slutliga bål:nadsuppskattålerlwmmer
i det följande.
Ila allts!) nu kmnmit så långt, aU Yi ha
attat Jnarkvärdel
fl fullt torrlagd jord å de berörda ägoflgurel'ua, d.
s. del: värde varm
till Yi
kan komma genom del planerade tOl'rläggningsföretageL
I del: förhållandet att Yi baserat delta värde på primajordsvärdet i
ollJl'ådet ligger också en viss garanti rör att det ej är orimligt, varken
orimligt högt eller lågt, naturligtvis dock förutsalt, att Yåra uppskattningar ay de särskilda ägofigul'ernas honitels- och H1'l'Ollderings
faktorer äro något så n~ir rimliga oeh aU Yi rör samtliga brukningsenheler, som herörHs ay reglel'ingsfiirelaget, gått tillväga efter saU1lna
prineipel'.
Nästa uppgift blir att upp skalla markvärdet :"1 de berörda ägofiguferna i del: före regleringen förefilllliga sl<ieket, alltså vid den mer
m

m

eller mindre ofullständiga lorrliiggning SOlll föreligger itlnan regleringen. J och för denna uppskattning behöva vi hi Ida oss en uppfattning 0111 sambandet mellan lorrläggningsgraden och markvärdet. För
uppskaltningen av della samband hehöya vi ha Idargjort lYå spörsmål.
För det förs la hllru skörden uClrieml' Tned tOl'rläugningsgZ'({r!en, för det
andra hl/rll markvärdet eller rättare hllru j'asfighelsränlun pr sk-·e
varieru]' med heldarsköl'darnas storlck. Det relatlYH mark värdet vid
oli!<r! torrliiggningsdj up kan nämligen sägas vara en funk lion al' dessa
båda faldorer, av det rel. sl<ördeulbyle som uppnås Yid ett visst
lorrläggningsdjujl och al' den faslighelsränta pr sl<-e, som den erhållna
skörden kan anses represeniera .
Del dirclzla försöksll1ässiga underlaget beträffande sambandet mellan heklal'sl<ördar och torrläggningsdj up är S{ISOlll Yi alla yeta synnerligen ofllllsUindigt och IUlapphändigl. Det är niirlllHsl den agronomiska
hydroteknikens uppgift alt sjzaffa fra 111 ett bätlre underlag i detta
hänseende. Uppgiflen iiI' emellerlid synnerligen vansklig. Sambllndet
mellan torrliiggningsgrad och skörd yariernr med jordlllånsförhållandena, med det odlade Yiixlll1aterialel.
hiisl\'e!e och soekerhelor
lm'de l'Cager:l betydligt starkare vid en otillJ'l'cdssliillandc torrläggning iin t. ex. yaIlYiixlcl'lw. Del ifrågavarande s:lllllJ<llldct yarierar an··
tagligen ocl,så aysevärt fr[1ll ål' till ål' med växlingar helriiffande ncderhiirdsmilngden och dess fördelning under {,re!.
delta område Mminslollc tills ,idarc IllllSlc l1ii.i~l oss Illed
Alt. Yl
td,iim;miissiga llJl]lsk~lllningar
praktisk erfarenhet är nog
ol'ri'mkoml
. Dct hlir det kloka pl'aldisk~l omdöme!., som yi i yarje
siirsldll rall i huvudsak tuåstc lil~l till. En yil,
pri
yrd denna
upps],aUll
mi\slc clllcllerlid Yara, all mall fiir yar.le hiijd
u
frlw den för höj
i rråga mest rationella
oell den
i anslutning till dcnml nrcnl:l1wändning antagliga ski·mlcllliingden. Vid
eL! lorrliiggningsdjujl t\\' endast låt oss
il :\ (j dill eller tiigrc torde
~lIlyiindning :lY marken !'ör gr~isodling (hcLcsyall eller
) ge
bclydligt högre skiirdculh.yle, siirskilt i förh~lllande till ()(!lillgskoslna ..
dernH, iin SHJllllW marks mr\'ändning för eirklllalionshruk. Del iiI' {Et
enligt min uppfnHning rikligast, ntl Yicll<Ollslnlklioll DY skiirdelwt'van
oekså riikuD med denna mest rationell:l an~al;llwiifldnillg, iiyeu Olll
mar!zen i yerldighden användes i cirl\Ulatiollshruk. GÖl' man iel,e
delta, får man lätt en för hög hMnad "id del nngjYIlH höjdläget, en
båtnad, yars storlek samlllanh~inger llled en irrationell :lllYiindning al'
arealen före regleringen och inte med den i och för sig genolll 101'1'Jiiggningen uppnådda stegringen HY markens produldiyitet.
Jagk01ll1l1er så lill den yikliga frågan om smnbandel mellan skördens relativa storlek pr 1w och den behållna j'astighetsl'änllln, d. Y. s.

markvärdet. DelLa spörsllltd är ju överhuvudlaget av stod principiclll
och allmänt jordhruksekonollliskt inlresse.
Som allmän regel hetrMfande detta samband tordc lllan kunna
uppställa, att mcd sjunl<ande skörd vid oförändrad drifts form sjunker
äuen den behdllna laslighelsränlaIl jJr sk-c, d. v. s. llZal'kuärdet sjunker
in/c bara i proportion till skörden lilan hastigare. Dct är en erfarcnhetssals, som bekräftals [lY en mångfald specialundersökningar, SOUl
Yi under årcns lopp utfört i anslulning till det i Räkenskapsresullat
föl' syensha jordbruk insamlade slatistiska materialet, i vilket maleriaI
ju både sl,ördel'esultat rör dekonlrollerade jordhrukcn oeh .lönsamheten redcr\'isas. Förhållandet får sin förklHring i de s. 1<. /uslu kos/naderna. Yid cn Yiss giycn dl'iftsforlll, en Yiss arealanv~indning o. s. Y.,
äro en avsevärd del aYkoslnaderna, t. ex. föl' jordens hearbetning,
fasta, d. Y. s. ungefär lika stora "are sig sl<öl'den iiI' någon eller några
hundra enheler slörre eller llIindre pr ha. Har lilan t. ex. i ett Yisst
rall en medelskörd av låt oss säga 2 GOO sk-e pr ha Yid en viss driflsform och arcalalwändning sam! en behållen fuslighetsl'änta av 7G hl'
pr h~l, d. Y. s. ;) öre pr sk-e, sjunker kanske under föl' (iYl'igt oför··
ändrade förhållanden men med liigl'c skiird l'aslighclsl'iintan lill U,
innan skörden sjllnkit till 1 [JOO il J 1300 sk·c pr ha. Faslighclsriintan
sjun1<el' med andra ord myeket starkt Yid fallande skörd med oför~
ändrad dl'iflsforlll oeh o röriindrac1c fas tn kos t Ilade]'.
Genom alt "id sjunkande hördighet hos jorden
till en areal··
ullYiindning och driflsfol'm llled
fasta kostnader, genom all t. ex.
inskriinka eid, ltlatiol1shruJ.cct och
en större del ny arealen i
kan man emellertid j \'iss llJi.ln hJ'OlllS:l upp
i ras
ränta. );,ycn med den rationellaste
ng :lY driflen och dc fasta
kosln.arIerna torde man dock i
icl,ckllnna ulHh'ika, alt den behållna fasligheLsr~intan pr sk .. c sj llllkcl' Yid avtagande skörd, d. Y. s.
alt, sflsom förut anl'iir[s, mal'lcdlrdel sjunker sLnl'kal'c iin skiil'de ..
uiJaUet.
I anslulning lill denna princip ha \'i nu ;\[[ fÖJ'sök~l uppskalta det
l'elaliya 1llal'kYiil'det ,-id pi\. gl'lllld ay olika torrliiggningsdjup ya ..
l'ierande skii]'(! för aLL hiil'igenolll få ett undcrlag fiir den i och fiir
båtnads uppskatIll ingen erforderliga lllnl'k Yiil'dek una n.
SOIll elt exempcl på de öycl'Yiiganden, som måste göras i delta Snlllmanhang, hiinYisar jag lill nedanstående labell.
Yi utgå i detta exempel från en brukningsenhet, däl' lllan Yid fullständig torrläggning kan riikmt mcd en nonnalsl<öl'cl HY 240() sk-e pr
ha och ett fastighetsYiirdc av l 800 lo' pr ha, yilket eftcr 4 % räntefot
molsvarar en fastighetsränta al' 72 kr pr lw eHer :l,O öre pr sk .. e. Vi
uppställa nu frågan: "ad hlir motsyarande mm'l,vörde Yid en på grund
;-)9

Sombandet mellan hektarskörd och fastighetsvärde
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.. .. . ....
. .... .
. ... .

Il .. ..
C ., . ..
D ... ..
E '" ,

,

. .... .
... . .

Fastighetsvärde

Skörd i
% av [ul!
skörd

Sk-·c
pr ha

Fastighetsrällta
pr sk-e, öre

FasLighetsränta
pr ha, kr

kr ]le!' ha

Rel. tal

100
75
50
25
5

2400
1 800
1200
GOO
120

:1,0
2,8
2,4
1,8
l,O

72:50:40
28:80
10,80
1:20

1 800:
l2GO:720:
270: -30:

lOD
'ID
.j()

15
1,7

av bristande torrläggning nedsatt hektarskörd a v B 75 %, C 50 %,
D 25 % och E 5 % av full skörd?
Vi utgå i koL 3 från fastighetsräntan pr sk-e och antaga, all
denna i enlighet med förut diskuterad princip sjunker med fallande
skörd: i EJ till 2,8 öre, i C till 2,4 öre, i D till 1,8 öre och i E till 1,0 öre
pr sk-e. Genom att multiplicera skördarna i sk-e pr ha vid dc olika
alternativen rned dessa värden erhålla vi fastighetsräntan pr ha. Genom. aU kapitalisera faslighetsräntan pr ha vid varje alternativ erhålla
vi de motsvarande fastighetsvärdena oeh geuclTn aU ställa dessa vär-·
den relation lill
vid A, (L
s.
full
erhålla vi de relativa lal i tahellens sista kolumn, som erfordras för
all lwnstruera den iinskade llJal'kviirdekurvan. Vid en skörd av resp.
2() och G 'Ic) HI' llonnnl skiird hlir markvärdet resp. 70 %,
}()
och 1,7 !}{) UY lnarksiinlel dd fnll
Jag behöver Yii!
H
(alle! l endast
skall hetnlldas som ett exempel niirmasl avsett <dl
oeh
och ej SD.SOUl
av del diskuterade
huruvida
räntan pr sk·e vid de olil«t alternativen äro
och
har i
från ett relatiyl starkt
fas
pr sk-e vid minskad
ruen att dock fnstighelsräntan inle ens dd
den låga skörden i J) och E fullständigt försvinner eller hlir negativ.
Huruvida detta antagande är rikligt i ett visst konkrc1: fall kan
vis diskuteras och måste göras hll föremål för särskilda i)yervägnnden.
Man torde doek ulan vidare kunna avföra från diskussionen den
möjligheten, alt fastighetsräntan pr sk-e sliger vid nedsall skörd eller
alt den hlir oföriinclrad. I det senare fallet slnrlle alltså markvärdet
avtaga precis i proportion lill skördeminslmingen. Just med hiillsyn
till de fasta kostnaderna torde denna möjlighet vara utesluten. D~ir
emot kan del naturligtvis göras gällande och i vissa konkreta fall även
vara rik ligl, att nedgången i fastighetsriinla pr sk-e iiI' mindre resp.
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sliirre till vad cxcmplen j tabellen angiva. Del kan ren l av ifrågasäLlas
om fastighetsräntan vid så låg skörd som L. ex. i D, oeh birm.u mera i R,
i många fall ieke är negativ,
Detta sista spörsmål är onekligen av ganska stor! principiellt intresse. Xl' del vid håtnadsuppskaUningar i samhandmed lorrlilggningsföretag ieke berättigat att åtminstone i vissa fall utgå från en negativ
fastlghetsrbinla oeh alltså ett negativt markvärde å jord, som på grund
HY ofullständig torrläggning endast ger t. ex. tredjedels skörd. Att
man, om dylik jord anYiindes i vanligt eirkulationsbl'uk, såsom j Ll
ofta sker, i regel gör direkta förluster, i det aU brukningsl<oslnaderna
överstiga de! uppnådda sl,iinleyiirdet, iiI' otvivelaktigt. (ienom alt
sätta in ett negativt markYiirde å dylik jord före regleringen skulle
den uppsl<:nUade håtnaden genom torrl~iggningen bli i 1llolsyarande
grad högre,Yore della rent principiellt sett iel,e riktigare än all riikna
med om ock cU lågt så dock ett [lositiuimarkviil'de före regleringen fl
dylik dåligt avkastande jord?
SpörsrmUet fört.iän~U'
att dislmteras, lnen .lag skall l detta
sammanhang nöja mig med att ställa
peka, att om man
före n~g"·
och en
eHer dCllSD mma,
farlig Inal'k Yid htllnadsuppskallningar. D~irmed Yill .lag dock id;:e ha
alt deL ej under yistm förlulllandcn kan
Jnct] llJal'kviirdet O
som före
iiyctl llled den raUolJcllnslc
c[sfLinla ej kun lip
tllelhm skönkn och 1\l;lrk';iirdcj iiI'
enkel rorll1(~I, SOUl gel'
denldir sl\isser:ldc
av "U)['S[:I Yiid all

maleriaL Vid diskussi(lllen al' dc olika
ii]' det
aU man
omdöme!: och den pl'uktisl<:l erfarenheten framförallt m~lsle lllohiliseras Yid lösningen HY de föreliggande
Har Inan kOlnIllH lill ett
resultat beträffallde det lliil' diskuLenlde sambandet, är den prakliska lilEimpningen oeh konsll'ul,tionen av mnd,,;ärdel'lll',,;m en .lätt sak.
BåtnadeIJ å varj e iigofignr erhålles därefter genom H II Hl ullip l icer'l
C~\'ilrdet pr hek laJ' med håLnadsproeenten och bigofigurens me,:I. Med
bUtnadsfil'occnlcn, bä, förslå Yl skillnaden mellan marln'äl'del. i (!c' av
C-yärdet efter och före regleringen. Xl' för elt visst höjdläge markvärdet efte]' regleringen 100 % och [öre regleringen G2 0/. HY C-vål'del,
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~ir båtnadsprocenlen :38. Är C-värdet samtidigt 1 (JOO kr pr ha och
arealen 0,15 ha, blir båtnaden il denna ägofigur:

1 (jOO· 0,:38 . 0,15,=

~11,20

kr o. s. y.

Genom att addera de på angivet sätt fastställda håtnadsyärdena för
de olika iigofignrer, som heröras ay torrläggningsfiiretaget på hrukningsenheten i fråga, får man den totala håtnadssllllllllan för denna.
Betecl<na Yi denna båtnadsSlllllllla Bd och arealerna å de olika ägofigurerna ((1', få vi alltså formeln Bd = I: (C . bä . ar).
Denna håtnadssUII1111H betecknar jag emellertid såsom bl'utfobdtnad.
För att kunna ekonomisId utnyttja den stegring al' de herörda
hrukningsenheternas iolalsl<iird, som antages ]< unna uppnås genom
torrläggningsförelaget, fordras .i II ofta en hel del kapitaliIwesteril1gar
vid sidan om de kapilalulliigg, som komllla på själya lorrläggningsföretaget. Förhållandet illustreras kanske häst, om vi utgå från el!
sjösänkningsföretag, vid vilket yunnils helt uy odlingsmark, odlings-o
mark, som efter regleringen antages bli 1'1l1lsUindigt torrlagd och där
C-värdet alltså l'eprescn terar yärdel av full t torrlagd jord av föreliggamIe ho nitet och vid fullgoll hyggnadsheslånd. C·-ybil'det har kansh:e
i ett. dylikl fall llppl~\gils tillIiU oss
1 {JOO kr pr ha och bl'utlobåtnaden blir alltså oeks~l ] (jOO kl' pr ha, eflersolll batnadsprocenten
enligt vårt föregående l'esonetlwng iir= 100.
markvärde före
regleringen förelåg j l! i dc[[n ti.inl<l~l fall icke. Yi antaga yidare, alt
sjösiinkningcn har så stor ollll'aLlning, att del
ler alL skapa helt nya
hl'ul,nlngsenhclel' och ;jU del iiI'
II Olll en viss sådan
enhet
l. ex. 50 ha. j\Jed el[ C··yärdc ay l nOll 1,1' pr ha, skulle den nya
]'eprcSClllenl cll fasligllCisyiil'dc av 50·1 (jOO
SO 000
Ju. D. Y. s. fullt torrlagd och utrustad med fullgodu
och l
öyrigt i f'ullslöndigl skick sklllle den rejlresentera detta yärde. EU
värde, som y j j II
hiirl et t från llll1rlmmlsYiirdel, prilllajordsviirdet, å liknande fasligllcler i området.
Fastigheten är emellerlid ej fiirdig, genom uH yultenl'egleringen ul··
föl'ls. Denna gör del blott miijligl atl sänka gruflcIYattenylan
att
torrläggning till fullt djup kon åstadkommas. För aH kunna utnyttja
och exploatera den produl\ tionskrafl, som genom regleringen så att
säga aktualiserats, fordras en hej mängd. nyil1yesleringar j fonll ay
vägar, dränering
om jorden ej är själyclränernd- och framför allt
i form ay byggnader. Beleckna Yi alla dessa erforderliga nyinyesleringar
K, få Yl nettobåtnadell NRå enligt formeln: NBä = Bå -- IL
Jag har med aYSikt valt detta exell1pel, diir regleringsföl'etaget avsåg
att genom sjösänkning skapa helt nya brukningsenheter, rör att spetsa
till problemet. I della rall framträder skillnaden mellan bl'uttohåtnad

och nettobåLnnd j u särdeles lydligL. :'Ilen även vid lorrläggningsföretag
avseende att höja produktionen från galllmal men ofullständigt torrlagd jordbruksjord får K-faktorn givetvis icke försulllmas.
Det är enligt min mening nellobåtnaden, som i sista hand skall
uppskattas. Det är denna neltohåtnad, som skall j ämföras med den
slutliga kostnaden för sj~ilya torrliiggningsförelaget och det är efter
netlobåtnadens storlek. på de herörda hrukningsenheterna, som dessa
skola deltaga i de Iör regleringens utförande gemensamma kostnaderna. Om bruttobåtnaden på lvå hrukningsenheter är lika och t. ex.
1 () 000 .kr, men nettobåtnaclen på de håda egendomarna är t. ex. resp.
8000 oeh 4 000 kr, kan det ej vara riktigt u tt deras reparlitionstal i de
gemensamma torrliiggningskostnaderna hli lika. Båtnadsuppskattningen hör, såsom jag inledningsyis fralllhöll, försöka uppskatta de
ekonomiska fördelarna rör de al' regleringen herörda hrukningsenhe~
terna i. deras helhet, och diirför måste Yi uPlnni.irksallllllCl vad jag har
kallat [{~faktorn oeh försöka hestiillllllH netlohåtnadsvärclet å de berörda fastigheterna.
Uppskattningen av K-faklorn och därmed av neUobålnadens storlek
måste gi velYis göras indiyj du elll rör yarj c berörd hrulmillgsenhel och
llled noggrant beaktande al' brukningsenhclens siirskiIda förhållanden.
Är den al' regleringen direld herörda arealen lilen i förhållande lill
egendomens totala areal al' hl'ukningsjorrl, den uppnåhara skördeöl\~
llillgen nlllså iiven relativt. litell jiilllförelse med egendoll1ens tidigare
lolalskörd, dc bennII
lillriickl
iiycn eHe]' regleringen,
ingn nya llu1rlZ'\'iigar erforclcr
och den hcr(irda aren len sjiilwlränerad, blir lemske K~rakl()rll
(J. Brullo- och ncltohi\lnadl~nkolllllla
då Hlt S~lll1mHnf~llla,
,Ju större relativ ol11fallning den HY
berörda arealen har
i förhållande lill egendomens tol:dare:d, j 1I slörre procentuell stegring
av egendomens lolalsl\iicd, som genom regleringen kan antagas uppnås, desto slörre torde f(-falzlorll j
hli och deslo slörre sldllnarlell
alltså mellan brullo·· och neltoh:"\.lJlHd, SåSOlll dessa hegrepp förut definierats.
Del är i detta senare fall framförallt del cycnluclla hehclYet av nyhyggnader oeh HY nydriineringar Ö den HY regleringen direkt berörda
arealen, som måste uppmärksamlllas rör att man skall kunna riktigt
uppskalta lönsamheten ay regleringsförelaget i dess helhet samt erhålla
rimliga yärden å de repartitionstal enligl vilka delägarna sl<ola deltaga i de gemensamma koslnaderna för företagels utförande. Att dessa
reparlitionstal böra bygga på nettobålnaden och icke på brutlobåtnaden
ay företaget för de skilda deEigal'l1a torde, såsom förut framhållits,
vara ofrånkomligt.
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Uppska l.tningen av I{-viirclet och dänned av netlobåtnaden ställer
givetvis även stora krav på förrättningsmannens Olndöme och erfarenhet. 1\Ten i fråga om dessa såväl som övriga med båtnadsllppskaUningen
sammanhängande Yärderingsspörsmål gäller också, att det fordras
systematiska och ingående undersökningar i skilda hänseenden för ett
klargörande av de olika sammanhangen, så aU förrättningsmannen
får ett solidare underlag för sitt slutliga ståndpunktstagande till de
skilda Yiirderingsspörsmålen, än vad i allmänhet för närvarande står
till hans förfogande. Jag Yill också sluta med den förhoppningen, att
ett dylikt systernatiskt forskningsarbete på ifrågavarande område sna··
rast möjligt sättes igång.

Sarnbandct rnellan avdikning och

j ordbruksdriftens rationalisering
Föredrag vid. Sällskapets för agronomisk hydroteknik ilrsmöte undel'
lanthruksveckan .i Stockholm vårcn 1947

Av jordbrukskonsulcnt EHIK ALMLÖF, Skara

Det vikllgaste syftemålet med jordens dikning är aU reglera vallenförhållandena i densamma, så alt dessa bli de bästa möjliga för
kulturväxterna. I och med jordbrukets mekanisering har även framkommit helt andra fordringar mol förr på slora, hela, regelbundna
och lätthrLlkade fält, d~ir arbetshesparande masldner kunna ul1vändas.
Det iil'lllOL
;n' della senare
som jag hör skall
framföra några synpunkter på nvdikningens betydelse .
.Med dilming Hvses i della smlllllHnhang i första hand liidulik·
ningen,
iiyen Olll man c.lkan hor!se från
i alltnönheL Det
ler således
fdll cn i\ldrc och föråldrad dik
ii.11 en H]odernare.
Lcknjk SOIll (iyerl
(\iiir Siillsl<
föl'
som dil'cld :ml,
iimne vid trnulliitct ID}!
så ii.r deLla hl. n. fiil' att ['fl
den aktuella lerm.crl »1':.1
f'nunJ'örc!a rörande de förh~li landen, som ~iro ddande
atl
framförallt
västra
yerkSanlhelcn föl' ål<
smmnanfaJlcr med och
, som avse j01'dhruksi nlager en fraluskj ulen
driftens rut ionalisering.
Förhållandena äro
tllyel\et varierande i ()lil~a delar av lan·,
det och liven inom ett och samma län kan dikningells helydelse för
rationaliseringen yuramyekel: olika fnmlll'fidnnde. Sålunda kan li,i.ck·
dikningen inom en trakt vara av så stor betydelse för jordbrukets
bedrivande under nu rådande förhållanden med brist på arbetskraft,
att den faktiskt är en grundförntsättning härför. För sådana trakter
är täckdikningen en av de vik tigas le åtgärderna för jordbrukets ra~
tionalisering. Därmed är ej sagt, att man skall förbise (iyriga åtgiirder.
l en annan och kanske angränsande trakt kan visserligen dilmingen

Fig, Z, S/ara ({rca/pr /!ö['c!i[J dkl'l'jon/ ii uris/m Sucriges s/iill/!yydl'r C/uuClllnas all/jämt med öppna diken, Hr/r inse dock jordbrukarna nu allmän/ dräncringens belydelse, Del är framföra/l! bris/cll [Jilmalericlf, mC/I (/UI'/I arbetskraft, som hindrur
en forcering au diknill[Jc/I

ha snunna betydclse, men hil!' kunna förhilJJandcn uppll'iida, SOIn göra,
all Ulan samtidigt ]zolluner in
, SOll.\ sHlllluanhiinga mcd den
s, k,
tre
HY fasligheLcl'llas iigogränser
kan \'iS~l
rör aU i.i.nda
hrukningsenhetcr
skall kUlllW crh[dlns, och vid dikningsförslags uppriillande är ett
lämpligt tillfälle all föra sådanu
lal hland yederbörande
markägare, (Sc
G ~)
Man lWll samlllunfaUa de ()Iik~l siill,
Yilka dikningen kan ha be"
lydelse för jOl'cllJt'u1,sdriflens rationaliscringi följande LYå punkler:
l :0) ,Jordens brukning underliillas, Yilkel heredcr möjlighet för ul-ökad Jllcl<anisering ay driften ("cgentlig hrukningsbåtnach);
2:0) Jordbrukarna bli mindre beroendc ay oljänliga YiidcrIeIzsförhållandcn, varigenom t. ex. tiden för sådd och skörd hlir l~ingrc. Detta
är bl'ukningsbålnad, iiyen om llJan i prak tiken hänför denna båtnad
till alstringshåtnaden, (Att så tir fallel lorde hero på aU denna håtnad
~ir sYårare att värdesätta i pengar.)
Del är giyelyis syår! att draga någon skarp grbins mellan dessa båda
förbättringar genom an!ilmingen, men jag har ansett dct lämpligt
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med denna uppdelning, då hiirigenolll en klarare disposition erhålles
av ämnet.
Förbättrade brukningsmö j ligheLer av åkerjorden erhållas framförallt i de fall, då en dikning innebär övergång från elt öppet till eLL
täckl dikessystem. Härvidlag kunna förhållandena vara mycket varierande. Det .kan vara en mer eller mindre systematiskt genomförd
öppen dikning, som ersättes llled tbicl<dikning. A västra Sveriges slällbygder t. ex., där åkerjorden sedan gammalt är öppet avdikad Jlled
tegdiken på ett avstånd ay ofta endast 15 fl 18 Ul mellan dikena, erhålles
genom täckdikning utprbiglal förbältrade brukningsmöjligheter. Det
är lllol bakgrunden av detta förhållande, som man på dessa slättbyggder just nu har all söka anledningen till lantbrukarnas stora intresse
att få åkerjorden snarast möjligt täckdikad, vartill givetvis även hidrager, alL stora delar av landels kanske lllest bördiga åkerjord finnes
där. Enbart i Sl,araborgs Hin finns nära 9 % av landets totala åkerareal.
Som exempel på iigoslagells l'iil'delning, hl'llkllillgsdelal'uas storlek
m. m, inom en utpl'iiglad jordbrul<shygd inom Skaraborgs Jän,må
anföras följande uppgifter från socknen Sill iuYid Vänern.
Sals socken, S/;((/'(/bo/'gs län, /iuos1n[j, h/'llkningsdelaJ' m, m., /öl'delat
på slol'lc./;sytlljJ}J('l', ål' UJli1
j\ g () s

},J,CI'

Sli\LLcr

h lllLi,-c ra cl
bcLcs~lllg

ilO\l

,\uLaIIiigenhctcr med

;)

I

t a g, h c k L a r
.\lllJall

Ovrig

l>C'tcs{illg

Il/ark

:2

1:21

Summa Al't'Cl\(!cracl
[lkcrjol_'d,
landareal
hekLar
heldar

PH)

,\nlal iJrllknillgsdchr llled ilkcrnrcaL i hek Lar,

Lr~i.dgäl'(l

Dill

lD8

Sllmtmt
iJruk--

nings-

(icke
llkcr)

dc1ar

1

1:2

"

l andra fall lum förhättringen innebära endast igenläggande med
rör HY eH öppet avlopp. ;\yen (El ],an, förutom genom vinsten av lägre
underhållskostnader, stora, förbättrade brukningsmöj ligheter erhållas,
särskilt om samtidigt en viss omläggning av skiftena i cirlmlationen
kan företagas. Det är för övrigt ganska vanligt i Skaraborgs län, aH
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Fiy, ,)

Hill' {Jilyäl' likso!ll [Hl el/ slorl (InlIIl yr1nlar planläyynil/!J jijl' dn'inel'inq

med ett
D U el'l1tl

kOHuner

L ex,
mellan de olika
där
man vid bestämmande
dricksvatten för hetes,,,
djuren

(l,

s,

SOUl exempel
det andra allel'ualiveL, då avdikningen hi drager till
jordhruksdriftens rationalisering, vilket innebär mindre beroende av
otjänliga v~iderleksförhM[anden, vill
anföra följande,
AU tidig sådd under tjänliga förhåIlanden på våren är av största
hetydelse för skördeavkastningen är allmänt känt Denna fördel 1<an
i och Iiil'
lm:lppasl hiinföras liH vad hiir Hyses med rationalisering,

\

"

3

Fiy. 3. ](o/'Iu ijuer en II/! qdrd({l'lI({ (se jiq. 2) ser/cm ruliolwliscrinyen au clkel''"
jordens struklur ucr!;sUillls

men genom aU
våren eller efter
il]lP (ork ar
nederbörd, blir den
under vilken
lämpligen kan
längre, även om ruan noga böl' avpassa den mes!: tjänliga
perioden för sådd.
En lnera påtaglig
för jordbruksdriftens rationalisering
genoHr avdikningen i. deltn sammanhang ligger i de fördelar en effekliv
ytdränerIng av åkerjorden bereder. Särskilt på svårgenomsläpplig ler··
jord hill' man i samband med täckdikningen eftersträva aU erhålla
en elleldiv gtdl'änel'ing. Detta hal' särskilt stor betydelse för att man
med fördel skaLl kunna utnyttja dc stora, ofta ganska tunga m.en ar,·
helsbesparande skördemaskinerna, såsom självbindare och skördetröska. Del förekom t. ex. hösten 19 tJJj ganska allmänt, på otäckdikad
jord och även på ~ildre, olämpligt dikade fält i Västergötland, aU såväl
självbindare som skördetröska under skördearbetet transporterades
fram över fälten på en släpa, enär marken ej bar den tunga belastningen.
4··--- ~·7 tjGG Ol'undföl'hiittl'inp:. ff. I,
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Fig. (i ((

då" "11 ,I,ill,·,i"d",,';n

g

,"·Ik.,""'"

i ""mba"Ii

/lied dikningspfunens u[!JlJ'ä/l((ncle

vill här
tillfället "n belOl1H yad
flera
tillfällen fraluhåHit, ntt jusl
en effelzliv ytdrftnering HV
ne
joN
åtmin,to
till "ådnnn deiniie,' ",,,n
1cn
krjMd,,"'''' kan y'n'" 1",1"",n","d0 We ,'el ,ätl, Vä
ddine'

~rv

ringen skall utföras. På delta område har
n
utfört en hanbrytande forskning.
Del ii" nv nll,'n "tö,.,tn betydel,e, nIt om", V"nbkn< inom denn veck·
,amhet bli {öremin (ii,· en nibidig p"övning i """hnnd med en ulökad
fliesök
n mh et. 1M ",. "ål nnd" "y ylld, "lt l ö l"verl",unhete n,
åtminstone för
jordar, nnordnas så, att man sam,·
Jidigt med pröynh,g aY dike"n"t"nd neh dike,dinp med hän,yn till
0
,leä"denv k ""t n ingen "ven dler.' h'ä,," en nf, e f( k Il v ytd""nedng "V
inrden nom möjligt, ,iII"t ii,· nV ,tör,ta helyde'" {ö,' jorden, hrnkning,e
,ödd o,h ,kö"". Dettn hac fii,· öv,;gt påpeknt' l den ut"edning ,ö"nnd
planläggning av täeblilWiug,rö",äk, ,om nyligen vel·k,tänb.
Enligt de b"tä,,"""",., ,om t,ö<låe i l,,· u f t den f i nll 1
,l<all

"ve""

s'\'ål'genomsl~i.pp1iga

,·,å

~45,

Fi(J,

(i

Ii

llUlllera även
skall sålunda

samband med

till
grund för kostnadsfördelningen, [\lär kostnaden rör ett nvlopp, som
berör flera deHignl'e, skall fördelas mellan de"sa, gäller alltså att
pengar värdera hl'ukningsbåLnadcn så exal, L som miJjligt för aLt fä
en r~ittvis fördelning av kostnaden för ayloppet
DeL yore
HY största hetydelse, om denna värdering kunde ske med ledning ay
skifteskartornas utseende före och efter aYloppeLs reglering. Delta
förutsätter dock en myekcl detaljerad förundersökning oeh l<artlägg~
ning ay hela fastigheten, samtidigt som ny e!l'kulatiom:plan upprättas.
Med den nuyarunde hris[en på f()rrbillningsmän stiiller sig detta mycket
syårt oe11 kan som regel ej tillämpas, I samband med upprättande av
fullständig täckdikningspInn på hela fasligheten förekommer, som
tidigare nämnts, ofta i Skaraborgs län atl delta förslag åtföljes av ny
eirkulatioI1splan, som då kan vara till ledning vid bestämmande av
brukningsbåtnaden i samhand med en laga förrättning.
Det yal1liga tillvägagångssättet vid hestämmande ay brukningshåloch i likhet med ni
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Fig. 'l. Ulmed Vänern äro /örulsällningarnu för invullnings/öretug o/la muckel
[I!! II.ns Ull III W . .Murkerllu som uinnas !If'() o/Iu lätlo(l/wlc och lämna lJärclc(llll/ill~
skol/s/ore! /ill o/ulls/rimlig({ jorrlbfllk
HY kartorna och fäItbesikt··
allmän jämförelse mellan dc olika faslighe.
därav beräkna håtnaden.
för alt erhålla material rör hedömande
att bliva till stort gagn.
av
hör uppmärksmnhelen även
aU underlätta arbetet för den kvinnliga
arbetsl,ranen. i\/Jan hör sålunda alltid, där sil lämpligen kan sl\.e, i
saJ.nband :med el(
upprättande planera iiyen spill ..
frlin hostäderna.

lUlden .iir, alt

Med ledning av vad här anförts rörande sambandelmelIan avdikning
och
rationalisering hoppas jag ha påvisat, att åkerjordens dikning, som ör en av de yiktigaste förutsättningarna för
odlingens hedrIyande, allt fortfarande hör intaga en framskjuten plats
bland alla de åtgärder, som nu äro avsedda aU påskyndas för aU förbättra jordbrukens arrondering och struktur.
Jag vill begagna tillfället framföra tanken, huruYida ej en Yiss rationalisering ~iyen i det bJiyande förrättningsförfarandet kunde kOll1lna
till stånd. l,antmålerikartorna äro ofta ej tillräckligt detaljerade för
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att man skall kunna bedöma sådana frågor, som här berörts, Nymätningar erfordras ofta, Härvid borde mätningsarbetena vid syneför-,
rättningar för jords torrläggning samt för täckdikning mera allmänt
ske samtidig L.
Vidare erfordras, förulo111 investering av rörelsekapital från det allmänna och framförallt jordbrukarna själva, tillgång på tränade förrättningsmän, som ha kunskaper och erfarenhet beträffande alla de
jordbruksfrågor, som i samband med åtgärder för jordens grundförbättring äro av betydelse för rationell jordbruksdrift.
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Något on1 de postglaciala lerorna
och deras dränering
Av professor YNGVE GUSTAFSSON och agronom AUGUST HÅKANSSON

En

lera i sin tätaste lagring visar praktit;kt taget ingen geuolllsHipplighet för vatten. Så är fallet bl. a. med såpleran eller blåleran, vilken
allmänt förekommer i vära leraylagringar på visst djup under marl,ytan. Såpleran har aldrig varit utsatt för uttorkning. Allt vaUen i den··
salllInH är bundet. Följaktligen kan den praktiskt tagel icke dräneras.
Ovan såpleran i våra leravlagringar återfinna vi vanligen ett fastare
lager, en s. k. torrskorpa. Detta lerlager uppvisar i motsats till såpleran ofta en avsevärd genomsläpplighet för vatten beroende på dels
att vid uttorkningen vissa system av spriekor utbildats, dels all rotbmaler oeh
förekOIl1lUa.kunna yara ;ty
olika slag. Sålunda talar man å ena sidan om ett Lcrnpo)'ärt eller tillfälligt sprieksysiem, vilket föreligger endast somrnartid då jordens
yattenhalt är låg, och vilket försvinner under hösten och vintern då
jorden mättas IHed yalten,
andra sidan kan. ett siabilt eller ]ler1lla~
n.eni
förekomma. Detsamma iiI' hestående liven när jorden
är vaHenmättad och hIll' iill följd härav av lIts
för det fria vaUnets rörelse i jorden.
Olika lerjordars
iil'o lllyel,et skildD till karaktär och
omfattning. Glacialle]'orna ha sålunda som regel mindre ut"vcck lat
av pennanenlu sprickor, Undan lag finnas emellertid och som
exempel kan nämnas vissa av Simon Johansson undersökta glaehllle~
ror i Västergötland. De postglaciala lerornas spricksystem hal' yarit
föremål föl' undersökning bl. a. av EKSTHÖll1 och FLOllKYIST (l H25), De
ha ägnat sin uppmärksamhet huvudsakligen åt Olllråden, som i sen
tid torrlagts genom sjösänkningar och invallningar, och SOIl] kal'ak-·
teriserals ay nlt leran uppvisat ett markerat inslag av gyttja, Gyttjehalten i leran ger densamma en svampartad konsistens med stor för-o
mäga att binda vatten. När en sådan jord avvaHnas oeh vattenhalten
till följd av uttorkning sj unker uppstår genom jordlllussans krympning ett väl ntveeldat sprieksystem S0111 blir beständigt. Beständighetens inre orsaker äro ännu ieke klarlagda. Enligt FHosnmus skulle
den sammanhänga med gyltjeleralls ,jämförelse"is höga halt av 1<.oJ-

loidal kiselsyra. Jordar av denna typ äro, som yarje Uirr~iltningslllal1
numera känner till, mindre dräneringsbehöyande och ofta helt sj ålvdrånerande.
EKSTRÖMS oeh FLODKVISTS undersökningar ha lett till alt de gyllje·,
haltiga lerorna i dräneringshänseende kommit att särskiljas från
övriga postglaciala leror, och införas bland gruppen mindre dräneringshehövande jordar. Dessa undersökningar, som ur dränerings lek··
nisk synpunkt måste tillrnälas avsevärd betydelse, ge upphov lill frElgeställningen huruvida icke ytterligare undersökningar rörande spriekhildningsförel«)l11s1en i pos tglaciala leror skulle l, unna leda til l urskiljande i sprickhildningshiinseende kiyen av andra grupper än elen
gylljehaltiga poslglaciala leran.
Undersökningar med här antytt syftemål har ull.der senaste året
pågått inom hydrotel<niska institulionen Yid Kungl. Lantbrukshögskolan. Undersökningarna ha i första hand inriktats på en viss typ
av postglaciala leror förekommande i dalgångar och inom relativt lågt
hel ägna pInna områden samt ofta i närheten av gy! t j ehaltiga leror !\lell
på högre nivå än dessa. Typen i l'råga kan icke urskiljas så lät! som
de gyttjehaltiga lerorrw men synes ~indock kunna ges följande unge",
lVlatjOl'dslagret har i regel god lllullhalt, oJb sammanhängande med
att jorden tagits i aIlsprilk för odling i relalivt sen tid. Alyer] il!' .i ull·,
mtinhel lättgrävd. Det fiirsta spad laget faller i regel sönder ;ty sin
ay
en :ioc"kcr·
egen
små hantiga hilar eller Ui
hits storlek. ,Jordmassnni varje hit iir ofiu
och "id en nilrmme
rinner 1ll~1J1 n II den ii]' gCllo
av smil fina Iumalcr
eller porer.
lcn iiI' röljalz
oftn riirhål!Hl1{k~vis
En
liknande
som i ö\'t~rslu
ålerfimws hos nlY<:l1
faller jonlen sönder i
t stiirre hitar
till ca 80 CHI djup.
j u längre ned man kommer. Ofta återfinnes j iirnn tfiiJlningar
till'·
ningarnas
,I första hand inom ijnc
"id ea 80 cm djup
kan en markant förkindring i strukturen konstateras. Jorden faller
uu sörJder i större enheler. Man får nog
detta så all de översta
80 cm under årens lopp bearhetats av frosten xnedan jorden under
detta djup varit relativt frostsl<yddad. Vid HJO cm djup ijyerg:lr struk··
turen till något, som skulle kunna henii.l1lnas pelarstruklur, l<arakleri·,
serad av att jorden hi Idar pelare eller stolpar med lO ~l 20 cm hori",
sonlell genolllsk~irnillgsdiameter och åt sI, il da av lllarkanlu spriel<ol',
dock sällan med stiirre bredd ~in 1 ~\ 2 llllll. L~illgs spriel<ytorna före",
komma ofta l'ostutfällningm', och som regel ~iro de kEdda med växlrötter. Leran har i lodräla sl,~irllingar en Yiss benägenhet att rasa, och
j i;rasbranterna» kan spricksystell1?t lätt iakttagas.
o

Grundvattenrörelsen i jorden bir linder de tider av året då grundvaUen förekommer mycket livlig. Ur sprickorna sipprar vattnet fram
till en uppgrävd grop, som på någon timme fylles till grundvaUenytans nivå.
Den nu givna beskrivningen bir icke distinkt, och ej heller torde
den kunna bli detta, beroende på att konlimlerliga övergångar till
andra typer ofta förelwl11ma. Vidare förekomma vissa särfall. Sålunda
är del icke ovanligt alt omedelbart under matjorden ett tälnligen
ogenomsläppligt lager förekommer. Lagret, som tidigare heskrivils ay
FLODKVIST, ger på plan mark upphoy till försumpning ay matjorden
(FLODKVISTS: »Matjordsgrundyattem) (1 nin). Under lagret i fråga är
grundvattnets rörelsemöjlighcler ofta mycl<et goda.
Den uu beskrivna jordtypen har vid gjorda rekognosceringar inom
Uppsala, Stockholms, Västmanlands, Södermanlands och örehro län
Yisat sig yara tämligen ofta förekommande. Den har påträffats inom
höjdlägen 0-40 m över haysytan, och 80m nämnts inom dalgångar
och å öppna släHornråden. I närheten av lokalerna har å lägre belägna
områden gyttjehaltig lera ofta visat sig förekomma.
Undersökningarna ay den beskriyna jordtypen, vilka fortfarande
ha även berört
OlD.
Vi ha iHil'YJd förfs
in på tanken att man i själva verket skulle ha atl göra med ,>[08sib
av äldre gytIjehaltiga leror, där den organiska substansen oxiderats
hort, men dill' vissa faktorer, som förorsaka den stabila 8prickhildännu finnas kvar och fortfarande ge
Elt stöd för denna
det förhållandet aU vi ett flertal rall kunna t lwnstn teraförekomst
nv viss
.1l1edan
sl1.dan icke
i torrskorpan. Den
substansen skulle alltså ha
oxiderats i de (lVre jordskiktell under det aU den
större djup f Hl l'
luften icke haft tiJltdide fortfarande finnes kvar. De av oss undersökta
postglaciala lerorna iiI' L ö. bildade under slldan lid, att de klimatiska
förhållandena l lilw hög grad som. i nutiden, medgivit f(lrekoJl1sl av
organiskt liv. Del: ligger därför nära till hands att tänka sig att gyttje~
hildning bör ha förekommH i lugnt vatten i vikar och laguner av då~
tidens hav, såväl som i nutidens. Ett mera direkt bevis ges f. Ö. a y
den s. k. Kungshamnsm08sen i Uppland, undersökt av GHANLUND
(1931). Vissa lager i denna mosse utgöras ay gyltjelera och gyttja,
skyddade av öyerlagrad lory mot luftens oxiderande inverkan och
därigenom konserverade. Lagren äro belägna ca 23 111 över havets nivå
och enligt GHANLUND bildade för ca ;)600 år sedan. Som jämförelse med
J(ul1gshamnsmossen ha vi undersökt vissa områden i samma trakt,
vilka vid tiden för de nyssnämnda lagrens tillkomst böra ha utgjorts
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av vikar med lika gynnsamma betingelser för gyttjehildning, som
Kungshamnsmossens, men vilka haft sådant läge, att de genom landhöjningen snabht torrlagts utan torvbildning. Inom dessa områden
återfinnes nu endast postglacial lera med ovan beskrivna egenskaper.
Det förefaller sannolikt aU anledningen härtill kan sökas i gyttjans
oxidation.
Om den nu framförda hypotesen är riktig skulle våra i sen tid torrlagda gytljehaltiga lerjordar så småningom förlora sin ulpr~iglade
permanenta spriekbildning och övcrgå i den ovan heskrivna typen av
postglaciala leror.
Den nu beskrivna lertypens valtengenomsliipplighet är som ntlmnts
betydande. Det är därför skäl att antaga alt som regel elt ,Filllförelse.·
vis stort dräneringsavstånd kan väljas vid dess avvattning. I avsikt
aU närmare belysa detta viktiga spörsmål utföras innevarande sommar norr om Uppsala två försöksdikningar å jorden i fråga. Det ena
området utgöres av jord tillhörande Forkarbyholms gLu'd i Bälinge
soeken och omfattar ca 80 ha. Avvattningssystemet avses till en hörjan
komma aH omfatta endast två täckta stauunar samt mindre öppna
di.ken belägna i skiftes gräns en på 1150 Hl avstånd. I den mån delta
visar
kommer täckta
aH
j;30 Hl
avstånd. Dessas dimension väljes så aU de om. så erfordras kunna utgöra stamledningar till grenledningar, vilka inphH~eras först i tredje
hand. Då elnellertid jorden vid utförda prelimjnitra
hetsrn~i
visat
leda vatten lika lätt SOlll fint grus, synes de!
aH denna
hlir
Del :mdra om"'
tillhörandei\larsla
socten. Dl'ii·
nl och arbetet ulUires
så aU
sedermera .kunna
skulle bH behövligt. Men även här äro
sådana aU det synes sannolikt att del yalda driinerl
tillräckligt.
Det må framhållas aU möjlighcler till ökning av
del å den beskrivna jorden kan i vissa faLl redneerns. 0Tär sålunda el:t
syårgenomsläppligt lager förekommer i alvens övre del
stilt som
nyss beskrivits måste givetvis hänsyn tagas härtill.
De ovan framförda resultaten av våra pågående undersökningar
framhäva för den postglaciala lerans del betydelsen ay alt all planläggning av dränering föregås av grundliga markundersölmingar. Om
dessa undersökningar skulle ge vid handen att den oyan beskrivna
jordtypen föreligger synes vissa möjligheter till ökning av dräneringsavståndet yara för handen. En stegvis fortgående dränering synes un ..

der dessa omständigheter vara alt rekommendera. Härvid uppgöres
en plan med tanke på mera fullständig dikning. Denna plan utföres
hbireftel' i etapper varvid till en början endast stamdikena utföras och
därefter grendiken stegvis i den mån som behovet kan bedömas.
Det synes f. Ö. som om denna stegvis genomförda dikning skulle
kunna ha en uppgift aU fylla även å andra jordar där tveksamhet om
dräneringsintensiteten råder. Dräneringen är f. n. en så dyrbar och
svårgenomförhar åtgbird att denna väg äve.n om den medför viss splitlring av arbetet hör med fördel kunna konuna Ull ökad användning.

Litteratur
El(STHii~l,

G. & FLOJ)KVIST, H. 1U25. Hydrologiska undersökningar av åker··
jord iuom örebro län. Syeriges geolog. lllldersökn. Årsbok lU, nr 1.
FLODEYIST, HEInIA:\. j 931. Kultllrleehrlische (;rlll1clwasserforschungen. ._Snoriges geolog. undersökn. Årsbok 25, nr 4.
FHOSTEHCS, B. HJlG. Agl'ogeologiska kartor nr 2. Trakten kring Pojo-vikens
norra del och GUlllUiis·--··Odniis militipboställc. Geologiska Kommissionen i Finland.
Gn\:\T.c·\!). E. 19:11. Kungshall1nsll1ossens utn'cklingshistoria jiimte j)ol1enH1lalyliska öldcJ'sbcsliimningar i Cpplaud.
gpolog. unders(ikning. c'\I':';hok 26, ur 1,

(5U

Dr äneringss ystcrnens funktion
Experimentella undersökningar över sambandet mellan
nederbörd och grundvattenavl'inning
Av professorHEHMAN FLODKYIST

Såsom ledare av örebro läns hushållningssällskaps ver!,sHlllhel
för jords dränering under liden lB14-Hl:32 framstod för mig tidigt
all vissa delar av ämnesområdet jordens torrläggning Yilade på osäker
grund. Vissa regler, formler och tillYägagångssätt "oro grundade på
antaganden eller teoretiska her~lkningar, utan all deras tillförlitlighet
bestyrkts genom experimentella undersökningar.
:Med hänsyn till den stora hetydelse bidrag till belysning eller l!l~
forskning av
eller
[lY prohlemen kunde anses
förf. år lB21 till hushållningssällskapet anhållan om anslag till en jordbnlkshydrologisk försöksverksamhet. Denna framställning bifölls och
förvaltningsutskottet uppdrog åt Illig alt handhava
söksverksamheicn. Undersölmingarna uLfördes "id sidan av den
Lislu, verksamheten lned hiträde ay arhetskrafter nnstiillda i hllshåll~
tjänsL T'iIl des~w
, som
under åren J \)21
l
l~(HtmH1es
cl,ouomJ"k l sliid HV
Örebro läns hushålLningssällskap sau}L iiyen av slalen,
geologiska undersökning och Vetensl<apsakadcJllien. Yid denna
tid, för tjugufenJ år
tämligen allmänt, även inom
officiella kretsar, aU undersökningar
yoro obehövliga. Kanske tänlde man hiinid huyudsaJdigcn
undersökningar angående grävningsarhetenas utförande oeh hade kanske
ej fått syn på den avsevärda inverkan på jordens vHttellhushålllling
oeh därmed på kulturväxternas UlH;ckLing, SOUl ett SL, kraftigt ingrepp
marken, som dränering innebär, måste medföra.
Sedan gammalt har man i Sverige avlett vatten från åkerfälten genom öppna diken, men vid mitten HY 1800~.talet började mun pröva den
i England tidigare använda metoden: vattnets avledande genom täckta
ledningar av tegelrör, dränering. Denna Hvdikningsmetod har seder~
mera i Sverige, liksom i andra Hinder, fått en betydande olllfattning.
(ij

Uppgift över årligen med tegelrör dränerad areal förekom tidigare
1c1<e i Sveriges officiella statistik, men med ledning av statistiska uppgifter över årsproduktionen av dräneringsrör beräknade förf. vid början
av 1920-1alet den då med tegelrör dränerade arealen till omkr. 15000 ha
årligen (FLODKVIST 1922), Med dåvarande kostnad för dränering, på
mineraljord omkr. 350 kronor pr hektar, uppgick den årliga kostnaden för åkerns dränering i Sverige vid sanl111a tid således till 011110',
[) '/, milj, kronor,
En beräkning över hur stor areal som ur växtodlingssynpunkt och
ekonomisk synpunkt årligen borde dräneras, förutsätter kännedom
dels om hur stor del av åkerjorden kräver dränering samt
dels om dräneringens genomsnittliga varaktighet.
Över dessa faldorer föreligga i Sverige inga mera exakta undersökningar. Vid angivna tidpunkt uppskattade jag den areal som
krävde dränering till 2/3 av Sveriges åkerjord samt den genomsnittliga varaktigheten till GO år. Med denna förutsättning kommer man
lill det resultat, att årligen omkr. 40 000 ha kräver dränering, medrörande en kostnad av omkr. 14 milj. kronor årligen. Resultatet ger
i yarj e rall en föreställning O1n storleksordningen.
J 92G års ],ommiUö för
25 år senare
ning av läckdikningsförsölo) med ledning av statistiska uppgifter och
meddelanden från hushållningssällskapen den areal som årligen
kräver
till 45 000 ha, I~nligt utredning av anförda kom"
mitt6
den dränerade arealen urlder åren l Dil:!, ,1937 genom·
snitt till omkr, Hi 000 ha och under
1H;l8HJtl4 till
OHlkL D (JOO ha
under sistnämnda
aU denna delvis omfattade
,med
deras hrist
arbetskraft och materiaL
Bland de

sOln

var ii ven studiet av

dl'ä~

J'llnldion: sambandelmelIan nederbörden och
{)(dtenrUJl'inningen lll' dl'äneringssystem un.der beaktande av vissa

andra faldorcrs inyerkan, lunens temperatur och relativa fuktighet,
insolationen och marklutningen,
A.v deL vatLen, som nedfaller till marken i flytande oeh fast form,
bortgår en del genom avrinning på markyta n, en del genom avdunstning och en del genom neds] unIming i marken. Hur stor del bortgår
på yarl och ett av dessa oli1w sätt har ur vetenskaplig synpunkt till,·,
dragit
s lod intresse och varit förmnål för undersökningar. Man
har sålunda bestämt storleken av avrinningen på markytan, lit/sek/ha.
Denna växlar inom vida gränser, beroende på marklutningen, jordens
genomsläpplighet, nederbördens intensitet m. m. Även ha undersök~

ningal' gjorts över avdunslningen, såväl från bevuxen som icke bevuxen jord, från olika jordarter och jord med olika ytbehandling samt
från fri vattenyta, sjöar. Också här förekomma stora växlingar, beroende av temperaturen, luftens relativa fuktighet, vindstyrkan, insolationen m. Hl.
Ett tredje sätl alt angripa detta problem är bestämning av den
vattenmängd, som nedsjunker i marken oeh sålunda övergår till

m

Fig. l.

FÖl'sö!csjältef pi! Fjugcsla.

Dl'änel'ingsplan.

grundvatten, med vilken term här heleckna!:> det i marken förekommande
ohundna ynltncl, som rör
under inverkan av tyngd··
kraften och friktionen. I denna form angrep!:> problemet av mig genorn de !:>erier målningar, som utfördes av, ur lämpligt valda drä ..
neringssystem framslrömmande grundvatten.
Utforskandcl av sambandet mellan nederbörd och grundvattenavrinning har sitt stora intresse såväl ur teoretisk-vetenskaplig
som ur jOl'dbruksekonomisk synpunkt liksom ock med hänsyn
till, som oyan nåmnts, åkel'dräneringens stora omfattning ur nationalekonomisk synpunk t. Syftemålet med dessa undersökningar
yar närmast studerandet av systemens funktion för bedömande av
driineringens betydelse vid regleringen ay jordens vattenhalt till växt-

Fig ..:! p(}/,sDkSf(WcI pä Fjugcslu. Den celllenle/'w!c bchc111aren med lall'; fÖl'
grllluluullcnmälninq. lJelul.llarens dimension: /änqd :2.0 In, bredd J,fj III, djup
:2.:! III. Behäila{'clls bol/en liqyer O.B4 III under »öqals» niuä. De [lcl bilden syn··
liga llIiilkär/cll. hu följ. uylYllI: 0.1 iii., I lit.) lO iii" !)() lil. Tiden iJes/(imdes
Iller! UJIlJ. Ull slofJJ!/lr.

filr el'hållnnde nv material för
mater.ial för hedömande av hur slor del av nederbörden
under de giYlla lokala förhållandena, mark] ulningen, jordarten HL m.,
som
lill grundvatten.
Tidigare hade man sökt heslämma den gl'lIlHhaUenmkingd, SOl11
driineringssystemen horde förmå avleda, genom leoretisl,a heräk ..
ningar. Sådana ['örelwlllma i stor!. anlal i den internationella fack ..
liLtel'ntlll'en. Som ett exempel på dessa kan anfiiras belgaren Lm:CEHCS
heräkning. Denne förfallare utgick föl' Belgien från en nederhörd av
10m. m., d. v. s. 1 OOm"/ha på 24 Limmar och anlog att härav 25':) %
avrinner på lllHrkytan eller avdunstar, varvid således 74,S %, d. Y. s.
m 3 /ha nedsjunket' och måste avledas genom dräneringssystemen.
Denna mängd skulle på styv lerjord avledas på :3G timmar. Den gel10msniltliga vattenmängd som måste avledas genom sysLemen beräl,mIlles sålunda uppgå till 0,75 lit/sek/h:l. Äyen om efter LECLEHC

(\I

Fi{J. ·l. Försöks/dl/el pr! Tolpsbörd.

Vallenmälnill{J med (([w.

(UJ

!dir/med /asl·

sliillrl rYlIId sam! s/o{J{J/l1'.

andru förf. infört VIssa differentieringar med
till års neder·
jordart HL Hl., är påtagligt att heräkningar av denna art ic]uc
lämna tillförlitlig k~innecl()1lJ om dräneringssystemens funktion eller
siiket' grund för heräkning HY ledningarnas dimension,
Så viU jag känner iiro här ifrågavarande försök, som påbörjades
1D21 och å olika fäll pågingo till l D29, de första undersökningarna
för hesUillllllHlldel HY anförda faktorer på experimentell väg. Över
undersökningarna skall här i starId sammandrag Jämnas en redogörelse, grundad på den mera fullsliilldiga berättelse som tidigare
lämnats i arhetet od{uliul'teclznische Gl'llndwasser/ol'schungelL>.
Sveriges geolog. undersökning. J 9i31. Arsbok 25.
På samtliga fält utfördes under nedan angivna tidsperioder bestämningar av nederbörden och grundyatteml\Tinningen med ett tidsinteryall av 24 lim. Antalet observationer ay grundvattenavrinningen uppgick i avrundat tal till (j 720. Dessutom utfördes under vissa kortare
perioder mälning HV nederbörden och avrinningen med endast 1 timmes
,)

"nöHf1 GrundförbäHl'ing. H. L

H)-ii

tidsintervall, nämligen under tider då ett sludium av sambandet
mellan nederbörd och avrinning var av särskilt intresse.
Undersökningarna utfördes på följande platser inom örebro län:
Lind. Systemets areal: 2,29 ha. F'örsökstid: 7 år 4 mån.
F'jugesta. Systemets areal: 0,92 ha. F'örsökstid: 2 år 8 mån.
Tolvsbörd. Systemets areal 0,97 ha. F'örsökstid: 2 år 5 mån.
Mosås. Systemets areal 2,17 ha. F'örsökstid: 3 år.
JUsta. Systemets areal: 1,66 ha. F'örsökstid: 3 år.
W/seA /hcc
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Fig. 4. Försöks/ällel på Tolvsbörd d. 26 nov. 1929. Gl'llndvat/enmälnilliJ med
en limmes tidsintervall.
Under tic/en 26 nov. kl. 6 till 26 nov. kl. 11.30 {öl! 5.5 mm regn. T. j. a. 1111
jorden var mältad med vaNen uppstod genas! ökad IIlJrinning, som den 26 flO/!.
kl. 11 nc1dde sitt max. 1.5 lit/sek/ha. Sel snClrt regne/ upp!ulr! ung. kl. 11.30,
började avrinningen has/igt ncclgd, (Forls. {ig.

GU,,:\AE

EK-

indelas jorden
uJekanislut
varvid huvudindelningen grundas
humus- och lerhalten. ,Jordarten bestämdes
till omkr,
m djup på c:a 18 platser
e hektar. Hiil' kan beträffande resultatet endast anföras aU jordarten i alven i stort sett
utgjordes av lerjord lUed växlande styvhetsgrad.
Genom dl'äneringssystem kan avledas dels det vatten, SOTn ned-o
sjunker från fällets markyta, och dels vatten som genom infiltration
från högre belägna områden, s. k. tryekvatlen, når fram till systemen.
Med här ifrågavarande undersökningar
att bestämma endast
mängden av vatten som på fältet direkt nedsj uuker och övergår till
grundvatten. Av denna anledning valdes försöksfälten så, alt infiltrationsvatlen ---- tryckvatten
icke förekom. På de fordringar, som ur
denna och andra synpunkter måste ställas på fälten, redogöres i unf.
arbete men förbigås här. På platser, där vatteninfiltration till systemen förekommer, blir avrinningen ej sällan avsevärt ökad. Någon
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allmänt gällande regel föl' avrinningens slodd:: l(a11 [tir sådana fall
ej uppställas. Denna blir här beroende av lryckets storlek, jordens
genomsläpplighet m. m. För dimensionering av rörledningarna måste
j varje sådant fall direkta mätningar ay tillströmmande vattenmängd
utföras.
I anslutning till vidstående diagram en kortfattad redogörelse för
vissa funna lagbundenheter i sambandet mellan nederbörd och avrinning.
Av mätningarna med en timmes tidsinteryall framgick, aH sedan
jorden av nederbörden mättats med vatten, avrinningen vid fortsatl
nederbörd hasligt, om oek för kort tid L ex. endast några timmar,
kan uppgå tm en miingd, som Yida överstiger den, för vil1(en
man i Sverige vanligen beräknar rördimensionerna. En Hyrinning av
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/5

l<'ig.5. (For/s.) Försöks/Ciliel
Tolus/Jörll II . .?'i' !/ou. 1.')2.9. (;mw!uul!clImätning med en lim. lidsinteruull. Ill{jen llederbörd. Jurillllin{ji'l/ ow' kl, ii
O.') lil/sek/ha och (w!o{j iläte/ler !rlf/gsum!,

1Se

under
timllllll' har ej sljllan förekommit,
med tillhörande text!
Den sl:örsta
som
av de fern Gillen
iiI'
Denna inträffade
ugesl:a-fältet dcn lH oktober

I den internationella faeldiltel'aluren förekomma
om alL
överlryek aldrig kan uppstå ddineringsledningar, som avleda endast
grundvatten. (GrmuAHDT: RulturLeehnik, lHOH,) Della
synes
knappast vara väl grundat, I systemet vid
ugesta hade slamIed,.
ningell en diameter av il svenska tum
ung.
em.
var utförd innan den nu gällande standardiseringen av dräneringsrör
infördes.) Stamledningens fall yar
: l 000. Iiäray framgår att
ett avsevärt övertryck förekornmit.
Den genom övertryck uppkommande ökade vaUenhaslighelenmåste
anses vara av stor betydelse för dräneringens varaktighet, i det att
den bidrar till hortspolning av i ledningarna inslammat jordnmlerial.
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Efter nederbördens upphörande eller iivergång från större till
mindre regnintensitet har avrinningen i allmånhet omedelbart avtagit, till en början hastigt för all därefter nedgå långsamt i det närmaste i direkt proportion till tiden. AvrinningsIwryorna ha därför
stort sett karakteriserats HY
dels »spetsHr» ofta av betydande höjd under kortare tid samt
dels av räta linjer långsamt fallande nedrnot ;I:-axeJn.

o

hL8 9 /0 1/
/.9 0711.1929

/2

/3

/If

/6

/6

17

I{I

/9 20 2/ 22

23
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200hi./929

FiIJ. Ii. Försöks(CiIle! Pcl Fjl1IJCsla d. lP ,SO okt. 1.9;!.9. ilItilllilllJ uu Ill'lwduatlen··
(lul'inninll med liclsin!cl'(all 1'11. lim.
f)en slörs la (wl'innilllJ som uppmälts !l
nclIJo! uu (örsöks/tilten: r;

Av observationer med ett ticlsinlernlll av 2!} lim. hal'
alt
1I.nele]' sommarhalvåret, si.il'skilt under försommaren, då kulturväx··
lerna förete kraftig vegetativ ulveelding oeh upptaga vatten till betydande :rnängd, smul Yid stort mäUningsciefieiL gl'undyaltenavl'inningen hlir obelydlig eller helt upphör.
7 och R.)
Under sommarhalvåret april--september förekom ingen avrinning
under 70 % av rnånadernas antal. Avrinning i'örekorn således endast
under 30 % av derHs antal. Motsvarande tal för hela året var 63 %
resp. 37 %. Antalet månader, under vilka fortgående bestämningar
HV avrinningen utfördes, yar å samtliga fält tillhopa 221, d. v. s. 18 år
oeh 5 mån.
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Obetydlig gnmrluClllerwul'inning /, f. II, s/orl Illäl!ningsdcjicil och S!OI' /Jullen·
upplClyning

CllJ

vl'ge!ationen: lJuure.

liven vid observationer med 24 lim, inten'all konstaterades, !I.lt,sedan
marken blivit mättad med valten, genonl fortsatt nederbörd stark ay·
rinning uppkom, Denna
dock hasLigt så snart regnet upphört.
Se
91
Föl' hedömande HY ett dräneringssystems funktion och för ledningarnas dirllensionering är av betydelse aU
kännedoJ1J om, ej
endast till vilken höjd avrinningen kan stiga under kort tid, t. ex. några
timmar, utan framförallt kärmedonl mu de långvariga storn avrin·
ningarna. Mera varakliga stora avrinning ar ha uppkomrnit dels under
längre regnperioder med slor regnilltensitel oeh dels under stark tjäl-,
smältning. Då avrinningen är en funktion av nederhörden, resp. tjälsmältningen, är uppenhart att dess storlek är beroende av nederhörds- oeh aysmältningsperiodernas längd samt nederhördens oeh
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{<'ly, 8,
Und
lD2/,
RiHUu (Jl'und/Jcillencwrinnin(J (med undanlag a/J en cloU) t, /, a, slorl mällning,,och S[O!' /Jul/el/upptagning 00 I/rödan: Haure, Den slora oUl'inningen den
.:.!l juni bcrodde pil slark rcyninlcnsitct vid aurinningsmälningens ul/örunde,
uu/'vid l'I'gnoC/llncl husligl !ledsjönk t. J, a, u/präglad temporär spl'ickbilclning_

intensitet. Det kil' diirför möj ligt aU längre perioder
med slor
kunna förekomma än de av mig på dessa fÖl'söks~
J'äl! konstaterade, 11;1ed
till mat.erialets omfattning torde dock
resultaten föl' lerjordar I mellersta Sverige vara tämligen repre . .
sentat1va, Undersökningarna böra dock fortsättas på olika jordarter i
olika delar av landet.
Som. exelnpel på en långvarig stOl' avrinning, uppkommen genom
ij älsmältning, må lämnas några uppgifter ang. t j älsmältningen och
avrinningen från Lindfältet våren 1924, niirmare angivet tiden 2;-3 april
--23 maj 1924, Se tillhörande fig, 10 samt tabell! Föl' Lindfältet, som
var beläget endast ] ,7 km från Statens Meteorologisk-hydrografiska
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! 234 S 678 g/O /,'/2/3 /'1/6/6171819202122",24252127281'93031

~5C-W~-~~j-I--~I~~~'~~~P~H·~)-;JI~TI~~-+-I-+-~-~~-~-~~I
I

I-I-+-+ +-~I

I

1-+-

JlIJe-+-1IoiI,

l1/li-H+1'H

I

pc1 J,{nd old. 1.928, Jorden mäl/cul av oallen.
Nederbörden den D ok/., }'7,2 /lun, och den .la ok!., D.8 mm, sammanlagt {?(J,i) mm,

Flg, 9,

ästaclkom en avrinning au upplill 0.8 lit/sele/ha som hastigt avtog,
Under tiden 17 80 okt. in/räffacIe en nedel'bördsperiod, Bhul'11 nederbörden
val' ganska ringa, uppstod relatiot' sto!' uurinning l. /o a, obetydlig insolation,
litet mällningscle/icil och ringa vatlenupp/agning.

Anstalts station i Askersund, har beräknats sanlIna värden för neder-,
börd och övriga meteorologiska faktorer som erhållits vid denna
station, Fältet var bevuxet av vele,
Under hänvisning till tabellen kan anföras att vid början av april
mån, 1924 marken var täckt av ett 70 cm djupt snölager, som nnder
tiden 1/4-14/4 smälte bort genOlll hög luftlemperalur och solstrålning, utan att på marken avrinnande smältvatten uppstod. Det vid
smältningen uppkommande vattnet bortgick genom avdunstning
t. f. a. den starka, ihållande solstrålningen.
Forts. nästa nummer.
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Sällskap e/s tör agronomisk lzuclJ'oleknik (S A. fl T) ärsmöie under lunlbl'llksucckan
i stockholm .7947
Första mden trån väns/er: slalens lantbruksingenjör Suell 1fallin, professor Yllf/OC Gustafsson,
byre/che! ]}[ariin TI {if/f/lund, hovrättsassessor Carl--1f cnrik Nordlander, wJr, doktor Sigurd
Eriksson

Sällskapet hölJ under lantbruks~
yeckan i Stockholm innev, är uled
stor anslutning sitt ord. ål'srnöte Un~
der ordförandeskap av professor
HER~rA:\' FLODKVIST. Sekr. var jordbrukskonsulent EHIK ALiIILÖF.
Styrelsens och revisorernas berUl-telser upplästes. Ansvarsfrihet bevil~
jades. Styrelse och revisorer omvaldes.
Årsherättelse av den a v siillskapet
valda kommitten för utredning av
frågan om båtnad vid torrläggnings-
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l'iiretag
l(olllmHtöw; ordf.
i\r prof. L. NAC-:C;IlSO:\ oeh sekr. agr.
dr SIm;nn EHIKSSOC-:. l detta nr av
jj'Grllndförhättring,> Jämnas redogörelse för kommit töns verksamhet till
dato.
Följ. frågor behandlades,
Torrläggningsverksamheten enligt
planerna för jordbrukets rationalisering. InI. hovriiitsassessor CARl,-Hm,-lUK NOHDLA"DEH.

l(onsumtlo!1svaitenanskaffning på
landsbygden, Tnl. prof. '{"GYIl GusTAFSSOi'\.

Täekdiknlngsförsök
(Driineringsförsök). Statliga åtgärder. InI. byrå-chef MAHTIX HXGGLU:-iD,

Statliga atgärdel' rörande jordens
avdikning. Historisk översikt. InI.
prof. HEmTAN FLODKVIST.
Några dräneringsproblem ur Ilyrlrogeologisk synpunkt. In!. statsgeolog GUNNAl\ EKSTHCbr.
Sambandet mellan avclikui ng och
jordbruksdriftens rationalisering. InI.
jordbrukskonsulent ERIK ALMLÖF.
Vissa frtlgOI' hlevo föremfll för in·,
gående diskussion. I detta nr av
»GrunclförhiHtring» ingå några av
föredragen in extenso.

Avdilrningens
frostländighetc7tt
lJnder 1800-talet yar i Syerige den
uppfallningen nllrniin, att skador fl
växande grödor genom frost avscYiirt
minskas gellOJll försumpade Illarkers
[ol'l'liiggning. På grund a v de nlla
uppfattning anvisades nv statsmakterna iinda sedan förra hiUftell al'
1800,·talet fram till mittc n a v 1f)2()talet medel ti,l!
för frostH\ndiglletcns lld nskandc. Till en slor
del a v den, ti]J
claude,
som
under anförda tid i\gdc rum .i. Norr
land, llar dylikt stalsunderstöd ul,·
gått.

I början av HlOO-talet satte .lUan
crnelJerUd, si.\rskilt inom l1atlll'VC"
tenskapliga kretsar, lorrli\ggningcns
(myrutdikningens)
hetydelse
för
Il1inskande ay frostfaran i t vivels ..
måL Sålunda framhöll o ett flerl:al
vc1.enskapsmiin, att elen allmän Da
fÖl'esti\l1ni ngeIl; alt frostländigheten
skulle förorsakas ay 'Vattensjuk mark,
yore en orimlighet. Av Vetenskaps·
akademien valda sakkunniga, profes ..
sorel'na HILDEBIUi-iDSSOX, H.urmmG,
HÖGBOM, AmU-IE0IIUS oeh EKHOLlIl, uttalade sålunda i etl: gemensamt yttrande, att de sakkunnigas enhälliga
uppfattning vore, att någon i prak-

Uslet hiinseende a vseYi\rd minskning
i frostländigheten i allmänhet ej yunnes genom myrarnas utdikning och
ej heller diirigenorll någon minskning
i angränsande trakters frostländighet. l ett yttrande år 1907 uttalade
sig V denskapsakaclemien l enlighet
härmed.
Samtidigt framhölls emellertid ay
jordbrukare oeh förrättningsmiin el1
motsatt uppfattning.
Då frågan sålunda var omstridd,
beslöt riksdagen ör 192G, j enlighet
med regeringens proposition, att
statsunderstöd icke 'Vidare skulle utg{l
till anlikningsföretag, som enrlast
hade till syftemål att minska frost ..
liindigbeten. Delta beslut har allt sedan dess yarit och iiI' ännu giillande.
I två likalydande motioner vid
10,14 års riksdag, nämligen l: 50 a \.
ilerr C\l\I.STHÖ,[ och II: 81 av herr
AxrmHssos .i Gisselås m. fL, har, efter
motivering, framhMLits, att frågan
om sambandet lnellan avdilming och
frost1iinclighel icke kunde anses ha
blivH LillfrcdssUillancle ulredd, I'ar
fiir dc hemsliill de, att
II "illc
allhi\lla att
ll[lPalt upp"
Ull"
:samt hell1~liUla onl erfor·,
föl' dess
Sedan riksdagen lued lnsUinullHndc
moliollernas
heslutat anhålla
alt dc mrltte övcrHimnas tiH 1042 års
touJi\ggningssakkunniga för yttrande
och dessa förordat en al1sirlig vetenskaplig undersökning, har Kungl.
:\Taj:1: genout skriyelse den 22 fehruari 1946 uppdragit åt lantbrukshögskolan att i samråd med Statens me ..
teorologiska och hydrologiska 1nsti"
lut uppgöra och till regeringen ingiva
plan .1ii1nte kostnadsheräkning för
undersöknIng rörande avdIkningens
ilwerkan pi'l. frostläncUgheten.
Lantbrukshögskolans liirarråc! har
valt representanter (utom och inom
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lantbrukshögskolan) för de vetenskapsgrenar, inom vilkas område
problemet faller: meteorologien, växtfysiologien, växtodlingsläran, mark··
läran oeh den agronomiska hydro··
tekniken, att uppgöra sådan plan oeh
kostnadsberäkning.
Ii el'man Flodkuist.

Grä:vningsmasldner fär
dränering
Den framträdande bristen på arbetskraft har under senare tid i hög
grad aktuallserat frågan om använ··
clandet av maskiner för grävningsarbeten i samband med dränering.
Sådana maskiner aven viss typ, nämligen s. le täekdikesplogar, ha sedan
några år anviints inom vissa delar av
landet, i första hand inom Skaraborgs Hin. En av dessa plogar, il os··
lwmmC/l's dikes plog, har intill hösten
1946 först1lts till ett antal av omkring
350.
Är 19,14 tillsattes av KungL Maj: L
en kommitte för utredande av frågan
om Inasldncll täckdikning. Kommit·
tön har, sedan särskilda statsmedel
erhållits,
arbeten med Pl'Ov~
ning av olika förekoll1Inande l1Jasldn"
. Vidare bearbetar kommittön
olika förslag till nykonstruktioner
och förbättringar.
har på
kommittöns initiativ av Jordbruks-·
tekniska institut utgivits en »Hand"
ledning i användning av täckdikes··
plogar» (Jordbrukstekniska Institutets meddelande nr 2(9) förfaUad av
EnIK ALMLÖF och NIL8-EHIK 01,8S0S.
Kommitt6n har vidare inköpt en
amerikansk täckdllmingsmaskin vilken nyligen anlänt till Syerige. Maskinen, som är av märket Buckcyc,
har som arbetande organ ett grävhjuL Den provas sedan några veekor
inom Skaraborgs län.
Även på privat initiativ har under
senaste månaderna några större gräv-

74

ningsmaskiller för dränering anlänt
till Sverige. En engelsk sådan av
märket "iUcn finnes sedan någon
månad igång inom Skaraborgs län.
Dess arbetande organ utgöres aven
skopelevator. Vidare ha till landet
ankommit två amerikanska maskiner
av märket Pal'SOll. Den ena av dessa
är f. n. igång inom Uppsala län oeh
den andra Malmöhus H\n. Maskinerna
1\1'0 av griivhjulstyp.

Ynguc Gustafsson.

Nordislf,aiordbru/~s.forskarres

lwngress i Oslo
Under tiden 30 juni-B jL1li innev.
f1r höll Nordiska jorc!hruksforskares
förening kongress i Oslo med deltagare från Damnark, Finlaml, Is ..
land,
och Sverige. Kongressen,
som var den sjunde i ordningen oeh
den första efter kriget, hade samlat
ornkring 700 deltagare. Den öppna ..
des i nniycl'sitctets au la, varvid Dr.
agr. L\HS S. SPIJ,[)() hiilsmle del ..
tagarna viiikomna, Hiirefter talade
sl.a1.smi nister
Hekto!' för

GEl\ll.·\HDSEX"

professor H. MOHK höll därpå ett
med stort intresse nwttaget föredrag
över iimnet: "Del: nordiske jordbruks
hOl'edproblemel'
cttcl'krigstidelD,
vari ha gav en överbliek av de ekonomiska och soelala frågor, som nu
dominera jordhrukets problem.
Efter lunehpaus samlades så sek ..
tionerna, till antalet tolv, i universi··
telds föreläsningssalar till enskilda
förhandlingar, föredrag och diskussioner. Här skall omnämnas endast
de frågor, som behandlades av sektionen för kulturteknik.
Ordförande var här professor tekn.
d:r P. KAITERA, Finland, och sekrc..
terare lantbruksingenjör H. WELlS ..
BEnGEH, Syerigc.

Den 1 juli ägnades åt frågor rörande fältbevattning med inledningsanföranden av skolestyrer K. SonTDAL, Norge, agr. d:r G. HALLGHEi\,
Sverige, ingenjör :M. ",YXnE, Finland,
och botaniker N. C. NIELSEN, DanmarIe
Följande dag förekom redogörelse
för erfarenheter av grävmaskiner av
ingenjör N. PAUKKOi\ECI ,Finland, samt
för finska erfarenheter av nyodling,
det senare föredraget i anslutning till
en filmförevisning.
Den 3 juli ögnades frågor rörande
drill1ering med föredrag över >"De1
hydrauliske Grundlag for Dr:::cnledningers Beregning» av ingenjör N. J.
DAl-IL, Danmark, oeh )Om vattnets
rörelse i jorden» av professor agr.
d:r Y. GUSTAFSSON, Sverige.
Tekn. d:r T. JUUSELA, Finland, som
yar förhindrad deltaga, hade insänt
en uppsats över ömHet »Om varnIeoch fuktighetsförhållandena i dri\nerade och öppet dikade åkrar;), som
föredrogs.
Ordf. och sekr, omvaldes föl' nästa
period.
I
och efterföljande dislmssionsinlägg framlades
nya
värdefulla resultat.
före"
drag införas in extenso och diskus",
sionsinHiggen i sammandrag I kougl'cssbcrättelsen, som, kan erhällas
från generalsekreterare E. LUi\DIXG,
adress: GL Kongevej 1 E, Kyjbenhavll,
Den 4 juli anträddes av deltagarna
i kulturtekniska sektlonen en fyra
dagars exkursion i buss, under led",
ning ay konsulent n, T P;:>I;:>IESSEN,
från Oslo öyer Drammen, Larvilt,
Notodclen, längs 'I'innsjön, till Hjukan
samt öyer högfjället mot sjön Totak
m. fl. platser och tillbaka tm Oslo.
Den blev för deltagarna en upplevelse av norsk företagsamhet och
norsk natur.
Kongressen var synnerligcn väl
organiserad och programmet genomfördes med precision, Den bästa

kamratliga stämning var rådande.
Kongressen blir för deltagarna ett
minne för liyet.
Siguard Jlnderssoll.

Båtnadslwrnmitten
Hösten 1945 tillsattes ay Sällskapcl

f Öl' agronomisk hydroteknik en

k0111-

mitt6 med uppgift att utreda frågan
om lämpligaste sättet att beräkna den
båtnad, hi\ri inbegripet brukningsbåtnad, som erhälles vid torrli\ggning
av marl" Till ordförande i denna båtlladskommitt6 yaldcs professor LUDVIG NA;:>I"ESON och till sekreterare agr,
dr SIGU1m ERIKSSOi\, Vid uppdämning av sjöar och Yattendrag har man
att göra med det rakt motsatta problelllet; mot alstringsbMnaden kor,·
såhmcJa den direkta
lllarkskaclall och lnot hrukningsbfrt"
nacTell det allmiinnaintrånget. Pfl
grund hiirnv var Båtnadskommiltens
arbeten a v stort intresse för hl. a,

kon\lnilt{~n.

Dennas ar",

har j följd h1\\,(\v komP]] bredare hasi,s
all Hl fram H\mpliga

metoder för fastsliillanclc av huru
överhuvud laget en ändring av val,
tenniYån :i ett vattendrag genom
drotelmiska åtgärder inverkar på en
jordbruksfastighet i dennas egenskap av eH lantbruksekonomiskt före",
tag, Sedermera har kommitten för",
stärkts med representanter för Kungl,
Lantbruksstyrelsen, lantbruksingen"
.iörcrna, al'betsstudiefol'skningen, vattendomstolarna HL fl" och ett flertal
sammanträden med elen sålunda för",
stärkta båtnadskommitten ha hf\llits.
Ehuru frågan om den direkta inyerkan aven vattenståndsiindrlng är
det centrala problemet för kommlUen
har denna, i insikt om att klarläg-
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gande av detLa spörslllål fordrar experilllcntella undersökningar undcr
en följd av år, i första hand tagit
sikte p[l aLt få fram liilllpUga normer
rör beriilOling av brukningsbåtnad,
respektive intrling. .:\ven utredning
av dessa frågor m[lsLe dock i viss
lltstl'iiekning vila på cxperimentell
grund. Under 194G utfördes på hc-·
kostnad av Vattenfallsstyrelsen en
del arbetsstudier som underlag för
frågan om intrållgsersiittningPll Yid
sjöuppdiimningar. Det sålunda före-o
hragda materialet var dock relath·t
litet. ender framhållande av hety-delsen a v att de av Vattenfallsstyrelsen påbörjade undersökningarna
kunde utvidgas och fördjupas ingick
båtnadskommitt6ns ordförande oeh
sekreterare i novemher 1946 till Ko-Ilullge n med hernsti.illan att statsme-del stiilldcs till förfogande [ör stu ..
di um rörande samhandet mell an iigo-figllrernas storlek, fonn och beskar.·
renhet å ena sidan samt hrukningskostnaderna fl den andra. I anledning
av denna skrivclse heslöt riksdagen
att till dylika undersökningar för
1 fHG/ 47 anYisa ett re·
scrnl[[Ot1SUllSI ag ay 'lO 000 kronor,
Fiit' aH leda dcsamnw Ilar
: l ulsett CH kOllnnitlö ]wsli'lCnde
av professor
.i'b:\:--:r·:so\', LilUka
()l'(lfiirandc, agr. elr S . .EmKssoN,
lantbruksingenjör S, lLu, L 1:'\, profes ..
so]' Je D, :VIYlu\ECK smul .jordhruks··
konsolcul A. XOH1W'\Hll. KOlllmiUöns
llllClersökningar skulle ske i samar-hete med institutionerna för agl'o!1o·,
mi sk hydroteknik oeh lantbrukseko··
nomi vid Lantbrukshögskolan samt
tlled inslitutionen för sldftesHinl vid
Tekniska Högskolan.
Sedan sålunda statsmedel för angi vna ilndamM stiillts till förfogande,
har under innev. år (1947) på ett
ncr~al egendomar i olika delar av
landet med början vid vårbruket be··
drivits arbetsstudier rörande de olika
brukningsmomenten. Dessa undersök-

'lG

ningar ha omfattat såväl tl'aktorbruk
som hästbrllk, det senare framför
allt med avseende på norrländska
förhållanden. Det härigenom åstadkomna materialet vilket kommittön
a\'scr att bearbeta j Yinter torde utgöra ett stabilt underlag för faststiil··
lande ay ifrågavarande samhand och
diirmecl för utredning av frågan om
hrukningshåtnad respektive intrång.

Gunnar Hallgren.

(Frän Kungl. Lanibrukshögskolans Bibliotek,
adress ·Uppsala 7, 11 tlånas actl ulsiludcs pr post
facJdillera lur a ,'gifl sfrit l.)
TAl..;EU JUUSELA: Untersuchungel1
iiber den Einfluss des Entwiisse··
rl1ugs\'crl'ahrens auf den \Vasserge-halt des Bodens, den Bodenl'rost lind
Bodentemj)eratul'. Akarl. Hvll. framlagd för vinnande (1\' doktorsgrad vid
'['ekniska högskolan i .Helsingfors.
T. f. a. hd st på utrymme måste redo-för fo)'skningsresl1Haicn anstå till Pit följande nr.

1-TEllESELSK.\HETS

TmsKHIFT:

Det

Danske Hedeselskab, \'ars nm', ellef
iir direkt~)rNmLS IhssE, utger :l iiI'
(l9'J7) G8:e
al' oyan anförda tid··
skrift. Siillskapet, vars yerksamhet i
stort sett o\lJfattal' vad som pä svenska bClliilllllCS :!>gnmdförbiiLtringap"
ordet taget i vidsträckt berniirkelse,
har uifiirt en ytterst betydelsefull in··
sats för kultivering ay dansk jord.
Genom siillskapcls tidskrift får man
kiinnedolll om den intensiva och omfattande vetenskapliga forskning, för-söksyerksamhet oeh praktiska verk ..
samhet, som sällskapet f. n. hedriver,
oeh i de gamla årgångarna kan man
följa grundförbiittringsverksall1hetens
utveckling i Danmark under niira tre
fjärdedels århundrade,

J. M. JAKOBSEX: Vejledning i Drrening. För arbetet, vars förf. är distl'iktshestyrcr hos Hedeselskahet och
lektor vid Landboh~jskolcn, skall rcdogörelse liimnas i följ. nUlllmcr.
M. og VID ilIE , T.: Lysimepå ÅS 193843. Mcldingcr
fra Norges Landbruksh~gskole Nr. 5,
G, 1945. T. f. a. brist på utrynlllle
måste redogörelse för forskningsrcsultatcn anstå till följande nr.
0DELIEX,

lel'fors~g

PLAX, tidskrift för planering av
laJHIsbygd och tätorter. Tidskriften,
som utges av Föreningen för s<lmhiillsplanering, har innev. lIr utsänt sitt
första nummCT. Den skall utkomma
med 4 nr pcr år. Prcn.-avgift 8 kr.
Tidskriften vill göra cn insats föl'
hcbyggelsen på landsbygd och i Hitorlcr, för kOlllmunikatiollcr samt för
planer.ing av jordbruksfastigheter,
medförande förbiitll'i ng ay produktionsförhållandena och större tri ysel
på landsbygden.
För var oeh en som iiger tillräcklig
övcrblick, fralllsHlr klart, att Lidskrif··
ten har en viktig uppgift aH fylla,
icke minst ur jonliJrl1kels synpunkt,
niimIigell Yid lltfol'ltlandet l detalj
och lltfiirandd H\- del av statsmak·

terIla beslutade nya jordbruksprogrammet. Första numret innehåller
artiklar oeh inlägg av stort intresse
ur anförda synpunkter. DPl iiI' sjiih'fallet alt tidskriften Plan skall mol··
tagas med intresse ay fa('klll~inncn på
området, men det vore av värde att
den vunne stor spridning iiven bland
allmänheten, till vars gagn den grulldats oel! \·crkar.
KUXGL. L"XTBHUKSSTYHELS]';;-;: At·
giirdel' mot sandstormarnas skacle··
verkningar inoll! södra Sveriges sand··
jordsområden HJ4G. En utförlig och
klarliiggallde redogörelse liimnas här
för detta för vissa ddar av .landet
viktiga problem. Duplicerad. Erhålles i enstaka ex. fri\n Kungl. Lantbruksstyrelscn, Stockholm.
BEXETT, H. H.: Elimcllts or soil
COllscl'yatioll. Xe\\' YOl'l, oell Londo[l
jf)47.
C!ll\ISTL\XSSE:\, J. l~.: Irrigatioll j)\.
sjJri nIding 1 H42. Califol'l1ia agriclIHu·
I'al expcrimcnt Bulletin,
TEHZ,\GHJ,

chanjcs,

K,: Tl1c()j'clical soil mc··
ociJ XC\\· Vor],

London

(1 D4:i) U) (H).

Swnrnary
In the perlocllcal »Grullclförbätt~
ring» of which this one is the first
number, there will be presentecl re-o
sults of research, field experiments
and practical experiences in regard
to increasecl agricultural production
by soil improvement, mainly with
help of llleasurcs conccrning the wa~
ter in the soil.
In the periodical scienLists, and
other specialisLs will discuss pro~
blems of drainage and irrigation, wa~
ter supply and sewage arrangement
on farms and :in villages, and ques·lions of importance Lo the country
people from an cconomical anel so-o
cial point of view.
The perlodical. will be issuccl with
four numbers per year and will COIl"
I.ain 250 pages. Yearly subscrlpUon
is R.iSO Swedish crOWllS.
In a paper by Hovrättsassessor
C.-[ L N orcllancler dealingwith goverulTlenUil measurcs for son impro··
\"clJlcnLs hl agrkulture UlCre is given
a snrvey of the
acceptet! reorganizaLion of Swedish agrIcultul'e.
Therc is also in this pape!' an orlen~
laUoll cOllccm[llg the public lo ans
and sllbsicl les in this field.
LVI.

l Iiigglulld

an

account of the govcrlllncnlal mcCl-'

78

sures for intensifiecl field experiments
in regarcl to soil drainage.
From the hyclro-geologieal point
of view a survey of the cull:ivatecl
area in Sweclen is presentecl by Stats~
geolog G. Ekström. In his paper there
is also an aeconnt of the clrain dis~
tances and clra:in depths usecl in clif~
ferent parts of Sweden.
Accorcling to Swedish law every
person whose lands are affectecl by
a cooperati.ve clrainage system has
to share the expences for the drainage
in proportion to his aclvantage from
the improvernenL Professor L. N an~
lleson gives an agrieultural··econo··
mical account of the esti.mation of
the advantages obtained by soil
clrainage.
Jordbrukskonsulent E. Almlöf (1is~
CLlsses his
the
relation between son clrainage and
improvell1ent of agri.eulture.
Some problems in relation to the
drainage of the
are r1ealt with
lafsson and
Håkansson.
Professor H. Flodkvist presents a
sLlrvey or the results
the
relation between rainfaH and grountl
waler nUl··off from the drain systems.

el'håUe§ §äkra§t genom

hrul1l1sh O rrnil1g
utförd med våra moderna maskiner. 60-årig erfarenhet och
specialmetoder gm:::mtera ett
väl utfört m·hete.

Borrhrun·,

nar utföras av oss i såväl jon! ..

lager som herg (Je!l med hål ..
dia,meter från 100 till :WO mm.

Vi ha tOiTmasldner över hela
landet.

av hög

Vi _:tillve;'ka olika typer av
kvalitet för handkraft och

dc Benare för uppfordring

av 120--150.000 liter per timme.

Kung3gatan 44

S T O C K H O L!VI

Tel. 233380

Ti liverkas av

B Fl NSHYTTAN S BRU Finnshyttan
TEL FILIPSTAD 335
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Pumpar, Hydroforer och Vattenledningar
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Uppsal

Telefon Namnanrop : »Bröderna Modirl»
Affärstid 8,30-12 och 1--6
lördagar 8,30--12 och 1-~,

Knivsta
Telefon 190
IX

djupimpregnedng
är enkel
kostar det att djupim-

•

Ingen apparatur

pregnera t. ex, en

@j

Inga onödiga transporter

•

Endast en påstrykning och
naturen gör resten

@

Antrosai är inte något påstrykningsmedel som endast
skyddar ytan utan tränger
med v~ixtsaften ända in till
virkets kärna

f@jJ

Impregnerar både nytt och
gammalt virke

•

Alrifr@s@!

KRAKSTÖR,
en STÄNGSELSTOLPE,
en KVADRATM.ETER

0, lantmannaförbund över hela landet.

rar iii"en gra~ll

Impregneringsmedlets konsistens
bör avpassas efter det föremål,
"om slwl! impregnems, Antrosol
leuel'enlS med en kOr/sistens passande /01' ledningsstolpar, Till
klenare nmduirlw och bräder
och nedåt böl' således Antrosol
spädas ut. 1 kg I'iicker till 80",-,100

kralf,stöl', 30,,-,60 stänyselstolpar
eller :10 Iwndratmeter bräder,
](m/(stör, stängselstolpar och likiwnde klent nmcJvirfw imp/'egne ..
ras Qenom alt den jorcllnmdna
delen doppas i eller bestrykes
med Anl/'Osol, förturmacl med c:a
2 deciliter vatten pr kg,
1I11110I1Sen!

genom
oe:h lantmamuJförlnmd
cmsllUltna

mo
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AB SEPARATORS
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TEL 520560

RA

{lt/är

utredningar, förslag och entreprenadhandlingar,
kontroll, besiktningar m. m. för 'Välten·, och ärU"

loppsledningär, reningsänldggningär av alla slag
för vattenlednings- och avloppsvatten för samh~illen, sj LJkhus, industrier och enskilda, 'u&i'rrne-,
'uentilätioJ/S- och scmitetstekniskä än l?i"ggningär.
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I'orm
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många rall understöd
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gyrlllsHlnma villkor och bidrag av elet
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nämnden och Ilushållningssällslwpel i vederbörande län.
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INGENJÖRSFIRMAN

I
OSKAR JONSSON
Drottninggatan 49 1v ' Stockholm' Tel. 104672, 204914, 116900
Civilingenjör Oskar Jonsson . Civilingenjör Torsten Öijerfeldt
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Avloppsledningar

Reningsverk för vatten och avlopp
rundv ttenundersökningar
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Grävhredder upp tiIJ

HlCl:cr,

Hiktanord,

dlke~h()tt()n,

nUUiHorna
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åt viinste!' med den inuti

BLASIEHOLMSGATAN 3

ESlÖV

STOCKHOLM

TELEFON: ENGSTRÖMS

TEL.EFON: 110511, 110825
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:HOFFll[.~NNBRUNNEJ\T

Renar avloppsvatten fl.'ån enstaka hyggnader
ener mimh'e bostadsmm:åden etc,
Enda systcnll med separator, SOlll lwmbiuel'uts med vanlig
Emschedn'uuffls konstruktion och som tjänar smu föuening

hehandlad i Statens
kande 19/1<1

vattcnföl'ortmingar.

Leveranser utförda bl, a. till:
Al'xnöfiil'valtlli'lijen

51\ vsj ii J\'lullicipalsmnhällc

Kungl.

I,ofta J(ornmunalkontol'

K ungt VattcnfaJlsstYl'e.lsen

Skinnskattcbel'gs l(ox,nnu'l

ByggnadskonLol'et, Hälsingborg

'rhnrå lCOtnlHU1UtJföl'val.tlling

HyggnacbkolltOl'ct, Ludvika

K.rållgedc

Byggnadskontoret, .K.l'istinehanm

Grycksho Pappcl'sbl'uk

Särae K.iipings l(ommullalnärnud

V1\rrnJands läns landsting m, il.
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Telefoner 6257.12, 625750
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Balj
Bakteriekulturer för ympning av olika slags baljväxter
såsOIrl Luzem,Klöver, Arter, Vicker, Bönor, Lupin etc.
erhållas f"ån

L NrrBHU s ÖGS OLANS
TLABOH rrOHI NI
B LJV
UPPSALA

7.

TELEFON UPPSALA

25039

Kulturerna levereras portofritt mot pos tförskott till ett
pris av4 kr. pr ha. Upplysningar lämnas kostnadsfritt.

Skörd fnill första års

aH, Tal'eHI. klöver
tidigare odlats lltall
ympning.
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Ieke ympat

Ympat med llaktcl'iclmltm:

U\Y

hösldirden

en ökrdng
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1 Skogsvägar

:2 Tjälbrytning
(t. ex. brunnsgrävning) .
3 Bergsprängning-(för"L e;~
utfall),!
, ,,' k'~

1

4 Stenspräng- .~~
nlng

För

ing hmWarsop

över hela vörlden
Med

vara oöverJröffad.

nya hårdrnetallskCiren barrar Wmsop

mInImUlTI "10 crn per min. i medelhörd granit
Wmsop

res komplett elv en man i terrCing.
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