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Sveriges Geologiska Undersöknings torvinven:: 
tering och några av dess hittills vunna resultat. 

A v Lennart von Post. 

Föredr.ag vitd Svenska Mosslwltudör.eningens höstmöte 
i Jönköping den 26 nov. 1921. 

D•et var med Sltor glädj1e men med en vk~s tveka!Il, jcvg 
accepterade en inbjudan från Svenska Mosskulturföreningens 
förestårrudare att vid förentingens höstsammanträde lämnil! ett 
meddelande om SV'eriges Geologitska Urudersöknin·gs torvitlr
v·entering. GI.ädje, därför att jag vvsste, att jag här skiulle 
möta en publik, som mer än nårgon annan ägde ett koncent!1e
nat och saJkkunnigt intres~Se för våra torvtiLlgårng.a:rs tillgodo
görande. Tvekan, emeda!ll vad jag har aJtt meddel.a ej är 
myoket mera änt en redogörelse för torvinventeringens prin
ciper ooh mål, arlbetssätt och fortskridande. 

Definitivt re~mltat ha VIi ännu ickie på någon punkt hun
nit fram till. Men det material, \'i samlat, är dock J ruärvarande 
stuntd så :paJSs fylltigt, att s.varet på utredningens första hu
vudfråga, storleken av Jin.ven.teringsområdets tillgårugM på 
bränntorv ·och strötorv, lmn grvas, visserHgen ej i exakta 
siffror, men d~k i nänmevärd!eo'; vitlkas storlekisordning knap
past tor·de komma att ändras under utredningens slutförande. 

Jag vil.l lick,e n'U Uipptaga tiden .med oogon ingående histo
rik över torvimnentenitng,erus lliiHkomst och de meningstbrytn.ing
ar, :ur vilka dess nuvara~nde progmm och arbetsplan framgingo. 
Jag viJ.I endast erinra därom, att den första planen på en. nå
gorlunda uttömmande utrednitl1lg angåen:de storleken• och be
Sikaffen:heten av vårt lamd.s torvtmlgångar utgick från Sveriges 
Geologiska Undersökning på hösten 1912, och att den kung-. 
liga propositi'On., ·som 1917 bn·föltlts av ~iktSdagen, , grundade 
si•g på ett förslag, _sqm 1916 års T{);rvkommitte åt:et förut 
framlagt i samråd oCJh StÖimförstånd med Un.dersökn.i~·g~n.qch: --
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på basis av de omfaJttande förundersökningar, denna under 
årens lopp utfört med sina ordinarie a:nslag och artbetskrafter. 

Huvudmotivet för yrkandena på en verklig torvinven
ter.ing var som be:kant den betydande osäkerhet, som vidlådde 
de förut gängse siffrorna å landets torvtillgålllga.r_ Denna 
osäkerhet var så stor, att nästa-n diametralt motsatta uppfatt
ningar angående torv·ens :nationalekonomiska betydelse utta
lats. Bränntorventusiaster hade tal,at om hart när outtömliga 
bränn torvtillgångar. Från andra in tressestån:dpun k ter !hade 
förfäktats, att den bränntorvkvantitet, som verkligen stod till 
förtogan de, var av ga:nska liten betydelse. Ing•en.dera me
llli,ngen kunde stödja si:g på oangripliga fakta. Men det var 
och är i'u uppenbart, att för en pålitlig nati.on.alekonomisk 
värdesäHni111g av landets torv·tillgångar och Iför en rationell 
planläggning ta:V deras eV1entuella tillgodogörande först och 
främst fordra-s j,n:gående och ·exakt kännedom om såväl deras 
mängd som .olika egensk,a:per ooh bruksvärde. 

För Oeologi•ska Undersök,nin:gen stodo som huvudspörs
mål 'de r·ent förrådsstatistiska frågoma: huru stora och hmu 
beskaffade äro vårt lands torvtitl!gångar, och huru äro de för
delade på lartdets olika .delar, på alika torV1mar:kstyper o. s. v. 
Dess torvinv.enteringsplan va-r också helt inriktad på besva
randet av dessa spörsmål. BmcHertid framförders från olika 
håll, särskilt från Svenska Mosskulturföreni•ngen, öns~emålet, 
att en •eventueH torvinV1entering skuHe utföras så, att känne
dom även om de enskilda torV1markerna erhöHes. Geologitska 
U.ndersökntingen hade ansett ·denna ·si,da av utredtn:ingen !<runna 
anstå, till dess de gmn.dläggande nationalekonomiSika frågor
na besvarats, och torvtillgångarna eventuellt befunnits vara 
a:v ett värde, som motsvarade ett så tidskrävan:de oah dyrbart 
företag, som en systematisk rekogn,oscering av de enskilda 
torvmarkema. 

EnHgt den arbetspl,an, som ti'll sist fastställdes, uppdela
des inventeringen på två ffi;stående aVIdeJtningar: en rent för
rådsstatistisk utredning, aVJSedd att besv.ara de nati.onalekono
miskia spörsmålen, ·Och en kvalitativ rekognoscering, som 
skulle 'gi:va den känn.edom om de ·enskilda torV1markun·a, man 
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Fig. 1. 
Den förrådsstatistiska utredningens ( "linjeinventeringens ") 

ståndpunkt 1921. 

o 

(f 

Färdigundersökt linje. 
Torvprovinsernas gränser äro endast delvis definitiva. 
Benämnda torvprovinser äro preliminärt bearbetade. 

behöv:er för att bedöma dessas bruksvärde och J.ämpligaste 
användni:ngssätt. På detta sätt blii alltså båda de sy;npunkter, 
som framförts under ~den förher~ectande dh>kusslionen veder
börligen tBlgodosedda. 

Det om råd~, som i första hall1ld skuJJ.e inventeras, fa'st-. 
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Fig. 2. ·,.j: 

Den, kvalitativa rekognosceringens ståndpunkt 1921. 
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ställdes till Göta- och Svealand utom Dala11na. Denna b-e
grämning valdes, därför att inom störr-e delen a:v detta om-· 
råde, utom Värmland, geolog~i:ska kartor fimi.a~s, vilkiet betyd
Hgt förenklar ärtbetä För Värmla1111d ansågos de ekon:öritiska· 



kartorna kunna ·ersätta de geologiska, ooh dess~utom hade man 
en viss hjälp av den där för·etagna försökstaxeringen av länets 
skoga>r, vid vilken jämväl torvmanksar·ealen undersökts. 

R•edam s·amma år inVIenteringsförslaget vann riksdagens 
. bifall, 1917, ~ gångsattes fältarbet~ena. Tabell 1 åskådlig
gör personal~ens och arbetstidens fördelning på invcn:e
ringens båda avdelningar samt kostna1derna under åren 1917 
-1921. Fältpersonalen består huvudsa1kligen av studenter 
och yngre läroverkslära11e med botanisk-geologisk underbygg
nad. På förhand tränade torvgeologer kunde icke erhållals 
i det antal, ,som behöiVdes. Därför ha de nya:ntagna först fått 
genomgå ·en spedell kurs i torv:geologi, under vi!lken de gj-orts 
förtrogna med torvsla:gen, tofVImar~stypema och arbetssät
tet. De nyantagn.a ha alltild til'l en början placerats på den 
förrådsstatistiska avdelningen, där arbetssättet är i .detalj nor
merat. Så snart de under .detta arbete befunnits ha förvärvat 
tillräcklig ·träning, ha de överförts ti11l n:lkognosceri,lllgen, vil
~en kräver rätt betydlig torvgeologi1sk erfarenhet och för
måga att smidigt anpassa arbetssättet efter de före]liggJnde 
förhållandena. Hittms ha varje år nyanställts och inöva.ts 
8 a 1 O förrättningsmän. På detta .sätt har person~alen på den 
kvalitativa rekognosoeringen år från år ökats. Först nästa år 
blir den fulltalig. 

Som a1ssi,stenter v:id byråarbetet och ~nspektörer vid fält
arbetet ha tjänstgjort: statsgeologen, fil. ,eJ :r R. S a n d e g r e n 
(.som inspektör 1917), .Pil. d:r B e r t i l E. H .a l d e n (1917 
-1918), fil. kand. E. O r an l u m d (från 1919, för den för
rådss.tatilstiska avldelninrgen), fil. mag. N. W •i 'Il e n (från 
1919, för den kvalitativa rekognosceringen) och som kemis
~er fil. mag. O. B o o b e r g (1919-1920), 1\ill. lic. O. A s
s a r s s o n (frå,n 1920). 

I och med detta år äro den förrådsstati>sti.ska utredning
ens fält>arbeten i huvudsak avslutåde ( fig. 1). För närva
rande återstå, utom öla~nd och Gottlattd, endast slättbygderna 
närmast om:kring Mäla11en ooh i Östergötland. In1om dessa 
områden kommer den förrMsstatistilska utrednången att ut
föras 1i dinekt aJUslutning till rekognosoeringen, på sa~mma sätt 
som· i år skett med Skåne. Ty inom dylika trakt·er med !item 

i 
l 

! 
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eller oregelbundet växla~nde torVIlnar~sfnekieniS· bleve det eljes 
alltför dyrhart i förhållande till områdenas betydel.se att utföna 
de mätndn,gar, som krävas för att erhålla goda värden. 

Den kvalitativa 11ekognosoeringen1s stån.dpt.tnikt framgår av 
kartan fig. 2. Kan personalen 1hålla1s uppe i den aV!sedda nu-;
merären, omkring 25 man, berä~nas den v:ara aV~Siutad om-
kring år 1928. ' 

Oet är självklart, att ett så omtattande för>etag, som torv
invent•erinlgen är, måste P'lanlä<ggas och utförals så, att dess re
sultat få möjlig.ast bestående värde. Det torde väl numena 
knappast råda någ01n meni,n,gsski<ljaktilglhet dä11om, aJtt bränn
torvinldustrien, vilken ju i detta sammanihan<g giv<etv<is får en 
avgjmd förgrundstställn:ing, 1ck·e enbart med den tekni<k, den 
för närvara1nde arbetar med, kan arbeta ·si1g· fri:urn· till större 
national·ekonomisk betydelse. S:ka>l'l det ,importerade ·kolet i 
stör<r·e utsträcknin1g kunna ersättas med inhemskt torvbränsle, 
måste detta uppnå ·en förädlin:gs•grad, som enda1st en välsentfigt 
utvecklad teknik kan åstad~omma. Villka f.ordrin;gar en så
dan tekn:ik kornmer att stäMa på råmaterialet lärer knappast 
nu kunna förutsäga·s; men säJk·erJi.gen kunna· dessa bliva helt 
andra än den nuvarande brärlllntorvin,dustriens. Det är så
lunda icke tillräckligt, att vid inv•en~eringen !Särskilja, va.d som 
för närvarande iåter sig betecknas som bränntorv, strötorv 
eller odlings.torv, uta1n de nafurliga torvslagen måsre särsklilja:s 
och 1deras .eg~mSikaper och dessas variaHon k1langörras. Endast 
om så sker, har man utsikt erhålla ett matedal, som är all1-

vändbart •ej bl•ott för dagens frågestätln:ing.ar tlta>rt i möjHga
ste mån också för dem, nya stadier i torvi,ndustriens utV'eck
ling kunna skapa. 

Jag meddelar m den i<n<strukti.on, j~ag utarbetat för torv
invent~erin,grens fäl>tanbeten, det torvsla<gsschema v:i atwända. 

§ 3. 

Dc v·anliga;srt f.ö11e'kmnmandc :torvma:t1k:sj10rd,arte:rrua äro:,. r. 

A. Sediment: Lergy:Hj·a. • 
K·alkgy±tj•a. 
Ble:kc. 
p],anktongybtja. 

'i 
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Detritusgyttja. 
Sjödy. 
Kiselgur .. 
Svämtorv. 

B. Sedentära bildningar. (Torv) 

1. S j ö .t o r v: Phra,orrnitestorv. 
Equis€immtorv. 
(.Scir1pustorw.) 

2. Kärrtorv: 

a) wlmrutisik : Cla;dirum<torv. 
· Brumnoootorv. 

Kärrdy. J 
Magnocariootumtorv. ( sbarrtorv.) 

b) tenest:rå.slk: Parvocariccl'Ullltorv. 
.Allikärrtorv. } (l .. k .. __. ) 
B ... kk""--'- lOV aL.nOrV. 

JOr a1nOTV. 

Skogsmylla (bllmylla, granmyUa.). 

3. M ,o s s t o r v ( S p 'h 1a g n u m t o r v) : 

Sc.heuc.bzeriatorv. } (gungfly.borv.) 
·Cuspidatumtorv. 
starrm-osstorv. 
M€diumtoN. 
V oagi.na;tumtorv. 
Fus·cumtorv. 
Björikm09S1:'arv. 
T-al'lmOOSitorw. 
LjuTig~myUa.. 

Utom de:s.oa jar.d'.'Lr:ter silmlll förrättl!1in,"'Smannen obs·crvem före
kQIDsten a.v ka.liktuff, s~df:rit, järnockra, dopplent o<lh vli.vianit, sump-
0\as siV'avelväoo gips srum.t i Ö'Vrigt de b:i[,dning:ar, ham finner sig böra 
~rsk1clj'<t. I v~a~je fall, då et:t t-<YTVSltag icke klart ,häniör sig till n~t 
av .die ov·an wngö.vna, även-soon då någoru som helJst osäilmrhet kan vid
lwa ibestälrnningen, siJ\jaU jordarten utförligt bookrivas och rörpTOV 

t·agas. 

Utom själva torv,slagsbestämningen göra'S i fä'ltet upp
skattningar a..v torvens fönmultnil!lgS{~raJd, av dess blöthetsgrad 
samt av d-ess halt .av tuvdunsfiher, rottrådar och ved. ·· in
struktionens föresikr:ifter angåe1111de dessa bestämningar äro 

följande: 

9 

§ 4. 

V:id •angiVlarndert av torvs.Iagens 'h'l111Ilinooitet •anvätl!des en 10-
gradig skaila: 

H1: Ful.lständigt •ohumifi1emd och dyfr.i tow; vid kramn:i:ng i han
den avgår cndrust färglöst, ll.dart v<atten. 

H2: Så gott S'om fulls·tändigt ohum~fierad o~h dy;fri torv, OOm. vid 
kramning .a;vger näst·an ildlart men gulbrun,t vatten. 

H3: .Föga lmmi:Ei.emd eller mycket -svagt dylhaltig torv, siOm. vid 
ikmmning avger tyaligt gruml.igt vakten, men där ingen t<>Tv
s•u'hst,ans passerar me1Uan fin.,<TTarna. Kramhlngsåtenstoden ej 
grötig. 

H•: Dåligt lnlJm~fiera-d !ClJ.er n~O\Ot dyha;ltig >torv, som vi•d kramning 
avger starkt grumligt v,a;tten. Krrum:n.ingsåterstoden . något 
grötig. 

ffi: Någorl'llllda llmm.iJfierad eller tämlågen dylhaltig jord. Vårl
strukturen fullt tydlig, men något heslöj.a;d. Vid kra;nming 
plliSIE•erar någon torv·sn'hsl:ailiS meHan fingrarna men dessutoon 
starkt grumligt va.tt€11. Kramningsåterstoden är starkt grötig. 

Hs: Nå@orlunda humifierad el1er tämJigen dythroltig torv moo otyd
lig växtstruktur. Vid krarrnning i handezi passerar högst % av 
torvsnibstansen mel1an fingrarna. Återstoden är starkt grötig 
men vis,ar tydligare växtstruktur än den okramade torven. 

H1: Ganska väl 1humifierad e•1ler 1betydligt dy haltig torv, i vilken 
ännn rett mycoket av växtstrukturen ka:n. skönjas. Vid kram
ning pas.s1erar omkring h&lft.en av toTV1SUJbstan:s-en mel1a;n fing
rarna. Om vatten ·avskiljes, är detta vä11inga.ibat och starikt 
mörkfärgat. 

Hs: Väl ihum-ifiemd e Uer st.ankt dy.haltig torv med mydket otyd
·1igt synhar växtd:rmktur. Vid kuamning pa;sser.ar c :å 2/3 M" 

t.orvS'Ubs-bansen melJ.an fingrarna. Möj'ligen avsilriljes· något, 
i så fal.l vällljugartat vatt-en. Åberstoden besw hurodsrukligen 
'av mera r-eSJistenba rottrådar o. d. 

Ho: Så gott som fullo;tändigt ihumifiertad eUer näsltau helt dyarta.d 
!l:orv, ri vilken nä'St,3Jll ingen växtstrulktur :frarrntriilder .. Nästan 
he1a .torvma;ssan .paJSLSlemr vid kra.m.ning me1J.an fingrårna soon 
.en bomogen gröt. 

IL.o: Fullständigt humifi.erad eller helt dyartad tmw, i v1lken ingen 
växtstruktur frarrnträJder. Vid kramning pa'Ssera.r he'l·a torv
mass'an ·utan 3JVskiljl!lnde av .fritt vatten mellan fingrarna .. 

Då osäkerhet mc1lan två närJ.iggande".htl!m1:nositetsgmder :före
ligger, an,oi.v·es huminositetcn .med t. ex. H:i-3, HLs o. s. v. För sedi
ment, dyart,er ·och myl'J.a an.J;eebJa.s ej .hum:i:nositet. 
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§ 5. 

Blöthctsgi'Mlen (B) ·angives med 5-gra.dig ;:ikaln, i vilke'll B, 
bekcikn:u lufti;.orr torv, B2 något torka.d torv, Ba torv nwd ll'ormn.l 
vattchhaJt, B. hlöt tmv ooh Br. övervrrig-and.c fritt v·ntt1en. 

§ 6. 
Halkn a.v tuvdunsfrbrer (hhd'S'lrdm, eci rät·tcr!) (F) allg·ive,.; 

ho:S .torv, S•Oiffi består .av ·enbart e.Uer alldcJ,cs övervägande dylika 
(filberborv) :med F3, :hios torv med riJkJ,ig men c.i övervägande' fi'hrr
hwlt med F 2, obe.ty,dlig fiiherhaU Ft och frihet från makro,,kopi"kt 

skönjttam fibr.er Fo. 

·~ 7. 
Halben av roUråd•ar (R) angiv1as stå, .att Ra hP.toCiknar ren rot

filt, & riklig, R 1 ohetydJ,ig förekomst av rottrådar swmt Ro fri.hd 
från dylilka. Då 11ot,trå,darnas art kan bestämm<lls; nn.g-i·,·ps rlcnna 
inom parentes omedelbart cfitcr ha.ltbet·eckniYtgen. 

§ 8. 

Ef.ter e,uahand:a principer bectecknBs hnHen av ma.km~tkopri~kn 
v·edl'<"'ster med Va, V., Vt ooh Vo. V.ed1~h.gct eller vedsbgen ä,ven
som ·vedens komsistens angiv,as inom pamntcs omedelbart ()Uer halt-

theteCJkni'Ilgen. 
Dessa bestämmelser gälla både den förrådsstatistiska ut-

r·edningen och r.ekognosceringen. 

Jag öV'ergår nu till en nä11mare pedogörel:se för den för

rådsstatistiska utredningens arbetssätt. 
Närmast till han.ds, då det gällde att välja den arbetsme

tod, medels vi,Jken torvinventeringen skulle gen;Qmföras, låg 
naturligtvis a1tt ,gen,om ;tämligen det,aljerad undersökning av 
torvmark efter torvmark och bestämning av torV'mäng.dema 
i dessa steg för steg arbeta s,i,g fram till! fullt exakta totalsitf
ror för hela inventeringsområdet Det var e1111eHertid nästaiTI 
utan vida11e uppenbart, att de:tta sik1Uile vara ett ekonomiskt 
så gott som outförbart företa,g. Det g.äHde att finna gen
'vägar, som på .rimlig tid och för rimliga kostn,ader förde till 
. måJ.et. Vad 111.1U ,beträffar utr,edningen aJn,gå,ende s.torle~en och 

.' beskaffenheten av landets torvtiHgån.gar, stannade vi mycket 
snart vid den i Hera sammanhang, särSikilt vid skogstaxeringar 

~ och senast vi1d försökstaxeringen, a:v Vä11mlands läns skogar, 
med framgåll1g an,vän,da lin}etax~erin·gsmetoden. 

11 

Principen för en linjetax,eritJ'g är följa111de: F6r <lltt bootäm
ma frekV'ensen av en viss Sllags yta, vilken, utgöt en del av .en 
annan yta, uppmät·es längs ·ett erforderligt antal ,Jinjer snitt:.. 
längden av den sökta delytan, ävensom hela linj<elängden. 
Snittlän;gden uttryckt i procent av 'hela linj>elängden atJ~er då, 
huru stor del av ,hela ytan delytan utgör, och dess cHea:l kan 
·?estämmas ur hela ytans areal. Dre erforder Hg at 'mätrt.lngsliii1-
J'ernas sammanlagda längd, d. v. s. }injesystemets täthet, beror 
vid en oah samma ·storlek av "hela ytan" av delytarts större 
eller mindr·e frekv·ens och mer eller mindre 11egelbtmd:na: upp
delning och ·spridni,ng samt den ön:s1kade noggräftnhetsgraden 
vid bestämningen. 

Tänker man sig en kvadratisk "ihel yta" (Hg. 3), av vi~ken 
ett rektangu,Järt parti längs hela ena si,dan skail.uppmätas; sker 
ju detta helt 'enkelt genom att bestämma .deJrektan,gelns bredd. 
Uppdelas delrektaJn:geln i lika IStora kvadrater; som spridas 
schackrutformigt över hela ytan, kuntJ.ä dessa ikv.adraters 
sammanlagda yta likaledes bestämmas gert,otrl uppmätning av 
en IJinj,e, lagd vinkelrät mot .delkvadmt,ernaJs sidor, om man 
blott undvik,er de l.injer, på vi'lka dessa kvadraters sidor faUa. 
Vi;d mätningen så att säga projicieras delkvadraterna tillbaka 
till den unsprungliga relktangeln 1längs "hela ytan1s" ena sida. 
Spr:ider man rektange;Jns yta, uppdelad i oHka stora stycken av 
växlande form och läge, fås dessa styck·ens summa på likinan
de .sätt, men nu måste man mäta ~ett flertal tv~rlinjer. Var och 
en av ,dessa ge mer eller mindre felaktig frek·V'ens. Men felen 
gå åt bådla hållen. Mäter man blott ett tillräckligt antal på 
l~ka avstånd .löpande linjer, får man ett medeltal, vans fel ge
nom förtätning av linjesystemet kan nedbringa:s s~ 'långt man 
ön1skar. Och detta fel kan matemalti:skt bestämmas medelst 
sannolikhetskalkyl. 

På )liknande sätt som en yta kan en rymd geometriskt 
analys,eras, om man genom ·densarrnma lägget ett arital på 
lämpligt sätt skärände plan ooh å dessa uppmäter de söktå · 
delaremna. 

I ·sin ti,llämpn.ing vid 1orvinv,en:teri,ngen ·tet sig denna geo
metriska analysmetod sålunda: Man uppmäter längs ett li111je"" 
system p11ofi'Ielf genom samHiga av detta system skJuma torv-
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marker. Profilerna komma, ,i,ksom ~~mli,tten i det sista exemplet 
i fig 3, att falla ! olika delar av områdets torVImarker. Som
lilga skärats centr.alt, andra mer eller mindre ut emot ka:ntema. 

40% 

----- 40% 

4b.O i-
40 o 1. 
4S oi. 
2.<>. o1. 
4'1.0 1. 39. 71. 
38 o 'l. (FEL -0.751. 
4!2.0 1. AV DET VERK· 
2S.Oif. 1-IC>A VÄP.DET,40/' .. ) 

~-"1!!!!~>-1!!'-~- 40.oi. 

Fig. 3. 

På detta :sätt kromma proNierna a:tt tillsammans .så att säga 
nepresentera ~en genomsnittsmosse för trakten, i vilken dennas 
olika masstyper bHva proportionellt representerade. Profi<ler
nas .samman1lag:da längd, jämförd med hela linjesystemets, ger 
områdets torvmatksprocent, och profilaneonnas sammanlagda 
yta, dividerad med den sammanlarg,da profillängden, ger tor
vens medelmäkti1ghet. Områdets torvkvantitet blir naturligt
V:ils torvmarksarrealen muJruiplicerad med medelmäk,tigheten·. 
De olika torvsiagents medelmäktighet och mängd erhåMes på 
samma sätt; och därigenom att observationer över deras i Hil
tet hestärrtbaJra egen·skaper regelbundet utföras, kunna jämvä'l 
dessa underkatsta's statistisk beha:ntdHng ooh l:i,katså askhalt, 
kvävehalt, ka'lkhalt, värmevärde o. 's. v., som bestämmes i sär
-skilda, regelbundet im;amlade provs,efi.er. T~orvmassans fiir·del
nin;g på ur ~e~ploatening&s)"npun:kt olikartade torvmarkstyper, 
t. ex. bäckenmossar eller lätt alvdikade högmossar, t~orvmarker 
arv olika djurp, sto·rlek och uppdelningsgrad o. 's. v. kan ur pro-

u 
filemil.,och med hjälp av k3Jrtorna aV:~äså!s. '·ö\ier'J-it.Wuct'Jrom..! 
rri~r' det genom ·lin}einrven,teringen lnsanrlade· ·mate:tiMet ::ätt 
kii.ih:na 'Srt<ttis11iskti hehan:dlas på en stor mängd onka:säft''.od\ 
bör därigert:oin bHva' ett unider lång Hd ani\Tänc:Döa.rf umierlag 
för besvårande av ·åtminstone män·ga aw'·;de'' spörSrriål, -Sorrl 
k!omrri'a att ftam,ställa sig under torvi.nldusiJrieri.s: vi.da:rf u tv« k:.! 
lihg. ~ 1

' ,t-~, '• .·.~~:··:- ~h:·~ .. l J.:q 

Vid invent·eringen uppdelaJs Iandet i rdFstrikt, vilka under
sökas vart för si-g. Att låta dessa inventeningsdistdkt:~am
manJfaJlla med den admi1h·istratirva ·indelnin1gen 'vaCio~e lätlltJ-i 
Hgt. . Länen är~o endast undantagsvis· arv tilll'ädkHgt · :enhetHg 
topografisk ·Och geöJ,()gisk beskaffenhet. ·I rStältet tindelas ·Ian.: 
det i torvprovi,r\ser av lärt-ens storleksordnih'!g ( fitg. 1). ,', Dertna 
uppdelning har gj-orts - preliminlärt ~ med ledrttin,g 1 av .ett 
sammandrag i skalan 1 :l 00,000 arv de geologiska kålrtbladen,' 
å Vlilket torvmarkennats orientering och, täthet kan• bekvämt 
överbl'ickas. Definitivt ·kunna de ·oHka , områdenas · gr.änser: 
dock fastställas, först sedan fältarbetet utförts; ooh kän1111edoin 
Vltmn,its om torvmarkernas .h!ormalbeskaffenhet i•l11<;ml. resp·~· trak..! 
ter. De preliminärt valda gränserna jäimkaJs,,då, så att resp; 
torvprovi,nSrer bliva så ensartade som möjHgL · :• · ·- ;·,,_.• 

Linjesystemens odentering ooh täthet bestämmas •!likale
des ,in·ed hjälp av kartan. Genom Geologi,ska Unidersö!kil·ing"'" 
ens förarbeten. var det vi1d torvinrventedngsplan,ens framJäg
gaJn.de konstaterat, att rhan i Kronobergs lärt erhöll tillräckligt 
noggrann känhedom om detta områdes torvtingångar · geinörh 

ett i väster.:.öster oh·enterat Hnj-esystem m:ed 12'. d. v. s:·.t.mge-" 
fär 22 km:.s.a\1stånd mellan ,Jinjern.a. · , , ·; · .. : 

· Men det stora inventeringsområdets skiMå deHir hava· vä~· 
sennHgen :alika karaktär, vad såväl torvmå.rket,nås täthet' sön1 
dera:s orienrtefi,rtg beträffar. Varje område krävtet därtöt sim' 
lirtj,eriktning·oc,h sin Hnj~etäthet. Lin1emå odehteras möjliig.äst 
virn~~elrätt !hot topografiiens och torvmankerna.s· hruvudod~rtteJ 
dn,g ... Den erf:Order.J,iga tätheten fastställes 5å, Mt ett .!:itort att..: 

täl försöksldn}er uppmätas på kartan, t. ex. 10 eller'i2 ·gårftigef 
flera, än Vad 'SOrTI kart fönin:odas VaJrai beho'V!Jigt. ~ 'De~så_Cf(irrl 
delas på ett aMai'Iinjesystem av o1ikä: täthet.':; Dessa sys:teftis
mateniati,srka ;h;oggrainnthet prÖvats; bbn ;,blå!h'd: ;systemen, :·m~'d .. 
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' lämpJ.ig linj,e1äthet utväljes det, som vi·sar den med kartans 
närmast överensJStämmande torrv:mar~sprocen1ten. Kartan ( fig . . , 
1) åsklådHggö1r de J~njesys,tem, medelst vilka in.venteringen1 ut
förts samt n1ågra av de hitflilt11s avgräntSade "t·orvprovinserna". 
V~ s.e, att ~injeriktningen är oJ,i:ka, odh artt tätheten växlar från 
hög15t 22 1km. rpå t. ex. småländska höglandet ned till 5 km. 
på Närkessiätten och 4 km. i Skåne. 

Vad kan nu s·ägas om torvinventeringens resultat? Jag 
vill .än en gång !beton,a, aH ,cfu siffror, j.a1g nu koommer att flram
lägga, k1ke äro ·ddin,itiva utan .enda1st över,slags·silffmr, er
h!Jina genom 'extrap.ol<ering flrån de områden, för vlilka mate
tiaJet hUinni:t preliminärt bearbeta:s. För de i år fär.digunder
s~kta områdena :har giiVetv.is e.nda.st en partieiii beatibetning 
~ktlltl.nat utföras. Granskning åv profiiler ooh pr.ov samt för
b<!redelsema för kommande fäJta,rbets,säsong ha för övrigt ta
glit Så .'s•tor tid ,j an1språk, afit en:dast den allra fö,rsta bearbet
,n1i.t11gen av mwteriaJ.et, bestämningen av medelmäkui1gheterna, 
kUJ11t1åt hålla jämna steg med fältanbetets fortskri1dande. Den 
met.!\ specieilla bearbetningenhar måst anstå, till dess fältma
tenlätet för.el.igger komplett. 

LAt oss nu först tiHse, vwd man med kdning av det hit
tills hearbetC~Jde mateniaJet kan såga om hwen·terimgsområdets 
torVtnarksareal. Jag har redan al!lty.tt, att <de geolog,iska kar
t(}rftft i \riss utsträckning begagnas vid bestämni,ngen av de 
skilda torvprovin1sernas tOirvrnarksatreal. Ma:n ·&kulle ju kunna 
fönmoda, att det exaktaste värdet å denna borde Ms just från 
kartan. Och ,j själva ver\k;et v.ar det ocll~så från börjC~Jn me-
111i1t11gen att för områden med goda 'geo;lotg~iska kartor bygga på 
d~Sa. EmeUertid vi,sade det S1i1g ganska 'snwrt, att flertalet 
kattor 1gåvo en betydligt s.tönr•e torv!marks.aneal än fältmät-

. " ni.n:gama. Ett riktigt mått på ski:llnaden ger natudigtvis en 
j.ämförelse mellan det ·i terrän:gen uppmätta Hnjesystemets 

.. t.qrvrnarkslän·gd och motsvarande· å kartan. Sådana jämfö
reliser (ta.Jb. 2) visa, att· die geolog.iska kartbladen i &kaloma 
1 : SO,OOO ocih l: t 00,000 g•iiV.a omkring 40 proc. för stor torv
mar~sareail. netta beror icke på egentlig. fel1a:ktighet hos kar
torna utan fra~mför allt dtärpå, att, eniJ.igt det på 1850-talet fast-

~ 

o 

. .•. 

; ;f 

16 



ta 
ställd'a b;ereokindngssäUet, vissa slag ·av sumpig mark- tySJkar
n:a~ htllt~nporiger Boden" -,betecknades som t.orVImark, men i 
kk~rinlga utsträckning odkså på "bortodlitng" efter karta111s .till
ko.rnst; ~~ 'torvlagret i grunda torvmarker. A geologi•ska kart
bladen j:~kalan 1: 200,000, där skallan iokte ~illåter medt4·ganc
det av ·de I!Tt·ins·ta torvmadrema, blir torvmarksarealen däremot 
något fölr låg, i kronobe1rgs län 5,4 proc. mindre än V·erkliga 
värdet. För ·den vid fö[sökstaxeri.ngen alV Värmlands skogar 
erhåUna siffran gäliler un1gefär detsamma som för den först
nämnda .gruppen av geologiska kalftblad: den ÖV·ertstiger å det 
uppmätta J,jnj.esystemet det verkiiga värdet med 34,6 proc. av 
detta. En ÖV'erslagsiberäknnng på grundvalen av .dessa siffror 
'tör kartfeJ.en, ger för Göta- och Svealand utom D:alama en ge
nomsnittliK feJlproc. av +31 ,3 proc. av den v·erld·iga ·torv~ re
alen. Torykommittens torvma~ksa:realsitffra för iniV'enroer•irtgs
områclet, 1;514,309 har(= 11 proc.) bör a!lltså minskas till c:a 
1,153,000 har ( = 8,4 proc.). Det procenttal för torvmarks
areal en, som erhålles ur mater.ialet från de nu bearbetade om
rådena, och som kan. väntas komma rätt nära medeJ1tålet för 
hela inv·entetingsområdet-; är 8;6 proc. . . / 

Komrrie.r så frågan om torvens medelmäktighet. Vid be
arbetningen :ha vi ickle ruppdelat torven på alla de torvs lag, 
vilka särskilts under fältarbetet, uta111· dessa hava sammanförts 

,L·:·. . 

i 6 klasser: kalkgyttja och bl,eke, gyttja ink!. sjödy, rro1filttorv 
(övervägaqcte vasstorv och mindre huminös stantorv), dytorv 
(mera huminäs starrtorv oah rkärrdy), skogstorv (övervägande 
Jövkärrtorv).'samt vitmasstorv (inklusive srtarrmosstorv). ,. För 
att· förenklt~. :kalkylen tänka vi oss .dessa torvslagsgrupp~r. ut
bredda:som jämntjocka lager över hela torvmarksar·ea•l.en:. :Vi 
se åN tasell 3, huru olika torvprovr~nser visa betydligt olirkå ffie
delmäktighet for hela torvm~ssan, .Jiksom ook betydande olika 
proporJibn :n\ellan torvs lagen., skiljaktigheterna gå alltird i de 
r.ilktqi.rigi;tr, 'man på förhand· lktunde vanta med hän,syn tifb de 
oli~~ torvproVIi;ns~·m·.a~s '111aturbeskaffenhet och geologiska ut
veek)ingshistoria. Å a111dra :sidan är ÖV·erenrsstämmelsen •. rhel
Jan:· I~ka~ta.d:~ områder1: påfallande, särskil't de nästan i deri ti·ska 
sif~t~m~:.;1~r K,ronobefgs och: Jönköpirtgs .län. Ooh t.ill des.s~ 
sm~~ä,ii.Jl;~'f~;~hägl:indets båda h~vu·ddelar med sin domin·~.;:: 
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rande högmosse-torv och alldeles underordnade gyttja ansluta 
si~g de öv:riga högtliiggande u11bergsområdena, t. ex. Bergslagen 
och Värmland, mer ~eller mindre nära. Gyttjor och kärrtorv
arter äro .där·emot mera käJnneteolmande för de .lägre liggande 
slättemas och de små brutna urber.g·sterrängernas i allmänhet 
grundare torvmarker, tsåsom 1i "östra kustlandet" (·sydöstna 
Östergötland och nor.döstra Smål<llntd), Södermanland-Närke 
och Mälareslätten. 

Medeltal,en för de torvproviiJ1~er, från vilka siffror för när
varande föreJi.gga, .torde kn·appast awika avsev.ärt från dem, 
materiaJet från hela dnv-enteringsområdet kommer att giva. 
Räknar man med dessa medelmäktigtheter ooh antager torv
aeralen vara ·den nys,s. angivna siffran, l, 153,000 har, blir hela 
kvantiteten torvmossejordarter, ,gyttjor inberä!knade, inom 
Göta- ooh Svealantd utom Dalarna 24,67 milliarder kbm., och 
av denna kvantitet ungöm 

v:itmosstorven ............... . ungefär 50 proc. 
skogstorv-en ................ . " 

15 
" 

dytorv·oo ................... . " 
10 

" 
.rotfilttorvent ................ . " 

10 
" 

gyttjaiJ1 .................... . " 
15 

" 
(varav kalk\gyttja ungefär % proc.). 

Om man nu, i likhet med 1916 års torvkommitte, antager, 
att halva mängden rotfilttorv, all dylorv och skogstorv samt 
c:a 40 proc. av vitmasstorven är duglig till bränsleberedning, 
samt från den så erhållna kvantiteten avdrager 20 proc., mot
svarande ungefärliga innehållet i mossar och massdelar med 
mindre totaldjup än J m., erhålles, efter reduktion för sam
fnansjunkningen vid torvmarkernas avdikning, en bränntorv
kvantitet i Göta- och Svealand utom Dalarna av· omkring 7% 
milliarder kbm. (jfr tab. 4), motsvarande, likaledes enligt den 
av Torykommitten använda beräkningsmetoden, ungefär l 
milliard ton lufttorr bränntorv. In:v:enteningsområdets bränn
torvförråd skul1e <lllltsä motsv:ara totala stenkatsbehov.et under 
100 år, om detta antages lika med åflsimportert före kriget eller 

· omk:ri111g 5 millioner ton. I ·denna Stiffr,a Jngä ej de för egent
lig· brännrtiorVIsberedning efter nuvarande me~oder olämpliga 

19' 
Tab. 4; :: .... i . ,· 

Bränritörv- ·och strötorvtillgäng i Göta.: öch Sveåland 
utoin Dalarna. · ' · 

Bränntorv 
(mossarochmossdelarmedmindredjupänl in.frdnräkrtade). 

R å t o r v (efter avdikning) . . . . . . c: a 7,s milliarder kbni1 
. Lufttorr bränntorv ........ c:a I milliard·ton.'. 

Motsvarande bränslebehovet under 100 dr.· , ... ·,' · 

strötorv 
: r . • ,. r • i~ · :· 

R å t o r v (utan avdikning) .. . .. . c: a 2,s ftiiiliatdet kbm. 
Färdigberett torvströ ... c:a 4. milliarder bald~.· 

Motsvarande behovet: 
Med 1918 årsförbrukning(4,009,000balar) t:a 1,000åt. 
Med önsklig förbrukning (enl. v. Feilitzerl · ' ... . l 

36,500,000 balar) ................. : .. : .. .. .. c:a i 10 dr. 

mossar, V>ilka dock möjligen kunna tillgodogöra:s fÖr fram.stä11.-
!11ing av eJ.ektrirsk kraft. · 

Torvkommitten iha:r, vi.sserlirg·en med Geologiltskå Onder
sökn·ingen:s siffr,or för Kronober.gs län sotii utgåJti.,gspunkt; men 
på 'helt annan väg för •hela Göta- och Svealan.d erhållit sittran 
1,65 milliard ton, eliler om Dallama ej medrälkntaJs 1,37 fuiliiard 
ton. Kommi.tt€m betonar, att denna ,S,iifra. är ett rriax~mivärde. 
öv·erensstämmelsen mellan Torvk.ornm:ittoo~s gifftå ooli 'd·en ge
rtom 1·orvitnven teringen e!lhålln:a prebimi.natå. öv.et<sla~siffrati 

måste anses ganska god. . · · : · · · 
· Mängden strötorv inom inventetirtgsområdet kdn upp.: 

skattas sålunda: Av vitmasstorv innehålla områdets tvrvnidt..: 
ker ungefär 12,5 milliarder kbm. Antages den yngte vit!Twss- . 
torven vara duglig för ströberedning och viddte .utgora likt:f 
stor del av hela vitmassmängden som itiom KrdtzObågs läti 
eller c:a 20 proc., blir mängden rå strötorv i bavdikat till-
stånd omkring 2,5 milliarder kubikmeter. Enligt de·av VON 
FEILITZEN meddelade siffrorna för utbjitet· vid sttöbeted.1 
ning, tlngefär 1% bal pr kubikmeter råtotv; skulle detta mot...: 
svara c:ci 4 milliarder balar. Detta är en miriimislffrär då en 
säkerligen icke obetydlig mängd torvströ kcih utvinnas ur så:.: 



:m 
dana högmossar, som icke innehålla skilda lager av höghumiJ. 
jieraä· vitmasstorv, (brlinhtorv,) ö ch .låghrJmifierad (strötorv}, 
men där likväl de övre lagren hava låg huminositet. 
1 Med en torv.ströförbmkni,ng motsvarande 1918 ~rs 

( 410~9,000 lbala:r) skulle inventeringsområdets strötorvförr.åd 
räcka inh11S't 1,000 år, ooh rned den förbruknting VON FEl-

. lJifZEN a~nser vara öri.sklig (36,500,000 hällar) i c:a 110 år. 
Landets: :strötorvti'llgångar synas sålunda praktitskt taJg,et v~ ra 
buttörn!itga, ·såvida ej srtrötorven bltir tagen i. br.uk i stor skala 
för annat ändaJJTiål. 

.. jag har redan flera gånger !betonat, att de si'ffror, jag nu 
lämnat atngående inJVenteringsområdets f·ör11åd arv bränntorv 
ooh tstr.ötorv kke få aiJls,es som attmat än grova närmevänden, 
som dock antgiva stodeksordniifl,gen av ifrågavanande na:tur
tillgånga·r. Sedan materialet från sommarens ilnVenter.ings
arlbete 'inkommit kompJ,ett, ska'll den .definitiva beanbetningern 
oiri,edel'bant sättas i gårng. Och det är min. förhoppn:in'g att un
der loppet alV nästa år kunna ensätta dessa nänmevärden med 
definitiva siffror såvätl för inventeriritgsområdet i dess helhet 
som för åtminstone de viktigar·e ·torvprOVJi,nsernta. 

Men, såsom också Jiramhållits, är det ej blott dtessa siffror 
J . ' • 

t.Or:v.inrventeriing•en åsyftar. Dylika klumpsummor hade kan-
~~~· kunnat erhållas på annan, mi,ndre kostsam väg, ehuru de
r<\JS,Säkerhetsgpad ej halde varit möjlig att Jiixera. 

, I den redogörelse för försöksinrventeringen h!1iom Krono
berg:s län, som åtföljde Oeologi:ska Untdersölmintgens förslag 
ti.ll ~en förråds,statistisk torvmanksundersökning, gåvos några 
exempel på den mer.a speoi·ella bearbetning materialet kunde 
un.derka;staiS. 

.. Sålunda uppVIi•saldes de oliika huminosi'tetsgradtemas fre
lwenJs hos olika torvslag samt dessa torvsla~gts uppträdande 
jn>Qm olitka djupskiikt i mossarna. 

Genom .kombination av dessa båda synpunkter kaJn man 
2Mgöra, huru mycket av ett visst torvslag med vi-ss förmult
nlin,gtsgrad, som .förel<lommer irnom ett Vli<sst maximidj•up, ooh 
man kan v:i.dare fastställa, huru royoket av d!enn.a kvantHtet som 
·ä-r tillgänglirg för torvtäkt, d. v. s. ej täckes av för det ås,yftade 
ändamålet olämplig 'torv. ·Man kan beräkna, ,j vHiken utsträck-
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n.~ri;j;~ 1 'fhrf 'to~vtäkt~ri ·r 11 in derJi.ga ·, 'stubbatt · ·miMka. 'totvutbytet:: 
Man' kan· ined a:ndra ·drt:i l:ieräknä,·vi·l.ken:kva>ftti·tet·rätdr~:d~ 
rluv.abnae torvirt'dust'r.ienfi.ai ·av oHka s Jag· ·leunn;ä .fäkrla med 
inom ·olitka landsdelar; ' ' ·.' · ,· , ... ;. '. · <' ' :·,·: .: 

'~ r Sådaha the'räkni.figa•r ~ för'''den nuvatätide toMriri'dustrieri 
såväl sörtl. för· de mera lbea:kMnsvärda:' förädlitt,gsmetode1',' sOtrt' 
äro ruri,d.er titeiperimen.ferande ·...;;._ kornm·a att Htfö·Ms ooh i111gå 
i' ;d,en' · slutli.ga' redogördosen · för · torvinventedngeni ··resultat .· · · · 
r!: 'Ett led i 'bea~betttifi.gert, vill:ket jagför iliiifi del betraktar 

som ett arv de Viktigare, är den systematiiSkä tln,dersök.niritgen 
a:v':torvens kemiska egenskaper: Denna utför·es de.lsi å prov
ser;i,er frrån lagerföljder av oiika ty;p, ,dlels torvslag f·öt torvslag 
å prov från oltika trakter ooh ·ur ollika !äg~ i tol.'Vmar~ema.. 

A:vtsikt,en är att, utom den stati.stitska ·örvetlbliiakert·, er:håJI!a: · .. en: 
f!!era' ingå•en:de känn,e.dom om de förlhåJIIande!l'·. i ·'ri.cituren, av 
\1-i:lkftorvoo:s keln1:ska beskaffenhet beror .. ·. Vi.d å:tfal)nSema l;~.:. 
s·täinmaq 'askha,it, kol.halt, rv.äteJ:'!alt ooh kvävehalf.samt kiset.:. 
syra, kalk, järn .och aluminium, .j vtissa fall också lnagnesia; 
VIidare alkalrr,er, srva:vel, fosforsyra o:ch i vissa JiaU kJ,or; även
Söiii' Värmevärde och i företkommande faill albsorbtion:sförmåga: 
' ' En .detaij i arialysresultaten förtJänaT att 'orrmämnas; 

Man har ju ansett, qtt gyttjori' på' gnun d av sin höga ·a&kha,lt ej 
~or·e . .duglliga för bränsleberedn.ing. . Så är också i 1de flesta 
fall förhålllandet Men våra analyser vi,sa, att ·i·cke sä:IIan. gytt
jans översta •del, ooh ännu mera sjödyitl, har så lag askhalt, ·att 
~eh rned fördel kan medtagaJS, s.ärsklilt ~Vid :rriil'slkiritilorvftä.ni-' 
st,ä1lning . öch vid äittor\Tberednting, där törven på ert gång 
~ppgr~ves . till hela avv.erkningsdj1tllpet., N,är så ~aif ske, bör 
det kke, försummas, då ju .dessa j-ordarter genom :sin starka 
krympning oc:h bindefönmåga må,nga gånger skuHe 1höja pro-
duktens täthet och ibland även dess bränslevålnde, · · ·. · 

:"r ··Härmed hM jag slutat min redogörefse' för ·deil iörråds
ståtistis,ka utredti,i!n:gen och öve11går tili h:>tv~nve'ntedn,geM an.:. 
fu~ avdeln·ing, di! 'n kvalitativa rekognos'·teringerl: · ·· ·' . ·' ~ 
;: ·{'' D.eryn:a r~Roghtosöedngs ändarnål ·ä):, som redan ~:ämrtt~; 
~it 1 för de \enskilda 'torvmarkerrt,a i ilillrhäilt!ici drag faiststäJJa 
~~, egeMki~per, ·,koh1 bestän\ma rhöjli~h:etert oöh , nHnplig~f~ 
sättet för derals tillgodogörande. Rekogn:O'SCet.iri1gen ~t, 'ert :l. 
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tigt statsmakterJMIS !beslut, för näi'Vanande begränsad till så
dana trakter, som tigga inom 5 km. från jä!1t1'väg, ka1nal, lmst 
eller annran större Vlattenvräg. På .detta sätt kommer dry:gt 
hälften av in:ventenin,gsområdet att undersökas. 

Alla tonvmar~er om 5 har eller mera, som falila unom 5-
km.-zonen •eller skära:s <a'V ,dess gnän1s, medtagas. Man kunde 
kanske mena, att storleksgränsen, 5 har Vtore väl låg. Men en 
ut!1edning, gjord IUI1der de första arbetssomrarna, visade, att 
en ttppflyttni,ng av .stodelksgräJnsen' äJnda till 20 har sk!u>Jie ha 
medfört en,dast en ga111,ska Olbetydlirg besparling. 

Principen för arbetets utförande har jag i ~n:strukti1onen 
för ,r.ekognoscörenna formulerat sålunda: 

Varj-e torvmark BJkall unid•ersök.as så utförEgt, 11H d{lss byggnad 
kiLarlägges i s<ima .allrrriänn.a huvuiddnag. 

Man !bör ;på g:rm.ndrv·al€1!1 ·aiV undemökmTIIg<;protok:JoHet ku:nn~ lllV

göra, ,huruvid!a .i densamma limgår någ:on •a<vsevärdare IDVlantitet av ett 
v.i!sst torvs1ag, imam villka !huVIUddelar av torvmar1ken de<tta förC'room
mer, odh i vilken gmd ,dess mäktrighet oc•h rliäge i Iagerföl<jden gör det
samma .liinntplj:gt oc.h tillgä:ngligt föcr exploatering. 

Vida11e skafil .en .allmän Ö"V'e:r1bli0k •av torv"ma11ken~ ytQ1est·altminv 
(~V"egetation .s·amt 1utningmöihå,Ntanden odh ihu'VIUJddelam~ höjdlij,~ 
i fö11h.å,Uamde ti:H ,aiVJ.oppet) ä'VleTIISIOm bottmens bes.kafrferuhet samt 
höjd- odh lutningsfö11håll.and•en förvärv·rus. 

Slutligen ska;ll ;antecknas, ihuru'Vii·da odh i v~lken mnfattning 
torVIIDarkerna. :för n:äi'Vtaramde ltro t•agria :i ·:hruk för onJirng, bränn~ 
torv- eller torvströiberedillli!ng eUer annorledes. 

Undens,olmingen •ska11 'begrä.oolll8 tiH att vara en I1elwsmosce
I-1ng. V<arje 1för ov,a;n angivna syft<emå:l obehövlig tdetaJ,jeri~ bör 
a1lltså undviLkrus·. Så.lrunda behöva 1borrnmg:ar ej :Böretaglll8 så tätt, 
att <verkliga IIDvllinti•tetssiffror för 11e.sp. toTVISJ.ag kunna erhållas. 
MöjEghetern:a för .torvrrnarkens torrläggning gerrom fördjupn:i.ng av 
ll!vioppE't skola ut!1ed<as ·endast i s.å<dam.a :f,al,l, då ·detsamma !kan ske 
geiillo:m •endast hesi<ktn'ing eHer en kor.t och .föga tLdSJkräNamde av~ 

v.ägning. 

Om rekognosoeningen srkall kun~na genomföras på rimliig 
tid ooh för rimHga kiostnader; måst<e alla sådana mera detaije
rade utrednin1gar, som v.i1s:serligen äro n1ödvä:ndli<ga för den 
sluvU~a pla:nläggnling·en a·v en .torV!mark.s exploatering, men 
kk·e för ett princiipieillt av<gör,ande, på vilket sätt den kan och 
bör 1ill.g,odogöras, ställas på framtiden odh överläJmnas åt det 
pnivata initiativet 
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V.ild rekognosceringen borras iok'e tätare än väJd som be-.:. 
höves för att få den åsyftade övoersfktert gv en torVtmarks b}'lgg"" 
nad. Re!k!ognoscör·en har att i gödi.ga:ste mån \liälja si.ncl bOrr..: 
punkter så, .att bormingama lblli·va så tepr.esentativ.a soin möj
Ji.gt. Det g.äller att med så få horr:nintgar som möjli<gt få veta 
så myCket som möJHgt .o.m toli"VImark·en. Att dettå 1 låter si,g 
genomföra<s endas't av personer med .en viss tof\ltgoologisk er.:. 
farenhet är ty,dligt. Men detta. arbetssätt är nödyändi.gtJ Ty 
skuHe man göra undersökil.ing•en mera schablonmä:ssi1gt, t. ex. 
med ett vi,s·s1 antal borvnin1gar pr ytoohet, bJ.eve at1betet mång
dubblat och rekognosceningoo alltför dyrbaJr. 

Borrnlingspunktema.s ·täthet blir nu växlande .allt efter 
torumarkernas storlek och mer eliler mindre ehsartade bygg-' 
nad. · Som regel blir det propodiofils;v~s färre .bortmli.ngar på de 
stora, fqga ,sön,derdelade mossarna än på de ·små. . När så be
finnes lämpJ<i.gt, ordna's borrpunktema till profHer, SOim 1iå gi'Va 
den stomme, till vilken övrriga horr,n!i.tilgit~t an.sH.tM sig. · Alla 
bor11puntkt·er ori1enteras noga på kartan oCh åVvålga'S ~ med 
spegel .eller tub ameHer omstäncJii,ghetenn:a - 1 forhåUå.n,de Hll 
torvmar,kenls a~lopp eller, om flem såda111a fDh,h·<tS, diet lägsta 

av dessa. 
På rekogn1osceringslkartan inJ.ägga:s, utom -a.Hä borrpunk-' 

ter, med olika t·ecken odling och t01rvtä!kt aV b lika slag. bess
utom ·göras schematiska rättelser <iiV eventuella, f.el i kartan.S 

torv<mavkskionturer. 
Efter .den kornigerade kartan, uppmätes towmark!e111s 

areal!. 
Det sålunda <sammanfbragta, trots begtåfri,snlin.gen ofta g!ln~ 

ska vidlyftiga li·akttagelsemateriaJ.et, saintirn<ll11ia!1betas sedatt' ti;l! 
en koncentrerad bestkr<hrnvn'g av ~orvmarket1. Dessa beskriv.:. 
ningar ordnas till ett kortsystem för varle topografilskt ~art
blad. När ·ett :sådant kartblad är färcHgr.ekoghoscefia.t, numre.:. 
ras .de rekognoscerade torvmarkennoa å dets<ilttlni:a l. en viss 
följ dl, <så att varje soc~errs torvma11ker bilda: en sannmatt
hängande del av nummers•erien. Varje ~or.yma;rk kärt betec~
nas me1d s:itt nummer ooh lbladn:umret, r. ex~ 52/126 . totv-
n~arken 126 på kartbiadet 52 (UppermD. . · . · 

På regilster~orten medde]as, utorri 'hänvisri,ing Ull <illa de 
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d~gbok,sstälJ.en, där· iåiktta.g,el:ser om en. torvmark finrnås, den
nas areal, ytbeskaff.enhet, byggnad, lutnri:ngsförhållanrden, bot
~enbeskaff.enhet, :nuvaran,de . .användning och möjliga ·utnytt
Jande; ävensom i förekommande fal.J hänvi'sning till amulyser 
av torven ·oah ,expertutred:n:ingar, ·om Vlilka man erhållit kiän
ned~_m. Me~1ds ":yttare" i olika färg och ~orm placerade på 
bestamda stallen a 1k>ortens överkant utmärkas bättre bränn
torvmo~sar; strötor:mossar, mossB:t med god strötorv ovanpå 
god . brann torv, odlingsmarker, kraNcentralmossar, för,ekomst 
av. jämookr!å eller myrma!lm, viviani,t, kalkjordarter, diatoma
cej,ord O. S. V . 

.På detta sätt bHr reg,i1stret bekvämt användbart Mr båda 
de ända~~ål, rekogn?sceringen 1är avsedd att ~tjäna, näJmligen 
del,s att pva iUpply.smng om en torvmark, vars beskaffenhet nå
gon önskiar veta, dels att giva l'edinlimg för uppsökandet av torv
~arker av ett rv:isst slag. Allt eftersom resp. bladregister hun
n!_t ut~rbeta~, göres ett IUf:ldmg ur detsamma, vilket tryckes n en 
sarsktld 1&ene aJV Geologi~ska Undersökningens pubHkationer 
(Ser. D.). Detta utdrag åtföljes ~av register.kartan, å vilken 
s~mtHga_ d regi1stret ingående torvmark>er ~innas angi\lna med 
Sina regts,ternummer. Med ledning av ~denna karta kan all
mänheten göra .sina förkågningar. 

Det första regis·terutdraget, bladet 52 Uppe:r.ud, är för 
n_älrvar~an~,e unider trycl!rn,ing. Registret är ,cleS:sutom färdigt (se 
ftg. 3) for bladen Ud:de,varlila, Fjällb.a:oka, Göteborg, V,äners
bdrg, ~orå'S, Mar;iestald, Skara ooh UlrioehaJmn. Tryckningen 
arv registemtdr.ag'en för des~a blad skaiii ske under den när
maste tiden. Fältarbetet är avslutat å bl1aden Strömstad, 
Karlsbor.g, Hj,o, Linköping, Ängelholm, Landskrona Lund 
Kristians_tad, MaLmÖ, Y,stad och Simrishamn samt påJb~rjat på 
b!l1adet Fmspång. Atibetet med r·egi,stren till de nämnda i år 
färdngr·ekiognoscerade b!1aden är ~ör närvarande i ,gång oc.h 
.torde vara avslutat föne näista f,äJtsäson:gs början. Det är vår 
avsikt att håillcl regi,~tret sd mycket som möjligt i nivå med 
fältarbet,et, så att registren till de under en .sommar färdig
rekognosceraide bladen bH!Va lUtarbetade under påföljande vin
ter. ' D·etta aflbetc utföres av rekogn:oscörer, ~om i mån av be-
·~o~ tilHämgt an'ställas -~ byråaJSsi!Sten ter. · 
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. Jag vill avsluta denna sammanträrl1g.da; pteserlbtion: :a~V 

Sverig~es Geologiska Un:dei'ISökning.s t~orvinVIent~ring med ·'att 
påP'eka ett för.hållan·de, 'Som redan förarbetena: för t.deniS3Jitiilrta 
bragte ,j dagen, odh ,som under .det fortsatta arbetet v,is~t sTg 
vatra ett nästan regel/buntdet återkommande kara:kt~·rs<;lrag hos 
torvmarkerna i:nom vissa landsdelar. · :, ··-· .. 

Bekanta äro bl. a, ,genom redogörelser i Mosskuiturföt
eni,ng.etlls UdlskriH, de storartade kolonisatio,ner, som genom
förts å en .de!! av nordvästra Tysklandis högmossar, · Dessa 
högmossar hava vanli,gen uppkommi•t icke ur .~orntida: sjöar 
utan genom försumpning av flack mark· 1;ned ·dålig· n1aturHg. 
dränering. Ofta bilda ~de t. o. m. vattendelarna. ··.De äro i~ r·e-, 
gel av den tvådelade typen, d. v. s. innehålla ett övfle; låghumi-, 
Hera t vitmosstorvlager (strötorv) och ett undre, höghumifie!lat 
(bränn,torv); Kolonisationen har TIIU ·gått •Så till, att man 'bör
jat odla mossytan, vanligen efter sandkörning, meri ·sedan.ge..; 
nom successiv avverkning 'av .strötorv~en. och bränmtorven, steg 
för steg så ,att säga flyttat ined åkem.på mossbottnen, å vilken 
botten lagret, vånligen en några deoimeter mäktig lövkärr;t()r,v, 
kvarlämnats. . , , ... · . 

Det har sagts, att detta förfaringssätt kke,kund~' tipäm;
pas i vårt land, emedan mossarnia 'här vaniiigen låge ~ bäcken 
oOh vore :::Nåra att avdika till hottnerk ·bettet är odkSå· rik
tigt vad en mängd torvmarker beträffaro'c:h är t o. m. i·~om
vissa trakter regel. Meti inom ,andra, betydåhde delar Av &.ariJ 
det äro högmossar av samtria typ sorti de 1110rdtjska lett m,ycik~f 
vanlig, ja t. o. m. den vanligaste ·torvmarkstypEm; t. ·e:Jt.' iriO:ni 
södra V ärm Ian d, D als! and, stora .delar av· V äster,götlari.d 'ot~ 
Småland, synnerligast .de västia trakterna. : · · :. : 

Dessa torvmanker äro an tor~strörnos~a:t, :än. ,1Jränn~ry: 
mossar, än mOISISar med torv:strö på brättntörv. I eH' lliyd{:~t 
stort an~ al faJJI kan hela bottn~n; sedan. tdrV-eh ID.ei<~tl~r'.ni'ln,~d~ 
fulJtständigt awerk:ats, odlas utan airinilin .alVv'athiihg ä!{vaifi·Hg 
dvkning. Men ~det är · iokie , blott västra Svieriges ;fö:tsump
mingsmosStar, . :som. ki.mna behandla,s: på: samma·sätt'sortn~tle. 
tyska högmossarna;: I Rönneholm·s mosse i:Skåhe o<th i Dags .. : 
mo~s~e i· ost~e11götlan d t. ex>kunrt:a genom 1brälllh1forv..:· ooft. totv~ 
strötäkit. till 4 a 5. meters· djup ocllliing~syt,ör ;· hstatttotvll\tf.k rp~ 
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kalk och. :kväv;e, o_ch i arv;dJiknin,gsbar höjd örv;er de nuvarande 
a~loppen friläggas. Och det är stora arealler ·det gäller. Jag 
kanner en rad mossar .av denna ty;p med rinemot l ,000 har yta 
eUer mera. 

Reserverandet av mossrbottnama 'för odling är i~ngen ny 
frålg1a. Särskilt ·har MosskultudörenJin,gen kraftigt yrkat på att 
så rbotdre :s~. Men :här synes mig Mgga nrågot mera. I det 
stotå antal faJ',J man genom tekn·irskt tillgodogörande av torven 
kan förvandla rbetydande arealer impediment till åker, måste 
dletta ku!11na bliva en idre o:väSeTI!tl.ig hj.ä,Jrp för indus,trien. Ty 
genom sjäh11a förbmkningen, av ett ka:pi,tal- torven --'-skap-as 
ett annat- ·odlingsjtor.den. Det nationalekonomi·skt bitsta till
godogöran.clet <'tV detta slags ·mossar v~inmes ,genom en p:Jan-. 
mäs~sig sarmVJerkCllt1 mellan industriens ocih rlanrtbrukets intres
sen. Konikunens derm emellran behöver i detta faJ,J helt enrkelt 
ioke uppstå. · 

Ooh, ehuru mindre påtaglirgt, g:äJJ.er detsarmma på andra 
punrkter. "Torv:lirågans lösninrg", på vilken vi, med hän.svn tiJ,J 
den <>er.hörda betydelse, en Vlerkllig sådan skuHe få för vår in
och utförsel-balans, väl 1 det längsta 'V1iljra hoppa,s, blir säkert 
ick.e en endl(ll. 

Olika ·torvrmarks~typer kräva olika avv;erkning:smetoder _ 
Sättet för torvens .upptagning rbör anpassats efter d·eras art av 
bäckenmossar eUer högmossar, d. rv. s. efter olika aVIdiknings
möjligheter, efter hotunamats rbeska:ffenrhet, efter deras stubb-
11ilk·edom •O. s. v. För olilkia torvsJ.a'g iböra oJ~ika för.ädli:ngsme
toder tililämpas. Jag rbehöver enrda:st er:ima därom, att som
~iga slag av "brä·nnrtorv'; .innreihålla· så stora mängder kväve, 
att detta icke borde få förfar·ars, vird bränsletillv·erkning - ett 
förhåHa.ndre, viiJ.ket även Mosskulturföreningen rpåtal.at - me
dan rh.os andrra slag kvävehalten är rhelt obetydlig. I detta fall 
böra olika fönädlirn,gsrmeflodler sökas .. 

För att anvi·sa de rikttinjer, eft·er viilka tekniken bör söka 
arbeta SJig fram, och f.ör att planmässigt 1)ieda en blivande stor
indurstri icke ,j intressemotsättn.itnrgamars teaken JUtan i det natio
Mlla samarbetets <>dh arbetsfördelnrinrgens är det oun;dgängli
gen nödvändi·gt att äga en påJ,i~tlig och itngä.ende systematisk 
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kunskiap om dess råmater1al <>oh om vadatiohethct ·i dettas be;.; 
gkaffen:het. · · 'l · ~ · ·· ... ·! · · 

, · Det är sårdart kunskap SV'eriges Geologiska. Ui11rdeisörk-' 
itmgs torvinven.terirtg aVIser att åvägabrinrga. ' ~ 1 '·' : : :i !ii i ' 

' , r ( : ~ ': \ • , l :: j ~ l l 
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Vallväxter för torvjordar4 
Några resultat av ett vid Mosslkulturrfören,ingertsfö,~o~~gård<it 
. Fialhult och Tor.estoiTp O tf ört försok . . . · . · · 

av Hemfrid Witte oelh E. NyströnL · . 
11 1,'· !l· 

.i 

Den naturliga ängsmark·en har utan l tvivel l mångt och 
mvc:ket varit va'llens ursprungliga töreibi.ld, ocli detta 

torde ;ä! också vara en av anledninrgarnra till!, ~Ht 'måri såsoitl 
vallväxter upptalgi/t ett stort antal angsväxter, av vilb åtfuin..i 
stooe en del torde få an:ses hava ett mycket' prOiblent<Hiskt 
värde rsåsom kulturväxter. Tvivelsutan är det E\ine.l'lertid S:Yrl,_\ 
nrerlirgen vilktigt att 1hava ti'llgån:g tiU eWräH ~k>t~ antål .. _vaH~ 
växter, ty dels sälkerstälrler man genrom att odia .. ett mmdr.e 
ellrer ·större 'antal arter i blandning i rergel 1\raiirens av,kåstrinrig; 
och dels har man, då o~ika vai'Iväxter halVa oHt<a årnspråk på 
jordmåneors fysikaliska och kemiska beskaffenihe.t; harigenom 
ett medel att lämpa vallens sammansättning efter jor-dmån och 
andra yttre fönhåiJianden. Ävenledes är det IS~ ~tt Sag:a fi.,~fart 
t'ltödtvänfdigt att hava tillgång till o'liikartåde arter för de bH~a 
ändamål, för vilka va.Jlar anläggas. I vallat, som avses ätt 
vara ständiga eller petmanen.ta, måste .inrgå merå varaktiga 
årter än i dylika, som blott skola utnyttj~as ett fåtal k Som 
eri aHmän pr.incip kan framhålrla8, att i ikorMtriga v;allat bör 
m~an~ endlast använda ett fåtal arter ooh dättHI. !blött dylika; 
oom äro :högt aVikast.anrd'e och liå kudn1'l~n ·et v · sill1 tt.tveckt.in.g 
unrdlerr de fä år vallen får ligga, tindrer· det. att i måhgåriga 
Wllllä:!r förutom arter, som utv;eckl1a sig Sit11abbt :ooh lärri,tt.~ gdd 
aVIkastning !llnrder de första bruksåren., . .äverl, böt ihgå dyl'~:ka,i 
som äro varaktiga och så att säga ersätt<'l de mera kortvat1ga;' 




