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Torumarken, en resurs ijordbruket
igår, idag och även i morgon?
Kerstin Berglund

De organogenajordarna, det vill säga torv-

och gyttjejordarna, har utan tvekan varit
och år fortfarande en beq'dande resurs i det
svenskajordbruket. Som mest var ca 700 000
ha uppodlade varav ca en tredjedel odlas
idag. Odlingen av dessajordar är emellertid
inte helt oproblematisk. Odlingsegenskaperna r.arierar allt ifrån mycket högproduktiva odlingsjordar till närmast sterila marker.
Bland fördelarna kan nämnas jordarnas
stora vattenhållande förmåga och tillgången
på kvåve. Till nackdelarna hör att rotdjupet
ibland begränsas av lågt pH och syrebrist i

marken och att det vid nedbrltningen ar
det organogena materialet bildas "våxthusgaser'. som koldioxid och lustgas.

Vad är en organogenjord?
Organogenajordar har i Sverige traditionellt
inkluderat både gltljejordar och tonjordar
samt den i odlingssammanhang mycket
ovanliga dljorden. Torv bildas på marken vid
ofullståndig nedbrytning av organiskt material på grund av begränsad syretillgång, ofta
orsakad av stillastående r'atten. Omsättningen kan också håmmas av andra orsaker som
till exempel låga temperaturer, Motsvarande

i sjöar leder till ackumulation

av
gytlla. Enligt den svenska jordartsklassifi cer-

process

ingen skall en tor\jord innehålla minst 30
viktsprocent organiskt material för att klassificeras som organogenjord och gytljejordar
minst sex viktsprocent.r I odlingssammanharrg skiljer man dessutom mellan de

nfings

rika kårrtonjordarna och de näringsfattiga

mosstoniordarna.
De organogenajordarnas egenskaper be-

ror till stor del på den botaniska sammansättningen av ursprungsmaterialet, inblandningen av mineralmaterial och för tortordarna förmultningsgraden.' Vid jåmförelse
med mineraljordarna kännetecknas de organogenajordarna av hög porositet och låg
skr.r..rndensitet (voll.rnvikt). De kan hårvidlag
liknas vid en svamp. Den höga porositeten
ger en stor vattenhållande förmåga. Mosstor-r'jordarna har i regel ett lågr näringsinnehall och lågt pH, kårrtonjordarna hög kvåvehalt och lågt fosfor- och kaliuminnehåll och
gyt|ejordarna är ofta både kYäve- och kaliumrika men pH varierar inom vida grånser
beroende på svavel- och karbonathalt.

De odlade ton'rynarkernas

utbredning
Ca 15% av Sveriges landareal upptas av torv-

mark, det vill säga områden med ett mer ån
30 cm tjockt lager organogena jordarter.3

Den odlade arealen organogenajordar var
som störst på 1940-talet. Hjertstedt uppger i
en sammanstållning från 1946 att den odlade ton'marksarealen uppgick till ca 705 000
ha vilket då mots rade 12,3% av all tonanark
i landet och ca 20% av d,en totala åkerarealen.a Då hade en ganska omfattande nyodlingsverksamhet skett under den senaste 10årsperioden i framför allt norra Sverige
(norr om Daliilven) där den odlade torvrnarksarealen ökat från 99 000 ha 1936 till 140 000

ha 1945.5 Vid en uppskattning gjord 1961
hade arealen odlad organogenjord minskat
till ca 400 000 ha och utgjorde då ca tolv procent av den totala åkerarealen.6 Andelen
odlad organogenjord uppskattas idag vara
ca tio procent av den odlade arealen eller ca
250 000 ha.7 Men i avsaknad av en nationell

jordartskartering kan man endast göra en
grov uppskattning. Med rätt stor säkerhet är
andelen inte mindre ån 5 procent och inte
stöne än 15. Andelen odlad organogenjord
rierar mycket mellan olika delar av landet
och år till exempet mycket hög på Godand
och i Kvismaredalen men låg inom våra stora

Gallring så tidigi

möjligt.
Figur 21:1

som

jordbruksslåtter. I området utanför de stora
slått\gderna har som regel varje gård en
viss andel organogen-jord.

Ton'rnarkerna, en betydande
resurs i jordbruket

förr

Det är inte bara den stora arealen odlade
torrjordar vid 1gOo-talets början och den
omfattande nyodlingsverksamhet som sedan följde som antyder att dessa marker var
av stor betydelse förjordbruket förr. \4d den
hår tiden ges det dessutom ut en rad mycket

innehållsrika låro- och rådgir.ningsböcker
speciellt för mosskultur. Nåmnas kan Hjalmar von Feilitzens Några praktisha erfarmhcter
i Mosshultw (1911) dår han redovisar resultat
från för-söksverksamheten vid Svenska Mosskulnuföreningen 1887-1909 (fig. 1) och Booberg och Baumans Praktish Mosshultw
Några år senare (1925) ges ånnu en lärobok ut av samme författare, Om aåra tora-

marhr

och deras tillgodogriranfu

fir

od,lingstinda-

zzril Mosskulturföreningen hade dessutom
en mycket omfattande kurs- och demonstra-
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"Olika titl fir gallring al rofuor på tor$ord." Exempel på reilooisning au resultat från Jijrsiihsoerhsamheten rid
Saewka Mosskuhurfmeningen 1 887-1909 (ton Feilitzzn I 91 I , s. 7 3, fg. 76). B'dst skihd,ere.suhat med tidig gallring
au roaoma (1922).
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Figur 21:2
"iLosskursm iJönhöping 1909." Deltagarantalzt kunde
( on Feilitzen 1911, s.93,ftg.97).
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donsverksamhet både iJönköping (fig. 2)
och ute i landet. År 1937 ges låroboken M1
rar och myrod,ling wt på Kooperativa förbundets förlag med den tidigare föreståndaren

vid Svenska Mosskulturföreningen och nu
professorn vid Lantbrukshögskolan i Uppsala, Hugo Osvald, som författare. Boken
vände sig framför allt till agronomstudenter
vid Lantbrukshögskolan och år ett mycket
gediget verk som i många delar står sig ån
idag.

inte för produktion av mogen kärna men
som grönfoder går den mycket bra att odla

på torvjord. Morötter är en betydelsefull
gröda på framför allt g'ngre och högförmultnade kärrtorrjordar samt på gytEejordar.
Potatis är också en alldeles utmärkt gröda på
dessa

jordar medan däremot oljeväxterna

trivs sämre.

Tor{ ordarna, en försvinnande
resurs
Myrodlingen visar sig vara långt ifrån opro-

De viktigaste grödorna på

blematisk. Ett stort problem är den markyte-

organogenajordar

sänkning som sker vid dränering och upp-

Traditionellt har slåtterlall och betesall varit de viktigaste grödorna på de organogena
jordarna, speciellt på tonjordama.s Skördenivån år väl i nivå med fastmarksjordarna
och vallen förbättrar dessutom strukturen
på de tonjordar som vid intensiv bearbetning kan anta en ofördelaktig "snusstruktur".
Ju längre norrut man kommer desto mer
dominerande blir vallen. Av stråsådesslagen
trivs harre på alla ej för kalkrika tonjordar,
korn på alla något så när kalkrika tonjordar
och råg låmpar sig q'nnerligen vil för odling
på todord. Vete tri\.s inte så bra på tonjordarna men går bra på gytqejordar. Trindsäden, ärtor, bönor och så vidare, lämpar sig

odling av organogena jordar. Markytesånkningen år i regel begränsad på gTtljejord
men kan lzra mycket stor på toniord. Markytesånkning på tonjord beror i hur,udsak på
f'ra processere:
- Sättning avjordlager över grundvattenytan når ttenytan sänks och det mekaniska stödet från ratmet försvinner.
- Konsolidering avjordlager under grund-

vattenltan når \'?tten)tan sänks och trycket
på underliggande lager ökar (vatmets lftkraft förwinner men de övre jordlagren
väger fortfarande mycket eftersom de i
initialskedet håller stora mängder vatten

kapillän).

-

I

Krympning avjordlager över grundr'atten-

nad en torv år desto mera sätter den

ytan på grund av uttorkning (evaporation
och växternas transpiration).
Nedbrytning av det organiska materialet,

figur 3 är ytsänkningsförloppet efter drånering och uppodling vid Lidhult i Småland

även kallad bortodling.

berg i Norrbotten (kärrtorrjord) åskådlig-

Dessutom bidrar markpackning samt vindoch vattenerosion till ytsånkningen. Den primära1tsänkningen, det vill såga sättning, konsolidering och krympning dominerar de första åren efter dräneringen. Dårefter blir den
sekundåra ysånkningen, bortodlingen, den
fiåmsta orsaken till ysånkningen. Ovriea processer, som markpackning samt vind- och
ranenero:'ion. kan i enrkilda [al1 domincra ysänkningsförloppet men har i allmånhet ingen avgörande betydelse.

Bland de faktorer som påverkar ytsänkningens storlek kan nämnas torvdjupet, odlingsinrensiteten. torvens sa m ma n'åll n ing.
förmultningsgraden (tor-vens nedbrytningsgrad), klimatet, grundvattenståndet, dräneringsdjupet och naturligtvis tiden.10 De fak
torer som har störst inflytande på den initiala sättningel är dråneringsintensiteten och
tor-vens förmultningsgrad. Ju mera oförmult-

sig.11

(mosstowjord) och Statens försöksgård Bränn-

gjort. Markytesänkningen var mycket snabb i
början som en föUd av sättning, konsolidering och k4.'mpning. Därefter avtar lutningen
på Lurvan och den arliga yrsänlningen när
mar sig en cm/år och är främst orsakad av
bortodling. det rill räga nedbrytning ar organiskt material.
Torvdjupets inverkan på den initiala sättningen har bland annat str.rderas vid Svenska Mosskulturfiireningens försöksgård vid
Gisselås iJäm tJand. Varlytesänlninqen rar
i medeltal för de första tio åren efter dråner-

ing och uppodling 29 cm, men varierade
mellan 14 och 4l cm mellan det qrundaste
torvdjupet och det djupaste (tabell I ).
För den sekundära ytsänkningen, bortodlingen, har odlingsintensiteten och klimatet
stor beq'delse. Som en tunregel för svenska
förhållanden brukar man nikna med att markytan på en ronjord. efrer den primära ytsånkningen, sjunker med ca 0,5 cm/år med
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draftneter och år.r3 Vid dränering och upp
odling av en tonrnark ökar genomlufmingen

i profilen bö{ar sönderdelningen

avjorden, vilket i sin tur medför att det organogena materialet bryts ned snabbare än om
marken lämnals orörd. Vid nedbry-ningen
av det organogena rnaterialet frigörs viixthlrsgaser som till exernpel koldioxid (COr), lustgas (\O) och metan (CHn). Koldioxid domi-

ikroorganismernas
aktivitet, marktemperatut pH och syretillförsel. Denna 1tsånkning innebiir bland annat problem med dråneringen avjorden.
Om torrjorden dessutom underlagras av en
ur odlingsrynpunkt dåligjord, måste odlingen upphöm när torven odlats bort. Bortodlingen innebär också en ökad emission av
bland annat koldioxid till atmosfåren.ra Den
naturliga myrmarken är i allmånhet en sånka för koldioxid (COr) genom den ackumu-

nerar vid god syretillgång medan metan
fråmst bildas under anaeroba förhållanden
(fig. 5). Det organiska materialet i

gylejor-

darna är relativt stabilt. Gyt{iejordarna är

i

detta sammanhang närmast attjåimföra med
mullrika mineraljordar. Dränering och uppodling av tonjord dåxemot innebår att stora

miingder organiskt material bryts ned. När
man dränerar to{orden och luft släpps in

C€sfldden

imynmfler

co

av det or-

ganiska rnaterialet. Processens hastighet be-

stiims av bland annat

m

av organiskt material som sker (fig. 5 ) .
De rättenmättade förhållandena gör emellertid att man får en betydande metangasavgång (CHn). Flödena av lustgas (NrO) är i
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Figur 21:5
oi,sande fliidetu ao tue olika oåxthusgaser, kold,ioxid, (COr), metan (CH ) och hntgs (NrO), i m ofiird.
nspekti e d,ränetud, m)mark Storlehen p'åflödena kan aarina m)cket i bådz tid och run, nvn i princip år dz orihd,a
toNmarkema kokdnhs\ dat till säga inlagranner komiotaid, iin de avgq och dc d,ränzrade markana holdai.xid.hällor,
dä vin sdga @ ger n$ kold.inxid. iit dz bindet
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den orörda myrmarken mycket små. I den
dränerade och uppodlade myrmarken sker
en viss kortsiktig inlagring av koldioxid i vegetationen men den odlade torrjorden år
huvudsakligen en kotdioxidkälla på grund
av nedbrytningen av ton/en. Metangasflödena år mycket små medan lustgasavgången
kan vara betydande, speciellt på gödslade
kväverika kärrtorvjordar. Beråkningar har
gjorts att koldioxidavgången från de odlade
to{ordama uppgår till ca tio procent av den
totala koldioxidavgången i Sverige.15 Dessa
beräkningar bygger emellertid på mycket
grova uppskattningar av såväl areal som
odlingsintensitetens betydelse.

r6

Odling på organogenajordar
idag
Odlingen på de organogena jordarna har
idag långt ifrån samma betydelse som för
100 år sedan. För der första uppskattas det
att torvmarkernas andel av den totala åkerarealen har halveras från 20 procent till ca
10. En anledning kan vara att markytesänkningen gör att torvmarkerna måste dräneras

om med jänna mellanrum för att behålla
sin bördighet,Ju syårare och dyrare en omdränering beråknas bli desto troligare är det

att man i stället överger markerna, vilket
nog skett i många fall. För det andra odlas
de organogenajordarna i allmänhet något
extensivare än mineraljordarna. Andelen
hösaåd är mycket liten och r.all odlas i högre
grad än på mine raljordarna. Bearbetningsintcnsiva grödor som potaris och morörter
odlas visserligen på en begrånsad areal, men

kan för enskilda odlare vara mycket betydande grödor Som exempel kan nämnar atr
huvr-rddelen av de morötter som går till direktkonsumtion odlas på organogenjord. Men
som helhet är ändock odlingen på de organogenajordarna mindre intensiv än på mi-

neraljordarna.
Skörden iuåer

jordarna

jiimfört ncd fastnarks-

Statistik över skördenivåer specifikt på de
organogenajordarna är inte så länillgänglig

eftersom skördestatistiken i Sverige inte år
uppdelad efterjordart. Vad gåller skördenivån på vall vid början av 1900-talet menar
Osvald att "torrjorden kan producera skördar, som ifråga om kvantitet väl kunna mäta
sig med dem, som erhållas från fastmarksjord". Han refererar bland annat till försök
på Mosskulturföreningens försöksgård Fla-

hulr.

Från kärrjorden erhålles en srörre

skörd än från mossjorden." Skörden av hö i
alla de tre första årens vallar på kärrtonjord
var ca 6 000 kg/ha men det fanns även "talrika exempel på vallodlingar, som låmnat
betydligt större avkastning".rt Åren 1973-77
gjorde Statistiska centralbyrån en undersökning av skördeavkastningen på fastmarksjord och mulljord på Gotland. Skördenivån
i vall var genomgående högre på mulljorden

jämfört med fastmarksjorden. Den biologiska förstaskörden (16,5% vattenhalt) var i

medeltal på fastmarksjorden 4 974 kg/ha
och 5 667 kglha på mullorden, vilket nästan är i nivå med toralskörden på kärrtorvjord vid 1900-talets böian.'3
1977 jämfördes även skördenivåerna för
korn och här var förhållandet det omvända.
Den biologiska skörden (15% vattenhalt) var
i nedeltal ca 800 kglha lågre på mulljorden
(.2 435 kg/ha\ än på fastmarkqjorden (3 215
kg,/ha).t'g Osvald nåmner skördenivåer för
korn på torljord vid bö{an av 1900-taler på
mellan 1 700 och I 800 kg/ha och för hawe
mellan I 700 och 2 800 kg/ha.!o Medelskör-

den (oa\scl jordrlpt lör korn iörebro läl
för perioden 1931-35 var l720kg/ha.r\
Ett annat sätt attjämföra skördenivåer på

de olika jordtyperna år attjämföra skördestatistiken fiån ett skördeområde där organogenajordar dominerar med ett närliggande
som är dominerat av fastmarksjordar. Detta
är fallet i Orebro län där Kvismaredalen, som

helt domineras av ton och gytliejordar, ridigare utgjorde ett eget skördeområde som
omgärdades av ett fastmarksdominerat skördeområde. I figur 6 har skördeutvecklingen
för olika grödor på organogen jord (skördeområde 801) jämförts med uwecklingen på
fastmarksjord (skördeområde 802).?,
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Skördeutveckling på organogen iord respeklive fastnarksiord
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Figw 21:6
Shhdeutwchhng (normtkiJid,) på organogelt jonl (SCB shöfttuområde nr 801) jAnfjrt med, fostmarltiord (SCB skörd,eområtu 802) för period,m 1979 ti 1987 f;r gröd.orna tall (totakhörd, rattenhalt 16,5 Vo ), horn 0,attqxhalt 15 7a )
och aårraps (aattenhalt 18%) (Statktiska cmtral@rån, SCB 1979-87).
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Figur 21:7
Skördeutrechling (normtkörd) lör polatis på organogen jonL (SCB skiirdeområd.e nr 801) jämfit
(5C13 shönteomåd,e 802) för period,en 1979
1987 (Statistiska centralbyån, SCB 1979-87).
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med.

fastmarksjord.

För såväl r'all som korn år skördenir'åerna

myndigheterna som i början stod för pro-

högre för den organogena jorden medan
skördenivån för vårraps är något lägre på
organogenjord än på fastmarksjord. Skördenivåerna för vall är i samma storleksordning på Gotland och i Kvismaredalen åven

duktionsargumenten, landet behövde producera mat, medan det idag är många av markägarna som är beroende av en hög produk-

om skillnaderna var större mellan fastmarks-

Bålinge mossar norr om Uppsala kan tas som
ett exempel på de mostridiga intressen som
funnis vid uppodling och dränering av de

jord och mulljord på Godand.
I figur 7 är sLördeutveelJingen i potatis
redovisad för samma skördeområden i Kvismaredalen. Åven hår är skördenivån på organogen-iord högre än på fastmarksjorden.
Skördeökningen för bevattning är ungefår
lika stor på den organogenajorden med sin
mycket goda vattenhållande förmåga som
på den torkkånsligare fastmarksjorden.23
Osvald nämner att medelavkastningen

för potatis på Flahults vitmossjord var ca
35 000 kg,zha vilken år en ganska hög skördenivå även med dagens mått mätt. Vid en

jåmförelse mellan potatisodling på sandjord

och vitmossjord under åren 1913-22 gav
mossjorden 46% högre skörd. Osvald nämner också ande bästa sorterna i försöken kommit upp i så höga skördar som 60 000 kg/
ha.2a

Hur skördeutvecklingen varit på respektive iordtyp under senare år är svårare att
bedöma eftersom man 1989 gjorde en ny
skördeområdesindelning och antalet områden reducerades från 420 till 106. Därför
frnns det numera inga skördeområden som
domineras helt av organogenjord. Väldränerade tonjordar räknas emellertid fortfarande som mycket godajordar för r'all- och pota-

tisodling.

tion medan myndigheterna mer talar om
kulturar-v och naturhänsyn. Myrkomplexet

organogenajordarna.
De första d.ränerin gsfdrs öken
Bälinge mossars geologiska utvecklingshistoria börjar med att Litorinahavet drar sig
tillbaka ca 3000 f. Kr. En sjö bildas som sakta
växer igen och under tiden avlagras först
gyttja och sedan torv.25 Myrkomplexet omfattar drygt 1 500 ha med kärrtorvsom dominerandejordart. Området kan delas in i tre
stora kärrtowsområden. Stormossen ca 770
ha, Norra myren 350 ha och Södra myren
470 ha, samt fra högmossar (frg. 8). Under
början av 1800-talet gjordes ett antal misslyckade försök från myndigheternas sida att

genomdriva allehanda dikningsföretag trots
motstråviga markägare.26 Landshövding von
Kraemer menade att "Förutom att mossen
skulle kunna odlas och ge goda skördar, borde åven de osunda dimmoq som stego uPp
ur mossarna, försvinna och skogsåborna
skrrlle inte i framtiden behöva frukta frostens härjningar."

Bönderna var inte lika övertygade som
överheten om nyttan av ett torrläggningsföretag och befarade att höskörden helt skulle
utebli. om mossen dikades ut. Nu hade de i
alla fall en ringa höskörd. Runt 1840 grävdes några få större kanaler, men dessa

Bälinge mossars odlingshistoria
- samhällsutvecklingen i ett
nötskal
Växthusgasproblematiken har under senare
år seglat upp som en tvistefråga när det gåller dikning och odling av ton'markerna, men
det år långt ifrån den första tvistefrågan. Ofta
har skiljelinjen gått mellan markägarna som
i allmånhet skall betala kalaset och myndig-

heterna. Ironiskt nog var det framför allt

fick

mycket begränsad dråneringseffekt.2t Delar
av dikessystemet rensades under 1870-talet
men dessa åtgårder var långt ifrån tillräck-

liga för att torrlägga markerna, undvika
översvåmningar och minska frostlåntheten.
Den stora torrläggningen
Inte förrän landshövding Brakenhielm 1896
ger Svenska Morslulturförcningen i uppdrag att undersöka odlingsvårdet i hela on.trådet börjar planerna för ett större diknings491

företag ta fart. Uppdraget går till ingenjör
Robert folf som gör en inventering ar området för att uppskatta torvmarkernas od-

vårt land, så länge fått förblitua i det tillstånd
hvari de nu ligga, genom sin frostländighet
och sin vattensjuka beskaffenhet till stor och

lingsvärde. Det planerade dikningsföretaget
omfattade 1 830 ha, varav 202 ha högmosse,
1 272 ha kärräng, 356 ha odlad mark och
resterande täckt med skog.vB Tolf sammanfattar sina undersökningar med att konsta-

srindig skada för vidt kringliggande nejder",
och avslutar med: "Lyckas det lånets nuvarande höfding att genomdrifva detta torrlåggningsarbete, hvartill han tagit initiativet,
skall han sannerligen i detsamma resa sig

tera att "Bland alla dessa, till största delen
ovanligt vackra marker togs likväl priset af
Storrnossen, ovedersägligen den vackraste
myr jag sett å fastlandets sydligaste del." Och
han fortsätter: 'Jag kan ej underlåta att till
sist uttrycka min stora förundran, att dessa
lpperliga och låttodlade marker, hvilka utan
gensågelse höra till de bästa i sitt slag inom

den varaktigaste minnesvård."2e

Den 13 april 1897 inkommer 5Zjordågare med en ansökan om synelörrättning som
avslutas den 16 december följande år med
att statens exfl-a lantbruksingenjör Axel Palm
framlägger ett förslag till ett dikningsföretag
som 1899 vinner laga kraft.30 Mångajordågare rar in i det sista mycket motstråviga och
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Figut 21:8
Karta ituer Bdlinge mossar i Uppsala kin år 1916 niir fut fr;rsta. marka attningsfiretaget hade genomfils (Wellenius 1916a, s. )74). Myren beslår a.v tre stara hArrhmsområden, Stormossen 770 ha, Nofia mJren )50 ha o.h
Siitlra mlren 470 ha. Inon områd,et finns dessutom
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fira

högmossar d.tir vilmossl.otuen doninerax

på kartan i figur 8). Den av Tolf efterlysta
minnesvården restes 1909 med följande inskription: "Åren 1904-i908 torrlades Bäinge
mossar. PerJohan Bråkenhielm landshöfding
Uppsala län med ortensjordågare genomförde verket. Kommande släktens skörd, löne
odlarens möda", vilken väl belyser tidsandan
och långsiktigheten i detta för bygden och
samhället så viktiga projekt.

och fördjupning av kanalerna stort. Många
av markägarna hade gårdar belägna långt
ifrån myren, så stora delar av myren förblev
relativt extensivt odlade. På andra delar, dår
markågaren bodde ute vid mlren och diirför
på ett annat såttvarberoende av torvmarkernas avkastning, var odlingen intensivare och
behovet av god drånering större. Mot slutet
av 193o-talet hade markytan siunkit mellan
50 och 150 cm (fig. 4) och behovet av nydikning var stor l. Ett nytt a"a al tnin gslöretag omfattande I 240 ha vann laga kraft 1938 och
arbetena påbörjades 1939, men blev försenade på gmnd av kriget och slutfördes inte
förrän 1945. Stora delar av mos5en är nu
ganska intensivt dränerade och många öppna diken har byts ut mot täckdiken. Dräneringseffekten försiimras emellertid med tiden
och en ny inventering gjordes 1964 utan att
något nltt driineringsföretag genomfördes.56

Uppod,lingen au d'en d.ikade myren

Försämrad, d,ränering

det krävdes i vissa fall ganska handfasta uppmaningar från de styrande, dåribland lands-

hövding Bråkenhielm, för att få bönderna
med på notema. "Landshövdingen lår t-o.m.

ha tagit en del motstråviga gubbar i rockkragen och ledit fram dem till bordet där
man skrev på beslutet."sr Kostnadema beräknades till 176 900 kr i dåtidens penningrärde.32 Arbetena påbörjades 1904 på Norra
myren och avslutades 1908 efter att 57 889
m kanaler hade grävts (inritade med svart

Vid tiden för Mosskulturföreningens sommarmöte 1916, som det året var förlagt

till

Uppsala med Bålinge mossar som hrr''Lrdattraktion, var ca 2/3 av den odlingsbarajorden

uppodtad och man producerar framför allt
foder och gräs.33 Stora områden år detaljdrånerade med 1-1,3 m djupa öppna diken med
30-60 m avstånd men de planerade vägarna
(streckad röd linje på kartan i figur 8) har
ännu inte b1ggs.'" Med på sommarmölets
ur-Ilykt Lill Bälinge mossar var många prominenta personer, däriblandjordbruksministern som i ett tal framhöll "att målet för den
svenskajordbruket måste bli att så långtsom
möjligt med egna skördar täcka landets behof. Därför att vi ej varit i stånd därtill, ha vi
under kriget fått röna mångfaldiga svårigheter. Detta mål kunde nås genom samverkan
på två vägar, nårnligen dels genom förbättratjordbruk, dels genom nyodling och då i
främsta rummet al våra mossar""'

Myren sjunker
Nu är inte historien slut i och med att detta
stora dikningsföretag år fullbordat. Eftersom awatmingen innebär att markltan sjunker är behovet av kontinuerligt underhåll

På 1980- och 90-talen aktualiserades dråner-

ingsfrågan igen. Nu blev intressekonflikten
mellan "intensiv"- och "extensiv'rägama rydligare. 1985 genomförs en ny syneförråttning
för att undersöka möjligheterna att förbättra dråneringen på ca 700 ha inom Norra
och Södra m1ren, men inget förslag får båt-

nadsmajoritet. 1987 blir Biilinge mossar av
riksantikvarieämbe

te

t klassat som riksintres-

lör kulturminnesrården med motiveringen att "inom områdetflnns sPår och rester av
se

den mest väl}:ånda och representativa sten-

åldersmiljön i Uppland" och att "Bälinge
mossar utgör resultatet av ett av Upplands
mera omfattande utdikningsföretag, vilket
hade sin upprinoe156' i 312156211e11as strälan

att frambringa mera produktiv mark under
1800-talet."37 Länsantikvarien menar: "För

att riksintresset skall tillgodoses på ett tillfredsställande sätt är den primåra förutsättningen att markanvändningen inte förändras." 1992 gör man ett nytt försök att få majoriret lör ett lörslag till lördjupning av vissa

kanaler, men markågare med gårdar långt
ifrån mossen och en del av de större ägama
som Kiplingeberg och Uppsala universitet,
är mindre intresserade av alt in\eslera i en

ny dränering. Kommunen menar att ett förnyat vattenavledningsföretag ur näringslivsslrrpunkt torde ha ett positivt värde eftersom

jorden på längre sikt inte blir odlingsvård
utan fördjupning av kanalerna. Man menar
vidare att ur naturvårdssynpunkt är förslaget
inte särskilt angelåget medan det ur kulturmiljösynpunkt är ar stort intresse art pågående markanvändning kan fortsätta. Slutresultatet av 1994 års q,neförrättnins blir att en del
fördjupningar av kanaler och diken, som tidigare gjors av markägama på eget bevåg, legaliseras samt att några sidodiken fördjupas.33

Odlingsintensiteten nu och då
Odlingsintensiteten på Bälinge mossar har i
alla tidervarierat mycket mellan olika fastigheter beroende på om ägaren haft sin gård
ute på mossen eller om myrjorden endast
varit utmarker till en gård belågen flera kilometer därifrån. Md bö{an av 1901}talet innehöll växtföljden vanligen ett till tre år med
havre fölt av fyra till sex år vall.3e På torvmarkerna var det annars vanligt vid den hår
tiden att havre helt dominerade med stora
ogräsproblem som fö!d. Utmarkerna betades i hög grad. Under första vårldskriget intensifierades odlingen på grund av statliga
bidrag.a0 Vil.<tfötjden efter 1938 års dikningsföretag, som berörde 101 fastigheter i 4 socknar, var som regel spannmålsdominerad på
de intensivt odlade delarna och på utmarkerna 4-6 års vall med ett år havre emellan.ar
På gårdar med djur var även betesvall van-

ligt.förekommande.
Alr idag är antalet markägare på Bälinge
mossar mycket stort. 1994 års vattenavledningsföretag berörde 135 fastigheter. Uppsala universitet var största markågare med
160 ha följt av Kiplingeberg med 80 ha, men
många av markägarna hade bara några få
heltar. För atr bedöma rilken odlingsinrensiteten är idag på mossen har SGU:s, Sveriges Geologiska Undersöknings jordartsdatabas kombinerats med Jordbruksverkets
blockdatabas över EU-stödsberättigad jordbrrrksmark och tillhörande grödfördelningsdatabas IAI(S (IntegreratAdministrati\t Kontroll System) för 2003. Databaserna har ana.{.94

lyserats med hjälp av_ GIS (beräkningarna är
gjorda av agronom Orjan Berglund, Institu-

tionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet). Stora delar av mossen består idag
av mycket grund torv (<0,5 m djup) och det
år framför allt på de delar som kallas Norra
och Södra myren som odlingen sker på djupare torv vilket framgår av kartan i figur 9.
På kartan finns båtnadsområdet i 1994 års
förråttring (det område som påverkades positivt av åtgårderna) inritat tillsammans med
de odlade marker som idag (2003) antingen
ligger på grund eller djup torv. Totalt odlas
drygt 600 ha tonjord i områdetrarzv ca 60%
är grund tor\'jord där torvdjupet år mindre
än 0,5 m.

Vid enjämförelse mellan kartorna i figur
8 och 9 kan man konstatera att båtnadsområdet 1994 överensstämmer ganska vål med

den areal som utgiorde markawattningsföretaget 1916. Däremot har bortodlingen,
som på delar av m1'ren år över 1,5 m (se fig.

4), gjort att andelen odlade torrjordar år
mindre idag.
Markanvåndningen är mer extensiv på
Bålinge mossejåmfört både med odlade organogenajordar generellt i länet och.jämfört med alla odladejordar i Uppsala län (se
tabell 2). Andelen ettåriga grödor på Bålinge mosses towjordar är bara 19% jämfört
med. 41Vo på odlad organogenjord i lånet
och 56% för alla odlade jordar i länet. En
stor andel, 33%, ligger i tråda. Förklaringen
till den låga odlingsintensiteten står nog att
finna i den stora andelen utmarker och att
dräneringen nu år mycket brisdållig på stora delar av myren. Detta kan vara ett framtidsscenario för många odlade myrar om
det inte finns möjligheter att iördjupa dråneringen i takt med att markytan sjunker På
andra tonjordsområden, som till exempel
Dags mosse, är dräneringen mycket god och

torvdjupet inte så stort, och där är odlingen
idag mycket intensiv med stråsäd och morötter som dominerande grödor.
Mossens

framtid

Jordbrrrket på myren för nu en tynande tillvaro. Vall med olika intensitet dominerar

Tabel 2.
Markanviin<lning (%) på olika tt?er av odladjord i Uppsala l?in 2003. Resultat av Glsbe*iktringar giorda med SGU:S
joraartsrlatalas ochJordbruksverkets blockdatabas med tillhörande grödfördelningsdatäbas IAI{S. öwiga grödor

utgiorde<l%avarealen
Grödlö, delning,

jord

Mårkanvåndning

i Uppsala

län

do

r På dll odlad

orgänogenjord
Uppsala län

i

organogenjord på
Bålinge mosse

56

41

19

Intensivrall

tl

Extersiv \'?ll och tråda
Träd

32

14
44

39
39

I

I

3

Eitårigagr6dor

Ettåriga grödor = spanrmål, oljev:1.(ter, baUv:ixtet tin, grönfoder, trädgårdsodling; In lensiv \all = ll och bete på
åker gröng6dsling; Extensiv valt och tråda = bete och slåtier, träda, frukt, bår, skyddszon, outnytEad åker och betesmark;Tråd = fleråriga industr! och energigrddot.iulgransodling, skogsplantering På åkcr

Bälinge Mosse
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Kärta öler Biilinge mossar i tJppsata Iån. &.teriges Ge.otogisha undersöknings jordarl.rdatabas har k1mbinerats med
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att med hjälp aa GIS berdkna atealen
Jordbruksaerhex ilDckttatabas iier EI|-stiidsberäiiga(t,
otl.lnd. torumark.
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stort och många skiften ligger helt för fäfot.
Dräneringen är ofta så dålig att plöjning blir
t myc ker riskfllt företag. Vissa å r ör ersvä mmas delar av mossen. Ett alternativ skulle för
många markägare vara att plantera skog. Ur
växthusgassynpunkt skulle kanske detta vara
ett bra alternativ, men att mossen nu har deklarerats vara av riksintresse för kulturmiljövården omöjliggör skogsplantering utan specialt illst'ånd. Hanteringen av riksintrersena
regleras i miljöbalkens 3 kap..6 $. som säger
et

att områdena ska skyddas mot ingrepp eller
åtgärder som kan innebåra "påtaglig skada"
på riksintresset. Det nuvarande kulturlandskapet, de uppodlade markerna, sammanfaller i stort sett med den vidstråckta havsvik
som mossen utgjorde under stenåldern för
4 500-b 500 år sedan.a2 Idag återfinns rester
av stenåldersbosåttningar i skogskanten dår
morånjorden övergår i my{ord. Den åldsta
boplatsen, vid Anneberg i Oxsätra, är den
nordligaste utposten av vårt lands tidigaste
bondekultur, den så kallade trattbägarkulturen. Vidare kommer den kånda Svarvarbo-

plogen, ett slags årder från vikingatiden,
från Bälinge mossar
Riksintresset gör atr markägama inre utan

specialtitlstånd får plantera igen markerna

med skog eftersom man vill behålla det öpp-

na landskapet. Men en otillfredsställande
dränering av markema gör att delar av mossen ligger obrukad och att busk och sly så

'alteliga Lar över. Man kan fundera örer om
någon av de närvarande vid avtäckningen
1916 av minnesstenen över det första dikesföretaget (fig. 10) med inskripttonen " Vittne
till rården, aikl.narhen sÄdrday'' kunde förestålla sig att mossen skulle gå detta öde till

mötes.

Tonnrrarken, en resurs

i

jordbruket även i morgon?
Ungefår 1 4% av Europas tor."marker anvånds
idag förjordbruksändamåI.43 I många tåttbefolkade länder som till exempel Tyskland
och Nederländerna har mer ån 80% av den
totala torr,marksarealen tagits i anspråk för
jordbruksproduktion.aa Det politiska trycket
i dessa länder år ganska stort att återföra en
del av de odlade torvmarkerna till våtmarker. I Sverige utnytliar vi mindre än 5 procent av den totala tonrnarksarealen för od-

jordbruksgrödor varför problematiken inte alls blir densamma. Så sent som på
1980talet uppodlades i Sverige fortfarande
ling

av
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mindre arealer torvjordar framför allt för
odling av specialgrödor. Detta är inte aktuellt idag medjordbrukets vikande lönsamhet och ökande miljöhänsyn. Aven om de
odlade organogenajordarna har minskat i
betydelse sedan storhetstiden vid mitten av
1900-talet, talar mycket för att de även fortsatt kommer att ha stor beqrdelse på enskilda gårdar och för odling av speciella grödor
som till exempel potatis och morötter. De
organogena jordarna har många positiva
egenskaper som till exempel god tillgång på
kväve och god vattenhållande förmåga, som

gör att de kan vara ett bra komplement till
fastmarksjordarna. Trenden är emellertid,
både i Sverige och i övriga Europa, att man
under senare år tagit många av dessajordar
ur produktion både av miljöskäl och på
grund av ekonomiska skäI, eftersom det kan
vara myclcr dlrt att lörnya dräneringen.
Når en mycket liten andel av torr.markerna
är orörda kan det, som i TysklzLnd, bli en stor
opinion för att återföra dessa odlade torvmarker till våtmarker Det stora orosmolnet
är emellertid toniordarnas bidrag till växthusgasavgången, som gör att odlingen av
dem kan komma att regleras i fiamtiden.
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