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Vallodlingens betydelse inom
mosskulturen
Magne Tuuesson
Den naturliga ängen var fram till 1700-talet
den viktigaste arealen 1ör produktion av foder för vinterperioden. Under detta århundrade och i enskilda fall även tidigare fann
man att ången, genom att den brandskattades på näring, bland annat invaderades av
mossa och ogräs och därmed gav nindre
mängd foder. Dårför började man bearbeta
och så om ängarna. Man började även odla

vallväxter på åkern främst för att erhålla
mera loder men även lör all ge den omväxling i odlingssystemet som trådan tidigare

för Vallen användes först som bete men
efterhand togs även vinterfoder. I de omlagda ångarna frösåddes i hun.rdsak timotej,
ibland med inblandning av alsikeklöver och
på sankmarker av ängskavle. Den vallväxt
srått

som blev dominerande på åkern var den ett-

åriga rödklövern.

Under hela 1800-talet ägde en livlig nyodling rum i första hand genom upplöjning av
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naturliga ängar. Fram till seklets slut hade
åkerarealen f,rdubblas (Tabell 1). De första
decennierna rådde stor efterfrågan på spannmål i Europa, rarwid de svenskajordbrukarna utnyttjade nyodlingen för spannmålsodling. Seklets andra hälft karakteriserades av
en motsvarande intensiv odling av foderväx-
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en förskjutning av jordbruksdriften från
spannmålsodling till ökad kreatursskötsel
(Tabell 1). Andra händelser som stärkte kravet på ökad odling av foderväxter på åkem
rar den ökade mjölkproduktionen per ko och
att man allmånt började inse nötkreaturens
krav på fodermängd och foderkvalitet. Förändringen gick ut över ängsarealen och ökningen av åkerarealen under senare delen
var i första hand en ökning av vallarealen.
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svängning i odlingen kan tillskrivas den då
uppkomna spannmålskrisen. De låga spannmålspriser som nu var för handen medförde
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Uppodling av torr,j ordar
Detväxande behovet av livsmedel som framkom på grund av den kraftiga befolkningsökningen (trots omfattande emigntion) krår"
de mer odlingsbar mark. Via studieresor i
Tyskland och Danmark upptäckte Carl von
Feilitzen att myrjordar kunde ge stora skordar, och myrjord fanns det gott om i Sverige.
Intresset riktades därför mot myrjordarna
som började utnytljas i nyodlingen. I försök
på Flahult erhölls goda skördar på myrodling - särskilt vad gåller vallskördar. Förutsättningarna för nyodling på myrarna var
dock olika i olika delar av landet. My{ordarnas egenskaper lar mycketvarierande. Svenska Mosskulturföreningen som grundades
1886 riktade sig i sin verksamhet i första hand
till små och medelstora brukningsenheter,
men de ekonomiska resurserna var i de flesta fall otillräckliga på dessa för att markförbättring och odling på myrmark skulle kunna genomföras.
I Norrbotten användes storaarealer sumpmarker med starr- och fråkenväxter jåmte
andra till kreaturens föda anvåndbara sumPvåxter som slåtteräng. Fodret som erhölls
utgjorde en betydande del av nötkreaturens
kost under den långa stallutlodringsperioden. Enstaka mossar hade uppodlats hos
industriidkande patroner men småjordbrukarna hade inte råd att genomföra uppodling av myrmarken.
Det behövdes emellertid stora mångder
foder för såväl nötboskap som för dragare i
skogen. Höet var efterfrågat som foder för
hästarna vid de slora rLogsbolagens timmer-

drivningar. Foderväxtodlingar blev därför
mycket lönande för de norrlåndska bönder,
som kunde producera fodret, då höet betalades bra. Att mosskulturen trots tillgång på
godartade myrar inte utvecuades i nämnvård

omfattning i de norrlåndska länen torde till
stor del bero på de abnorma arbetsförhållanden som rådde i länen vid denna tidpunkt.
Skogsindustrin, jårnvägsbyggandet och gruvdriften slsselsatte många arbetare och drev

upp arbetarlönerna, vilket medförde både
dyr arbetskraft och arbetskrzrftsbrist. Många
år var det svårt att få nödvåndig arbetskraft
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för slåttern än mindre för åtgärder i samband med uppodling av myrmarker. Det
blev därför svårt att få höet att räcka till, vilket medförde att lånen ofta tvingades forsla
betydande mängder hö från sydligare delar
av landet. Rådgivningens rekommendation
till bönderna var att de skulle satsa på att
trygga foderproduktionen framför allt på
mossmarker då dessa bäst klarar frost och
kyla under förutsättning att låmpligt odlingsmaterial utnytoas. Det blev dock först i och
med införandet av konstgödselrnedlen under de wå sista decenniema på l S0l}talet som
intresset mer och mer kunde fokuseras på de

omfattande torwnarksområdena.'
I Västerbottens län ansågs det att den od-

lade arealen skulle kunna fördubblas om
mossarna uppodlades. Produktion av hö för
avsalu var en av de bästa inkomstkällorna
för höndernavid sekelskiftet. Mossarna måste dårför uppodlas med inriktning på foderprodultion. På ängar som erhållits genom
att vatten letts fram till övre ånden av en
mosse och därilrån sprirts via bevattningsfåror bringades träd att dö och mossan att
ruttna. Dessa silängar gav ofta god avkastning. Rekomme ndationen i länet blev att
mossodlingen borde bedrivas som ängskulrur där ratrnet skulle tjänstgöra som växLnäringstransportör2
På de jämtlåndska kalkområdena fanns
mossar av god beskaffenhet. Siluriska söndersmulningsprodukter upplagrade i kullar
i mossarna gav låttransporterat och billigt

jordförbättringsmedel. Väl dikade ochjordförbättrade mossar blev såkra foderproducenter.3

I Västernorrlands län hade mosskulturen

inte samma betydelse som i andra lån på
grund av myrarnas splittrade förekomst,
men trots att dessa i många fall var mycket
vattendrånkta hade de betydelse för lånets
jordbruk. Ur praktisk q.npunkt kunde myrarna indelas i slåttermyrar och skogsmyrar.
Utdikning var nödvändig men skutle betyda
stora kostnader för brukarna.a
På Gotland medförde landskapets topografi att den knappa nederbörd som föll
samlades i myrat träsk och vätar för avdunst-

ninq medan endast en mindre del fann utl-opp genom naturliga vattendrag direkt i
Ostersjön. Drånering kunde på flertalet
myrar vara mer eller mindre överflödig tack
vare den permanenta sprickbild n in gen s.m
med-jåmna mellanrum uppstår i kalk- och
lergytlja under torkår. Förutsåttningen härför var dock att det rörde sig om en normal
myr med minst halvmeterljockt gytljelager
under ett 20-50 cm tjockt lager av torv mer
eller mindre förmultnad. Risken med sådan
sprickbildning var dock att stora delar av
mulljorden gick förlorad och efter hand fyllde ut sprickorna och slammade igen dessa så
att andra åtgärder 1ör awattning måste företas för att upptorkningen på våren icke skul-

le fiirsenas. För att undvika förlust av den
vårdefulla torrjorden i samband med igenslamning av de ofta mer ån decimeter breda
sprickorna i gyttjelagren rekommenderade

man dammanläggningar i kanaler och i
större avloppsdiken, så att sådana sprick
bildningar under torra år kunde undvikas.
Utdikning och uppodling av myrmarker tog
egentlig fart först på 1890-talet då 75 procent av kostnaden för avloppskanaler kunde
erhållas som statslån mcd förmånliga amorler ingsmö jligheter. U nder detta decen

n

iu m

utdikades 9 000 ha myrjord på Gotland.:'

Olika torr,3'ordars egenskaper
Organogenajordar har olika odlingsvärde
och de kan indelas i gyttjor, kärrtorvjord,
mosstorvjord och mulljord.6
Cltrjorna har upplommit genom att sön-

vitmossa. Sådana marker blir till vid överskott

på näringsfattigt nederbördsvatten. Gemensamt för mosstonjordarna är att de är fattiga
på så gorrsom samrliga råxtnäringrämnen.

Riklig kalkning och gödsline krävs för att
dessa.jordar över huvud taget skall kunna
odlas.

Mul!ordar har i regel större mineraljordshalt. Det organiska materialet har br-utits ned
så kraftigt att det år svårt att avgöra dess ursprung. Näringsinnehåll och odlingsvärde
är våxlande och beror på från vilket tor-vslag

det organiska materialet härstammar. I&irr-

torvjordarna och mulljordarna bidrar till
större delen eller 75 procent av landets odlade myrjordsareal.

Enligt Otto Djurle, Svenska Mosskulturföreningens kulturingenjör med ansvar för
mellersra Srerige lrån 1922..rår $rljejordarna i allmånhet närmast fastmarksjordarna vad mineral- och nåringsinnehåll betråffar Tillräckligt torrlagda blir de fasta och
kan betas störningsfritt. Avbetningen kan
bli ojåmn på grund av.jordens varierande
beskaffenhet. Gytljejordar för bete bör ha
hög kalkhalt eller kalkas grundligt.T

I(irrjordar är de för gråsväxt bästa av våra
torrjordar. De har hög kvävehalt, som firrvisso missgynnar vitklövern, år starkt fuktighetshållande och ger därför bra bete även
under torrperioder I god våxtkraft ger de
åven tidigt vårbete. Mera rator, det vill säga
en av betesdjuren på grund av sämre smaklighetskapad grövre struktur med mera kvarlämnade växter och växtrestet kan oftare up1>
komma på dessa än på övrigajordar. På kårr-

derdelningsprodukter av växter och djur
samt uppslammade mineralpartiklar avsatts
i vatten. I regel betraktas gytljorna som goda
åke!ordar Flertalet år dessutom sjålvdräne-

jord kan lått tågväxter och smörhlommor

rande genom permanent sprickbildning.

kan man få en betesmatta som tål djurens

Kjirrtorvjordarnas odlingsvärde är växlande men vanligMs gott. DeL hånger nära
samman med de växter som bildat torven.
Ton bildningen har sketr då siöarvuxit igen
och stundom då fastmark överspolats med
nåringsrikt vatten i riklig mångd.
Mosstorvjord erhålls då man odlar upp
myrmarker som i huvudsak byggts upp av

tramp bra.

komma in och försåmra betet. Arjorden högförmultnad blir den lös och kan lått bli söndertrampad. Om den är mindre förmultnad

Vitrnossjordarna år de fattigaste ur växtnäringssynpunLt och lräver dårlör mer näringsämnen vid utnyttjande till bete. De uppvärms långsammare om våren och ger därför senare vårbete än övriga. Md långvariga
regn blir vitmosstorven lös och gråsmattan
lätt söndertrampad. Vitklövern trivs bra på
115

denna tonjord. Betet blir då mineralrikare
och smakligare. Om betena på vitmossjord
sköti rått kan de råvla med fastmarksbetena
i kvalitet och avkastning (ca 5 000 kg hö per

ha).
Vid betesgång på tonjordar bör marken
vara torrlagd i samma grad som vid vanlig
växtodling. Produktionsförmågan kan först
då utnyttjas tullt ut och betets kvalitet bli tillfredsställande samt ritklöver och ängsgröe
bibehållas i betesvallen.

mera vårdefulla myrar, Mätningar har genomförts under perioden 1922-42 av sättningar på Gisselåsmyren. I ett antal punkter
uppmättes torvdjupet genom borrning och
provtagning varjämte punkternas höjd över
havet fastställdes genom ar,wågning. Vegetationstypen hade i hög grad inverkat på sått-

ningen i olika delar av myren. Aven olika
brukning hade haft inflytande på sättningen. Mätningarna visar att ytsånkningen både
totalt och relativt var mycket mindre under

M)ajordens såttning dr den närmaste följden
av torrläggning. Den blir störreju djupare
torvlagret är och är störst strax efter det att

andra tioårsperioden ån under den första.
Procentuellt varierade sänkningen mellan
13 och 19 procent under första perioden
och mellan !,ra och fem procent under den
andra med undantag för ett område där
den även under andra perioden lar kraftig
(ca tio procent). Orsaken till awikelsen var

myren uppodlats. Sättningen sker först

dels rorvens beskallenhet, dels den intensiva

ganska hastigt och dårefter alltmer långsamt

brukningen under andra perioden (fem av
tio år). Aven de i vall liggande områdena
hade varit utsatta för yttre påverkan men

Myrjordens sättning och

bortodling

för att me'd tiden slutligen nästan helt upphöra. Borrodlingen orsakas av torvens sönderdelning och nedbryming och dess storlek beror på brukningsintensiteten.
Det är uppenbarligen av vikt att söka hejda dessa faktorers nedbrytande effekt på

sammanpackningen genom betestramp och
körning på slåttervallarna verkade r'zra rätt
obetydlig. Under andra tioårsperioden efter
uppodlingen hade sålunda Gisselåsmyren

Figtr 4:1
Nästan direkt efter anshaffanda au firsöksgård,en Flahult inleddis dår lånpariga Jiirsöh med. aaLbd,kng - vilket
aisar att rallzn även från bhjan u@ an oihlig del ar Mosskulturf&vningens lerhÅamhet. På bild,en ses en I L-årig
aall med kråhti.cker år 1901. Mossotllingarnas karaktiiristiska platta fält framgår Edligt.
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genomsnitdigt minskat i djuP med drygt en
halv cm per år. Denna ganska måttliga ytsänkning får ses i samband med att växtodlingen på gården varit mycket skonsam med
stor andel slåtter- och betesvallar. Resultaten

antyder att bortodlingen kan bli betydligt
större vid intensivare odling. Ett odlingssystem med stor vallandel är således ett effek-

tivt medel om man vill fördröja den odlade

jordens bortodling.s

Jordförbättring

Under många år har sand och lera anvånts
för att förbäth? tonj ordama och höja avkastningen från dem.
Inblandning av mineralämnen gör den
lösa och låtta tortorden ryngre och fastare
vilket ger mycket båttre brukningsmöjligheler. Dessutom ökar tonjordens lörmåga att
absorbera värme. Ju lättare och lösare torvjorden år desto större blir effekten avjord-

Det bör påpekas att det råder en klar skillnad mellan sjålva såttningen som förorsakas
av myrens hopsjunkning då grundvattensråndet sänkes och den lörbränning som
äger rum i själva markytan genom en mångfald olika processer. Denna företeelse som

förbåttringsmedlet.
På oförmultnad vitmossjord kunde jordförbättringsmedlet öka skörden från vallar-

man kan benåmna bortodling är störst dår
marken används i öppet bruk. Sedan myren
en gång satt sig kan man inte tala om någon
bortodling vid utsträckt vallodling men väl
däremot vid utsträckt växelbruk.e
Vallar för slåtter och bete måste av denna

de variation förelåg på kärrjordar. Jordens
fysikaliska beskaffenhet år avgörande för

anledning utgöra huvudparten inom växtfölden och stråsåd och rodrukter blott komma ifråga för att skapa nödvåndig omvilrling
i odlingen. Stråvan efter att minska bortodlingen av tor-vskiktet får dock icke leda därhän att slåttervallar bibehålls utan omtäggning även sedan de insådda vallvåxterna
försvunnit och ersatts av ogräs eller gråsarter vilka lämnar alltför ringa avkastning vid
slåtterskörd.
Vallen ger bevisligen mindre bortodling
av tonrnaterial än andra grödor genom läg-

re bearbetningsintensitet, men den påverkar bortodlingen åven genom större tillskott
av organiskt material via stubb och rötter ån
andra grödor (Tabell 2).
Tabel 2, TonsubstaDs och viixt{iring*imnen i stubb
oc} rotrnassa (efter Åkerberg & winkler 1939).

torr

Mängd i kg per ha
fbsfor-

Gröda substans kväve
39
Stråsäd 3 930
63
3 600
Ärter
215
Lucern l0lJ]0
l r13
R6dklöver 9 980

sym
22
17
44
84

kali
24
13
41
90

kalk
?8
80

220
293

till 1 200 kg hö,/ha och år, medan
det uppvisade en berydligt svagare verkan på
fastare och segare vitmossjordar Motsvaranna med 700

ordförbättringsmedlets effekt. Fömtom torvjordens beskaffenhet spelar.jordförbåttringsmedlets mekaniska sammansåttning hår en
avgörande roll. Sanden får inte vara för fin
j

eller för homogen i fråga om kornstorlek
eftersom den då lätt förorsakar en hopslamning av torvjordens ytlager. Vidare spelar
också torrläggningen en stor roll för resulta-

tet avjordslagningen. På dåligt dikadejordar kan enjordslagning till och med förorsaka en försåmring. Av resultat från ett sand-

ningsförsök på Gisselås att döma var en
jordförbättring med 200 kubikmeter sand
per ha en i hög grad räntabel åtgård även
om höet icke vårderades till mer än $ra öre
per kg.ro

Vallväxtarter
EnligtJohan Elof Friesendahl, föreståndare
för Norrbottens läns lantbruksskola 18881902, bestämde Svenska Mosskulturföreningen lröbla ndn ingenr artsammansättning
genom att studera naturliga bestånd på godartad myrmark. Detta ledde ofta till en frö-

blandning för norrländska myrar med lika
delar av rödwingel, ängsgröe, brunven, tuvtåtel och kråkvicker. Man räknade dessutom

med att vitklöver och höstgröe snart skulle
komma in i vallen. De nåmnda arrcrna kunde ge långvariga, täta och frodiga vallar på
1t7

lånets bättre mossmarker omjorden hölls

i

bra växtkraft. Försummades skötseln tog
tuvtåteln överhanden.r

I

Mosskulturföreningens botanist Robert
Tolf visade genom naturstudier och försök
aff alsikeklöver och kråkvicker var de enda
baliväxter som hade tillräcklig härdighet
och avkasmingsförmåga för att ingå i vallfröblandningarna. Kummin och rölleka skulle

genom sina halter ar aromatiska ämnen
kunna få betydelse i nåringsrik torrjord med
god avkastning. Angskavle som avkastade
bra och var hårdig borde helst odlas ensam
på grund av sin tidighet och sitt fuktighetsberoende. Artvalet växlade dock beroende
på vilket torvslag som var för handen. Vid
god tuktighet kunde en norrländsk fiöblandning för myrmark bestå av ängskavle, höstgröe, kårrgröe, krypven och rörflen som huvudkomponenter. Vid bättre utdikad torvjord kunde den bestå av timotej, ångssvingel,
rödsvingel, hårdsvingel och ängsgröe, samt
i vissa trakter hundäxing. Skötsel, övergöds-

ling och eventuell t{älpsådd ansåg Tolfvara
viktigt. Såsom övergödsling kunde anvåndas
torvströgödsel, väl brunnen och finfördelad
kreatursspillning, urinatten och aska.r2
J slrrtet av 1800-talet rekommenderades
via impulserna från Tyskland anvåndning av
mycket artrika vallfröblandningar (>15 arter)
och stora utsådesmängder (ca 100 kg/ha).
En ganska artrik fröblandning är också den
som användes i ett 25-årigt försök som anlades på mossjord på Flahult i mitten av 1890taletr3:

Arter
ks
Rödklöver 4

12

dsikeklöver

30

10

Vitklöver 2
Timotej
6
Angskavle 2

2
Angssvingel 2
Ängsgröe 2
K5pven 2
Kn)'lhavre 1
Snrnma 33
Hundäxing

118

%

6
18
6
6
6
6
6
3
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Liksom tidigare fortsatte dock j ordbrukarn a
att använda artfattiga blandningar, vilka genom igångsatta försök i Sverige och Danmarkvisat sig ge större skördar än de artrika.
Många bönder fortsatte huvudsakligen med
rödklöver, alsikeklöver och timotej i sina fröblandningar.
Som baljvärt i fröblandningen på Godand
ansåg Sanfrid Olofsson. lonsulent inom
mossavdelningen vid SvenskaVall- och Mosskulturföreningen, att det främst var alsikeklörern som skulle komma ifråga ären om
den svenska rödklövern ej behövde vara helt
utesluten. Bland gråsarter skulle alltid timolej inla främsla rummet men ären ängs-

svingel kunde ges relativt stor plats. Angskavle visade sig gå väl till på de gotländska
myrarna men på grund av tidighet kunde
den lått bli förr'uxen innan övriga arter var
fårdiga att skörda. Av de finare mera senvuxna gräsen borde icke sengröe saknas i
mera långvariga vallar Den har god avkastningsförmåga och besitter stor förmåga att
fylla de luckor som kan uppstå då kortrariga

gräsarter försvinner Foderlostan är föga
nogräknande påjordmånen, uthårdar torka
väl och kunde därför vara av värde för Gotlands vidkommande.ra

Genom lörsöL med olila gräsarter risades art den enda växt som klarar örerrväm-

ningar och lever kvar från år till år är rörflen. Då fröodling var svår att få lönsam i
Sverige utnyttjades inte dessa erfarenheter,
men när kanadensiskt frö under 195O-talet
blev tillgångligt borde alla ägare till dessa
lågt liggande marker utnytEa rörfl en för'!"allinsådd enligt Arnold Lorensson, jordbruks-

konsulent vid hushållningssällskapet på
Gotland.rs Vallen kunde om skörd skedde i
tidigt stadium två gånger per år med slaghack ge ett smakligt foder som torde motsvara mer ån norrnal vallskörd och användas

för ensilage.
Riskerna för vinderosion har sannolikt
varit den främsta anledningen till att slåtteroch betesvallar fått ligga kr'ar under decennier i de gotländska myrarna när en gång
insåddcn lyr kats. Rent erlarenhetsmässigl
har man vid rationell drift gått in för kvali-

tetsfröblandningar där ängssvingel blivit
jämbördig med timotej på grund av bättre
återvåxt och dår rajgråset slopats helt till
förmån för betesgråset ångsgröe. En flitigt
utnytuad vallfröblandning på myr var den
kombinerade slåtter- och betesvallfröbland-

ningen med sju kg sen rödklöver, fyra kg
alsikellöver. sex Lg timutej. sju lg ängssvingel och $ra kg ängsgröe = 28 kg/ha.

missväxt igen. Denna kunde hävas först ef-

ter tillförsel av fosfor och kalium. Efterhand
som dessa gödselmedel blev mera lättillgängliga och relativt sett billigare blev myrodlingarna säkrare. Det dröjde emellertid
decennier innan man insåg gödslineens
vårde, och bristen på kalium och fosfor beredde en hel del svårigheter under avspärrningstider.

Från och med år 1916 kunde Mosskultur-

Talrika resultat av gödslingsförsök kan

föreningen genomföra fullståndiga bota-

anföras som bevis för uppfattningen att det
inte rådde några större svårigheler alr ä\en
på magra marker skapa om miljöbetingelserna så att åven de värdefullaste betesvåxterna kunde trivas. Som exempel kan nämnas att på de av Svenska Mosskulturföreningen utförda försöken i mångåriga vallar
blev i regel rödwingeln dominerande över
ängsgröen på svagt och ensidigt gödslade

niska analyser i sådan mångd att man i detau

kunde följa utvecklingen i ett vallbestånd.
Det visade sig nu att man nåstan alltid fick
samma utveckling i en långliggande vall.
Slutsatsen blev att man i en fröblandning
endast borde ta med sådana arter sorn under de år r,allen är avsedd att ligga hinner nå
maximal utveckling. I en mångårig vall med
ängsgröe borde man dårför även ta med arter som har sin maximala uweckling under
de första åren för att då erhålla god avkastning. Om en sådan mångårig vall avses att
användas till bete år det viktigt att låta den
egentliga betesvåxten (ängsgröen) få tid på
sig att bilda en Cät matta som tål tl?mp.
Det andra viktiga resultatet som framkom
genom dessa botaniska analyser var att man
även på den mycket magra tonjorden kunde få fram tiita bestånd av de bästa betesväxterna om bara näringstillståndet anpassades
efter deras behov. Vid anläggning av slåtteroch betesr'allar på tonjord måstejorden efter
1åmplig dikning, jordslagning och gödsling
besås med till exempel havre under något
eller några år så att lämplig förmultning i

ytlagret uppnåddes varefter vallväxterna
kunde

insås.16

Tonjordens gödsling
Innan det i slutet av 1800-talet blev möiligt
att tillföra konstgödsel hade den för odlings
resultatet nödvändiga mineralåmnestillförseln ordnats genom brånning av myrarnas
förna och översta humuslager varvid en stor
del avvärdefull humus gåttförlorad. Mineralämnena i askan var tillräckliga endast för

några års normal odling varefter det blev

ruror, men på allsidigt och rikligt gödslade
rutor blev der eft er några år ängsgröen som
behårskade beståndet. Man borde sålunda
vid anlåggning av betesvallar inte bygga på
artantal utan i stället söka åstadkomma en
växtmitö som kunde ge de mest önskvårda
betesvåxterna gynnsamma våxtförutsåttningar. Gick det inte att tillfredsställa de
bästa betesväxterna fick man i stället inrikta
sig på något mindre krävande växter.
Mossjordarna år mycket fattiga på kalk,
fosfor och kalium. Kvävehalten är lägre än
hos kärrjordarna. I och för sig skulle kvåvehalten vara tillräcklig för växtodling men
omsåttningen i dessajordmånstyper går så
långsamt att kvåvetillförsel i en eller annan
form år nödvåndig. Försök startades påjordslagen och grundkalkad vitmosstor-v på Flahult år 1903-04 med en 9-årig våxtföljd där
5-årig r'all ingick. Försöken, r.ars resultat redo-

visats av Mosskulturföreningens botanist
Karl Lundblad, har bekråftat att det på en
näringsfattig mossjord måste tillföras såväl
fosfor och kalium som kvåve om fullgoda
skördar skall kunna erhållas. Olika grödor
visar dock betydande skillnader i förmågan
att reda sig vid otillräcklig nåringstillgång.
Gödslingen bestod i genomsnitt av 20 kg
fosfor, 60 kg kalirrm och 50 kg kväve per
hektar.rt
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- Utan gaidsling klarade sig bland här provade växter havren bäst. Den gav dock endast
halv skörd. Sämst gick detför vallama, de gav
endast 20-30 procent av normal skörd.
- Ensidig gödsling med lbs1br respektive
kalium hade Iöga effekt. Sådan gödsling gav
sämst resultat i vallarna.
- Fosfor och kalium tillsammans gav gott
skörderesultat för baUväxtblandat grönfoder
och klöverrilce vallar men ör'riga grödor måste även ges k\'äve för att ge tillfredsställande

skörd.
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- Stallgödsel gav goda skördeökningar pä
mossjordar, bäst blev resultatet till potatis
och klcivcrrika vallar
- Ensi<liea gödslingar lönade sig icke.
Sämst betalade det sig att gödsla med enbart
kalium. Enbart loslorgödsling gar nästan
kostnaderna betalda. Fosfor + kaliumgödsling var lönande. Vinstvärdet var ca 100 kr/
ha och år. Giidsling med fosfbr + kalium +
kväve Iönade sig ånnu bättre. Skördeökningarnas värde utö\'er kostnaderna var ca 150
kr,/ha och år. Stalleödsel betalade sig ut-

märkt på mossjorden. Skördeökningarna
motsvarade ett gödselvärde pä 72-13 kr /
ton.
Lundblads slutsaser lzr att ensidiga gödslingar i förhållande till gödsling med två eller flera växtnäringsämnen i regel även försåmrade nåringsvärdet hos skördeprodukterna som ibland blev såmre än vid ogödslat.

Utan gödsling degenererar vallväxterna
snabbt. Starr. råg och andra ogräs tar överhanden. Ensidiga gödslingar har samma effekt men de egentliga betesväxterna blir något mervaraktiga. Fosfor gynnar gråsen och
kalium gynnar baljväxterna. Fosfor + kalium

år låmpligast för klöverrika vallar. Kvävegödsling gl.nnar gräsen medan stallgödsel
har fördelaktig inverkan på klövern så att
den längre kvarstår i bestånden. Ensidiga
gödslingar inverkar dessutom ofördelaktigt
på balansen i höets innehåll av mineraliska
ämnen. Sådant hö kan förorsaka bristsjukdomar hos kreatrrren. Skäl talar för att växtföljdsvallar på mossjordar ej skall ligga alltför många år i fö!d.
Markens avkastningsförmåga sammanhänger intimt med dess innehåll av näringsåmnen. Ar utlösningshastigheten hos vixtnåringsämnena låg eller förråden därav inte
tillråckliga för växternas behov måste antingen gödselmedel som innehåller behöv-

liga nårsalter tillföras eller åtgårder vilka
ändrar löslighetsförhållandena i j orden vidtagas. Då torvjordarna sålunda innehåller
antingen små eller först så småningom omsåttbara mängder av de näringsämnen som
vi i första hand tillför med våra gödselmedel
bör gödslingen på dessajordar nästan alltid
vara allsidig.
Vid Sörbyn i Våsterbotten genomfördes
fastliggande gödslingsförsök med stigande
Tabell 3. Skörd i kg hö per ha. Relatifial inom parentes

Gödslingssiva

Fosfalgödsling

og6dslat
50 kg

7140 ( 95, 70)

100 kg
200 kg
400 kg

8 160 (100,
B 660 (102, 95)
8 600 (r00, 100)

7 890

( 97,

83)
89)

mängder superfosfat, 40 procent kalisalt
och kalksalpeter till vall på myrjord under
åren 1935-39 (Täbell 3). Grundgödslingen
uppgick till 400 kg per ha av de n"å gödselmedel som ej ingick i sjäha försöksgödslingen.
De genomförda försöken gav följande resultat:
- Fosfatgödsling i större mängder än 200
kg superfosfat per ha medförde ingen ytter-

ligare skördeökning. På grund av efterverkan av tidigare tillfört fosfat erhölls under
de två första åren små utslag av gödslingen
och så liten mängd som 50 å 100 kg hade
lika god effekt som 200 och 400 kg
- Kaligödslingen medförde starkt ökad
skörd när den gavs i mångder upp till400 kg
40 procent kalisalt per ha
- Kvåvegödslingen på första åres vall som

innehöll större mängd klöver hade ringa

verkan, men på åldre vallar erhölls god et
fekt, och kvåve skulle därför med fördel kunna ges i miirlgder ånda till 400 kg salpeter per
ha. Mindre mångd ån 100 kg per ha borde
inte användas till vall eftersom effekten per
kg kväve då i regel blir ringa.
- God gödsling sårskilt med kali och kvåve bidrog till större uthållighet hos det viktiga vallgråset timotej.
- Fosfatgödslingen påverkade inte i nämnvird grad den boLaniska sam mansät tningen.
(klöverhalt ca 20 procent). tuklig kaligöds-

ling medförde en något större klöverhalt.
Timotejen påverkades i högsta grad positivt
(10-60 procent) av kaligödslingen. Kvåvegödslingen minskade klöverhalten, ökade
timotejhalten något men lämnade ängsgröehalten nästan opåverkad.
Ett stort anta.l gråsförsök på norrbottniska
mpar pågick flera år på samma pla*er (Tabell 4).

*iler för

l(åligödsling

första resp. sista årct (AI ström 1941).
Kvävegödsling

s2,

3 820

76,22)

5 950

5 420
6 450

83,55)

92,67)
6 960
95, ?6)
7 670 96, 90)
8560( r00, r00)

B7, 69)

92,88)
8650( 100, t00)
1130

67)

6 210
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Tabell 4. Den krantitativa skördeiikningen av de olika
gödselrnedlen för vall I-IV (efter von Feilitzen l9l0) .
I procent \ar skiirdeiikningen för

Ihlisalt

I
32.3
63,?
21,4

I.\alk (vid insådd i ha\re)

12,2

Vall
Chilesalperer
Fosfat

olikavallåldrar

II vall III vall lV
36,8 19,3 18.4
?6,8 ti7,9 B0,l
31,0 49,S 70,2

vall

11,0

9,6

10,9

Av olika gödselmedel gav chilisalt positiv ver-

kan i 81-97% av försöken, motsvarande uppgifter blev för fosfzt: 94-98Vo, för kali: 7592% och för kalkning: 57-71% av försöken.
Kvåvegödslingseffekten avtog med vallåldern troligen på grund av kalkverkan som
låter en del av mgjordens eget kväve frigöras. Fosfatet ökade skörden med upp till 80

procent men åndå något mindre än hos
havre. Kaliverkan steg betydlist med åren
och var mycket högre än för hal're.

Myrmarkernas utnyt{ ande för
betesdrift och vallodling
I Malmö år 1919 framhöll Anders Elofson,
ordförande för den år 1916 bildade Svenska
Betes- och Vallföreningen, att ett av de främsta botemedlen mot lantbrukets svårigheter
att producera livsmedel låg i en rationell betesdrift och en rikligare hemmaproduktion
av foder. Han underströk att betesfodret gör
kreaturssköseln billigare och djurproduktionen wirdefullare men oclså att betesgången
måste förse djuren med tillräcklig mångd foder. Elofson framförde ofta i sina föredrag
att vallen var vår mest försummade gröda.
Om vallen gjordes till vår bäst skötta gröda

skulle, enligt Elolson, lantbrukets ekonomiska situation förbättras och människorna
i lander få äta sig mätra.r3
Många mlrmarker skullc kunna utny ttjas
för betesdrift men för lyckat resultat behöverjorden vara ganska väl torrlagd. Det
lönar sig därför icke att anlägga betesvall på

odikad eller försumpad mark. Upptrampningen blir för svår och turbildningen är
omöjlig att hämma. På sådana marker är det
t22

bättre att få till stånd en mångårig slåttervall. För överföring av slåttervall till vall av
betestyp bör vallen vara någorlunda ogråsfri

och bibehållen. Hjälpsådd skall Iöregås av
relativt kraftig gödsling med exempelvis 200

kg 40 procentigt kalisalt och 250-300 kg
superfosfat per ha. Marken sargas genom
grund harvning så att någon mylla bildas,
varefter en låmplig fröblandning utsås. Fröet myllas genom förnyad hanning. Kan man
dessutom sprida ett tunt lager kompost eller
vål brunnen gödsel ger detta en effektiv
myllning avvallfröet. Att mossa bildas i växtmattan tyder på försumpnine, kalkbrist eller
bristande näringstillgång ijorden. Felet kan
av\älpas genom reglering av nämnda fakto-

rer i för kulturvåxterna gynnsam riktning.le

Djurle framhöll torvjorden som synnerligen lämpad för gräsproduktion. Våra betesväxter i allmånhet går bra till på torvjordar och ger säkra skördar mycket på grund
av jordens gynnsamma fuktighetsförhållanden. Tonjordarna magasinerar fuktigheten
mer ån de flesta andrajordslag. En annan
bidragande orsak till god avkastning år dessa
jordars ofta höga halt av kväve. Kompletteras denna av en låmplig kalium-fosforeödsling drivs en lppig vegetation fram.20
Aven under kriget och åren därefter visade såväl slal som lantbrukets organisalio
ner ett stort intresse för vallodlingen. Det
framgår bland annat av Statens offentliga

utredning 1946:39 rörande "den svenska
växtodlingens utvecklingstendenser", som
fann anledning till uttalandet att "vallodlingens första och viktigaste uppgift under
de nårmaste efterkrigsåren synes bli att tillförsäkra boskapen sommarfoder i form av

bete". Mot bakgrunden av anförda förhållanden och med vetskap om att 40-50 procent av djuren i stora områden fortfarande
gick halvsvältande på skogs- eller dåligt hag-

marksbete under sommaren borde detta
r'ara en angelägenhet av första ordningen.
I ett föredrag vid Svenska Vall- och Mosskulturföreningens föreningsståmma i Stockholm i mars 1948 sa Anders Elofson : "Orn

det är riktigt attjordbrukets nu mycket omtalade rationalisering främst avser ökad och

[igur 4:3
ANDERS

ELorsoN (1873-1957) blev efter ut-

bildning vid Alnarps lantbrukinstitut först
assistent vid Sveriges utsädesförening i Sva-

löf 1899-1901, och dårefter till

1912 före-

ståndare för föreningens filial vid Ultuna i
Uppsala. Under dessa år rönte vallodlingen
växande uppmärksamhet i Sverige, och en
lång rad olika frösorter lanserades av föreningen och andra. Elofson tog under kriget

initiativ till bildandet av en svensk vallodlingsförening, varmed Svenska Betes- och
Vallföreningen bildades 1916. Elofson var
länge dess drivande kraft, dess sekreterare
och från 1924 dess föreståndare. Föreningen drev en omfattande försöksverksamhet
på vallodlingsområdet. Då även Svenska
Mosskulturföreningen bedrev en sådan i
allt högre grad, och eftersom båda föreningarna delvis finansierades genom statsbidrag, fann statsmakten det lämpligt att slå
ihop föreningarna, vilket skedde 1939. Elofson var också en av initiativtagarna till Sve-

förbilligad produktion av sådana för vår
sjähförsörjning nödvåndiga produkter varpå brist råder men varav högsta kvalitet 1ör
lägsta omkostnad lan åstadlommas inom
landet så bör foderfrågan komma i Iörgrunden i detta arbete."':r
Vad hånde egentligen efter dessa uttalan-

den? Odlingstekniken på de uppodlade
myrjordarna började få en bättre anpassad
utformning och konstgödseln blev mer tillgänglig och billigare. vilket gar mer vinlcrfoder och båttre sommarbete. De ökade kraven på effektiv animalieproduktion ledde
emellertid till att besättningar mera utfodrades på stall och att betesvallar i större utstftick-

ning började anläggas på fastmarksjord. Vall
inklusive beterrall på åLer nådde sin störsu
omfattning (1 500 000 ha) omkring 1950.
Därmed kan vi våga påstå att ovan nämnda
förhoppningar infriades åtminstone vad gäller totalmängden vallfoder
För att uppnå underlag för en bättre beteskultur erfordrades en forskningsverksamhet
som grundade sig på insamling av praktiska

riges fröodlarlörbund samt Nordiska jordbruksforskares förening, vars ordförande
han var mellan 1918 och 1950. t

erfarenheter i kombination med genon.förda försök och intim kontakt med praktikens
utövare. En viktig uppgiftvar att klarp;öra behovet och den ekonomiska fördelen av nyodling och kultivering av för beteskulturen
behövliga arealer särskilt vid ofullständiga
jordbruk och i stor utsträckning i Norrland.
Betesvallen kan mycket väl anr'ändas till
slåtter men det får inte ske för ofta och gräset
får inte tillåtas komma för långt i utvecklingen. I speciella under tolv år utförda försök
med ständig slåtter av viss areal ijämförelse
med lika stor areal som vart annat år omvä\lande slåttades och betades erhölls per ha
de år då de båda delarna slåttades ochjämförelse sålunda kunde ske i medeltal 732
foderenheter och 169 kg råprotein mera på
den omväxlande betade delen trots möjligast
lika gödsling. SIårerryp med glesare gråsmatta och tilltagande höggrås i beståndet blev
följden av alltför ofta upprepad slåtter"
Iakttagelser i praktisk betesdrift hade givit
tydliga belägg för att tiden för första avbetningen om våren har en avgörande betydelse
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för betesavkastningen under hela säsongen

och även för fördelningen mellan avbetningsperioderna. På kårrtorv kunde tidig
lörsta slörd något minsla avlastningcn under våren och försommaren men totalavkastningen under hela säsongen blev något
nedsatt endast i ett fall. Avkasmingen under
sommaren och hösten däremot blev oftast
genom den tidiga betningen så starkt gynnad att detta vida uppvägde olägenheten av
den minskade våravkastningen eftersom tillgången på bete då ändå varit riklig. Sen första avbetning nedsatte i regel totalavkast-

ningen betydligt och åndrade ogynnsamt
fördelningen ijiimförelse med tidig avbetning. På vitmossjord erhölls under samma
år i stället en maximal skördeökning genom
sen första skörd innebärande mer ån en fördubbling av den totalskörd som erhölls vid

tidig första skörd.'3

Flertalet myrjordar föråndrades under
årens lopp på grund av sättning och bortodling så väsendigt med avseende på möjligheten till vattenavledning att betingelserna för
odling av grödor i öppet bruk blev starkt försåmrade. Myrjordens användning för permanent betesproduktion framstod därför i
ännu högre grad än tidigare som det låmpligaste anvåndningssättet för dessa jordar.
Mlriordsbetena kunde med fördel användas
för uppfödning av ungdjur för köttproduktion. De goda tillvåxtbetingelser dessajordar erbjöd betesväxterna inte minst beroende på glmnsamma fuktighetsförhållanden
var av stort värde. Myrjordsbeten har visat
sig ge djuren rikligt med bete åven under
nederbördsfattiga år. Ett tydligt bevis på
ovanstående utgör de på Flahults mossjord
under 1894-95 anlagda vallarna. Efter sandkörning, kalkning och grundgödsling insåddes en fröblandning som bestod av ett tiotal
olika arter dår klöver och timotej utgjorde
huvudparten men även typiska betesväxter
som ängsgröe och k5pven fanns med. Man
avsåg att anlågga slåttervall och första året
skördades ca sex ton vallhö. De följande
åren gav dock klent resultat fråmst beroende på att inget kvåve tillfördes. Man hade
uppfatmingen att kvävegödsling var obehöv1.24

lig på myrjordar oberoende av om det var
kärrjordar som är lrärerila elLer vitmossjordar som år kvåvefattiga. Efter några års
klena vallskördar övergick man (1903) till
att låta djuren beta området. Växtbeståndet
ändrade sig ganska snabbt och q'piska betesvärter kom att urgöra h u!'udkomPonen ler i
vallen. Detta förhållande bestod fortfarande
ca 60 år senare. Området hade varit utsatt
för noggrann beteskontroll under perioden
1923-30. För att få ett begrepp om beståndets sammansåttning långt senare utfördes

en bestämning av arternas täckningsgrad
enligt en femgradig skala år 1961. Angsgröen
och ängskavlen uppvisade den högsta täck-

ningsgraden (3-3,5). Därnäst följde rödsvingel (2) och vitklöver (1,5). Rödsvingel
och vitklöver liksom en del andra arter uppvisade stor spridning och förekom i vissa fål-

lor men inte i andra.21
Åven på kårlordarna på Flahult anlades
permanenta betesvallar. De var under 35 år
föremål för ståndig avbetning. Den rikliga
kvävehalten som kännetecknar dessajordar
hade stor betydelse för betesväxternas frodiga utveckling. Aven här var ängsgröen den

viktigaste komponenten. I{:irrgröen utgjorde i vissa fållor en icke oväsentlig andel av
beståndet. Vitklövern uppvisade också mycket vackra bestånd på vissa delar av betena.
Smörblomma, maskros och rölleka var ett
rått vanligt inslag i betena och på lågt liggande områden Iörekom turråLel.
Permanenta beten avtar med tiden i bördighet åven om man nu har möjlighet att
tillföra växtnäring. Fosforn stannar mest
kvar i ytskiktet och rör sig mycket långsamt
neråt i profilen, vilket medför att betesväxternas rötter koncentreras till övre jordlagret och därmed får en litenjordvolym att
hämta näring ur och blir lättare utsatta för
torka. Den enda möjligheten att åstadkomma en förbåttring år att plöja upp vallen och
odla marken några år med ettåriga grödor
då marken tillförs en kraftig grundgödsling.
En sådan omläggning av gamla betesmarker

företogs på Flahult med början ornkring
1930. På dessa betesmarker företogs omplöjningen främst på grund av en önskan att få

jämn betesmatta som kunde skötas rationellt genom slåtter då så er{brdrades. Genom den fortskridande förmultningen sätter sig nämligen tonjorden och på grund av
växlingar i torvens beskaffenhet blir markytan mer eller nindre vågformad och tuvig,
va{ämte då och då trästubbar kommer upp
till ytan. Men det var åven önskvärt att få ett
jåmnt och tätt bestånd av de båsta betesväxen

terna, ängsgröe och vitklöver,5

Torr3'ord i jämförelse med

fastmarksjord
I

en jämförelse mellan fastmarksjord och
my{ord i Norrbotten med avseende på skör-

darnas storlek och effekterna av gödsling
visade Hjalmar von Feilitzen:

atl havren ogödslad gav något större avkastning på fastmarksjord men vid fullgödsling var avkastningen ungefär lika på de
bådajordslagen,
all gråsvallarna i regel gav något större
skördar på fastmarksjorden än på myrjorden, men att anralet försök på fastmarksjorden var jåmlörelsevis så lirer atr man ej
kunde dra för beståmda slutsatser rörande
detta förhållande,
all av de olika \,åxtnäringsämnena var behovet av kväve och kalk ungefär lika på fastmarkqjorden och på my{orden medan däremot utslaget för fosfor och kali var betydligt lägre på fastmarksjorden, vilket kunde
göra det möjligt arr där minska på de anvånda gödseldoserna. Åven vid övergödsling
till vall var avkastningen av samma storleks-

ordning på de bådajordslagen.16
Föreståndaren vid den kemisk-biologiska
anstalten i Luleå, Paul Hellström, framhöll
följande:
art myrjorden vid rationell behandling

kan bringas upp till lika hög avkastningsförmåga som fastmarksjorden vad betråffar såvål grönhavre- som grässkörd,
ar mydorden fordrar tillförsel av större
mängder växtnäringsåmnen än fastmarken

för att ge samma avkastning som denna, varvid tillförseln lämpligasr göres i form av
konstgödsel,

at, mydorden vid nyodling har lika stort
behov av tillförsel av låtrlösligt kväve som
fastmarksjorden samt större behov av kali

och fosfat.

Vid i övrigt rationell sköts€l med årliga
övergödslingar av vallen synes kalkbehovet
hos de norrbottniska mynr-rarkerna icke lara
större än hos de fasta odlingsmarkerna. De
här återgivna försöksresultaten bildar en
god grundval för myrodlingens gödsling i
norra Sverige och det var Hellströms förhoppning attdetta skulle intressera lantmännen i dessa bygder att allt mera tillvarata de
rika odlingsmöjligheter som fanns.!7
Nedan redovisade erfarenheter från olika
regioner beskriver goda möjligheter att med
vall bedriva odling på olika torrjordar
På Jämrlandr silurområden lanns slora
godartade, lättodlade mossmarker passande
för vallodling. Både klimat och andra för-

hållanden gynnar odling av vall långt mer
än odling av andra grödor. Mångåriga slåt-

tervallar hade börjat vinna visst insteg i
fråmst skogsbygderna i Alvsborgs län. Stråsådesodling var mindre lönsam i dessa bygder med morän- eller mossjordar Väl skötta
vallar kunde ofta ge foder som var billigare
att producera per foderenhet än stråsåd.r3
En tungt vågande faktor för utnytljande
av tonjord var den billiga och enkta driften.
Bäst driftsresultat på en fastighet erhölls trolisen om torvjorden så mycket som möjligt
utnytuades till bere medan fastmarksjorden
anvåndes för annan växtodling. Även ur synpunkten to{ordens bevarande för produktion var betesdrift den lämpligaste nyt!andeformen. Torrjorden led minst svinn under
permanent gråsodling. Torka på försommaren hade givit svag vall på fastmarksjord men
pråktiga vallar med timotej på myrjord, vilket betydde att mossen rar en säkrare foderproducent ån fastmark, orn den rar ordentligt
avdikad, j ordförbättrad och övergödslad.rs
Högst fyraåriga slåttervallar rekommenderades på mossjord. Dåvallen måste betraktas som den ur såväl ekonomisk som andra
synpunkter på mossjorden mest låmpliga
grödan blev såvitt gäller slåtterr,allar växtföljden så enkel som tre- till 8/raårig slåttervall

och ha\Te med insådd till slåtter-vall. På kärr-

iord däremot kunde man som bekant ha
slåtter-vallarna liggande betydligt längre.30
Ett 15-årigt fältförsök på Gisselås visar att
man inte skulle envisas med att odla mognande sådesgrödor på myr, men de visar lika

Under de kritiska åren med brist på livsmedel i Sverige fick.jordbruket en stark slällning hos den svenska befolkningen. Man
ansåg bland annat att genom intensifierad
vallodling och därmed ökad mjölk- och köttprod u krion skulle li\rmedelsförsöriningen
åter säkerstållas. Då vallen är den gröda som
bäst och mest uthålligt kan produceras på

tydligt att då det gåller foderproduktion,
det vill säga odling av grönfoder och gräs i
form av slåttervallar eller betesvallar, erhöll
man i medeltal under en längre följd av år
bättre skörderesultat från myren än från

olika myrjordar skulle man kunna påsti att
vallen också är den gröda som haft störst inflytande på mosskulturens utveckling.

fastmarken. På fastmarksjorden kunde man
visserligen vissa år erhålla större skörd än
från myren men en rått dikad och gödslad
myrjord gav goda skördar både under våtoch torrår3r

Vallodlingens genombrott, den omfattande
uppbrytningen av ängsmark och den kraf-
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- en aa otaliga rallaäxtet mel tilka Svensha Mosskulturlöreningm utrtinie f)rsöksodlingat
isar hur föreningen genom kompatuIil)a stud.ier liisökte a göra ilken sort som kimpade sig btist Jiir

på tot'ujord.

tigt ökade efterfrågan på nya arealer för odling av Ibdervil'iter under 1800-talet, främst
dess senare hålft, är händelser som starkt
bidrog till en fokusering på torvmarkernas
möjligheter. Odling av vall på torrjord hämmar tor-vens bortodling genom dels en lågre
bearbetningsintensitet, dels större tillskott
av organiskt materia I via stubb och rör ter ån

för andra grödor
Insatserna för att få fram låmpligt odlingsmaterial för olika torvmarker och för
att starta inhemsk fröodling av dessa arter
var ett led i anpassningen av vallvåxterna

till

r'art klimat.
Tärika iäldörsök visar att det inte år svårt
att åven på magra mossjordar skapa mitjöbetingelser som tillfredsstdler åven de vårdefullaste betesväxterna om blott bristen på fosfor
och kalium i tor{ordarna åtgärdas. De åskådliggör även att kalktillförsel kan öka omsättningshastigheten för de stora kvävemångder
som finns bundna i kiirrtonjordarna.
Kunskapen om betesväxternas olika ut-

vecklingshastighet på olika torvjordar gav
båttre möjligheter att umytUa torr.jordarna
för betesvallar. Myrjordar som på grund av
bortodling genom öppet bruk försämrats
med avseende på snabb a\ryattning kunde
fortfarande utnyttjas som permanenta betesvallar Slåtter- och betesvallar gav goda
betingelser för uppfödning av köttdjur på
myrmark till stor del på grund av dess goda
fuktigheshållande egenskaper.
Jordbrukets rationalisering med början
under 1960-talet och den därefter tilltagande överproduktionen av livsmedelsråvaror
medförde en reducering av både åkerareal
totalt, vallareal på åker och areal betesmark.

I{ravet på effektivare produktion fick till
följd att en stor del av de myrmarker som
uppodlades under första delen av 1900-talet, då arealbehovet var stort, nu åter togs ur

bruk. Anledning€n utöver ovan nåmnda
faktorer var den fortgående ytsänkningen
genom såLtning och bonodling som innebar tunnare myrjordslager och försåmrad
drånering samt större omsorg som kråvdes
betråffande anpassning av våxtnåringstillförseln ån rad gäller för fastmarksjorden.

Synen på vallodlingen förändrades. Vallen behövdes fortfarande för animalieproduktion men med högre nåringsinnehåll
och större avkastning till en mindre nötkreatursstam. Den behövdes i större utsträckning som avbrott i ensidig växtodling och
den behövdes som betesmark i det öppna
landskapet. På myrjord år betesvall fortfarande den enda ekonomiskt beråttigade
grödan och i vissa regioner bedrivs åven
idag bland annat köttdjursuppfödning med

acceptabel lönsamhet.
Avslutningsvis kan utnyt{as ett uttalande
som fålldes av en bonde i norra Skåne: "I
Göingebygden är det i allmänhet förmånligt
att ha både fastmark och mossmark under
odling. Ibland när grödan torkar bort på
sandjorden känns det trvggl art ha mossjorden att lita till. Med rått skötsel och gödsling
samt lämpligt utsädesval kan frostrisken behärskas. Långt bort belägna mossodlingar
bör nog i första hand anr,ändas till bete som
kompletteras med annan vall. Nu på gamla
dar gläder det mig att den avlågsna mossen
på gården, som nyodlades under första hälften av 1900-talet, fortfarande används dels
som betesmark. dels som slåttervall. Då
lämpliga förhållanden är för handen synes
mig denna driftsform vara både effektiv och
ekonomisk under nularande jordbruksförn2l12nden. _
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