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änet upptages till större delen av en
urbergsslätt. som långsamt sänker
sig mot söder och väster. Den är

genomdragen av moräntäckta kullar och
dalar i nord-sydlig riktning. Sjöar upptar
ca 10 % och myr 6 % av arealen. De är i
allmänhet ganska grunda eftersom obetyd-
liga fördämningar inneburit, att förutsätt-
ningar skapats för bildandet av sjö, torv-
mark eller våt fastmark. Årsmedelneder-
börden varierar från ca 1000 mm i de väst-
ligaste delarna av länet till 650 mm i de
östra. Skogsmarksarealen redovisades av
1923 års riksskogstaxering till 546.800 ha,
varav 29.500 ha var i behov av dikning.
Myren till 160.000 ha. Inägor och tomt-
mark var ca 8.000 ha större än myrarealen.
Av denna fanns 47 % i Sunnerbo härad,
som omfattar västra delen av länet. Dess
landareal utgjorde 28,6 % av länets.

I övriga delar av länet upptog myr 13 %
av arealen. Det fanns alltså förutsättningar
för att utveckla en omfattande diknings-
verksamhet, och den skulle också komma
till stånd.

Skogsmarkens fördelning på olika
markägarekategorier var vid denna tid föl-
jande: Enskilda skogar 77 %, allmänna
skogar 8 % och bolagsskogar 15 %. Under
senare årtionden övergick huvuddelen av
bolagsskogama i statligt ägo. Dessa har i
sin tur bolagiserats i böljan av 1990-talet.

L

Ett välgrävt dike, 1970-talet.
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pade begreppet skyddsdikning. Senare
skulle det visas, att dessa uppfattningar var
avsevärt överdrivna.

En del marker har övergått i enskild ägo.
Andelen enskilda skogar har ökat till 82
%. Länets yta minskade som en följd av
kommunreformen 1970 med ca 50.000 ha.

Skogsvårdsstyrelsernas
verksamhet börjar
För Kronobergs liksom också för övriga
län kan sägas, att insatser för att initiera
och stimulera skogsdikning bland de
enskilda markägarna tog sin början i och
med Skogsvårdsstyrelsernas start 1905.
Vid styrelsens första sammanträde den 31
januari tog ordföranden, v. häradshövding-
en G H af Petersens i sitt välkomsttal upp
önskvärdheten av dikning: ” För höjande
av skogsmarkens avkastningsförmåga
vore emellertid icke något så önskligt som
åstadkommande af klimatförbättring. Här-
vid bör landtmannens bästa förhoppningar
på en enda natt kunna tillintetgöras, att
hans fält om morgonen står vissnadt med
hvitnande ax? Jo, frosten har gått över fäl-
tet och med ens ödelagt de goda förvänt-
ningarne om lofvande skörd. Men denna
samma frost har jemväl afbrutit skogsväx-
tens utveckling och ej blott det, utan den
knopp, som följande år skulle bilda års-
skott, har krympt samman och gifver året
derpå kanske icke hälften så stort årsskott,
som eljes kunna blifva händelsen; och det-
ta vill med andra ord säga, att det följande
året på sätt och vis blir ett missväxtår i
forstligt hänseende, då skogen icke gifver
mera än kanske hälften i tillväxtafkastning
än som bort kunna påräknas derest den
tidiga frosten ej inträffat.

För alla jordegare måste derför framstå
huru högönskligt vore om frostländigheten
kunde minskas, hvarvid om frostens inträ-
dande egde rum några veckor senare,

landtmannen erhölle värdefullare sädes-
skörd samt hans skog ökad afkastning.

Denna frostbildning härrör ofta från
dimmor som uppstå på miltals afstånd i
träsk och stagnerade vatten och när dessa

Så började dikningen
Dikning för jordbruksändamål är en gam-
mal verksamhet. Enstaka exempel i littera-
turen finns från 1600-talet. De äldsta
skogsdikningama är från slutet av 1700-
talet och återfinns på syd- och mellansven-
ska gods- och bruksskogar. Förmodligen
är de från början utförda för jordbruksän-
damål.

Den växande befolkningen på 1800-talet
medförde behov av mer marker för odling
av jordbruksprodukter. Lämpliga kärr och
mossar togs i anspråk i stor utsträckning i
länet. Landvinning genom sjösänkning
fick också stor omfattning. Under mitten
av detta århundrade började man också bli
medveten om betydelsen av dikning, för
att få torvmarksimpedimenten skogsbä-
rande. Omfattande skogsdikningar finns
på bruksskogama i Bergsslagen från denna
tid. Domänverket redovisar skogsdikning
första gången 1873.1 Norrland var Mo och
Domsjös chef Frans Kempe en föregångs-
man. Han lät utföra omfattande dikningar
under 1890-talet och de första årtiondena
på det nya seklet. Drivkraften här var ock-
så 1906 års lag, som förbjöd bolagen att
köpa skogsmark. Någon skogsdikning på
enskilda marker i länet finns ej belagd,
men torde utförts i mindre omfattning på
gods och större gårdar.

Uppfattningen vid denna tid var, att man
genom dikning kunde få skogsproduktion
på alla torvmarker. Genom åtgärden skulle
också frostländigheten minska. Vid slutet
av 1800-talet tillkom ett skäl till för dik-
ning. Man hade fått för sig, att torvmar-
kema var stadda i en snabb utbredning på
fastmarkens bekostnad. En allmän för-
sumpningsfara förelåg alltså och man ska-
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Kunde vi framflytta frost-
periodens inträdande endast
med ett par veckor, skulle
värdet häraf årligen motsva-
ra en mångfald millioner kr,
höstarbetena skulle bättre
medhinnas till fromma för
kommande års äring, all-
männa hälsotillståndet skul-
le förbättras, vistande i lan-
det blifva behagligare och
allmänna välståndet tilltaga.

Må vi derför rätt uppfatta
den för landet i dess helhet
oerhördt stora betydelse,
som denna fråga innebär och
må vi söka utbreda insigten
härom, så att den ingår i all-
männa medvetandet och
framtvingar åtgärder till
sakens främjande! Dermed
skulle vi sannerligen hafva
gjort oss väl förtjenta att kal-
las verkliga fosterlandsvän-
ner; och knappast finns
någon ekonomisk fråga af
större betydelse för vårt
lands framtid. Att verka här-
för anser jag vara en av
skogsvårdsstyrelsens vikti-
gaste uppgifter” .

Vid sammanträde i decem-
ber 1906 beslutade styrelsen ” att efter
framdeles inkomna ansökningar och deras
prövning i hvarje särskilt fall medelst pen-
ningbidrag, råd och anvisningar främja
vattenavledning å försumpade eller frost-
lända marker” ... Året efter togs beslut om,
att bidrag skulle utgå med högst hälften av
uppskattad kostnad. Annons därom samt
en uppsats om skogsmarkens forsumpning
infördes i Smålandsposten. Under 1908
inkom 16 ansökningar. Det första bidraget
beviljades den 30 september 1908 med 42
kronor till Sandvik Frälsegård i Bergs
socken.

Bäcken, en naturlig vattenfåra.

hvitmossfält och träskmarker äro af särde-
les stor omfattning, borde det vara en sam-
hällsangelägenhet att åstadkomma vatten-
reglering, hvarför också staten härför bor-
de tillskjuta ansenliga summor och delvis
till och med sjelf åtaga sig att verkställa
vattenregleringar. Jemte understöd af hus-
hållningssällskap och landsting äfven
skogsvårdsstyrelsen medverka till vatten-
regleringen, samt den enskilde jordegaren
genom upprensning af bäckdrag samt
utdikning af mindre myrar och mossar å
egna egor främja det stora målet: Klimat-
förbättring.
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mån för bl a teaterhus i Stockholm och
Göteborg.

1911 tillsattes inom skogsförbunden ett
arbetsutskott för att utreda frågan om ett
skogslotteri. Det bestod av redaktör C H
Gustafsson, överjägmästare Uno Wallmo
och länsjägmästare R LUbäck. Deras
betänkande tilistyrkes bl a av Domänsty-
relsen. När utredningen behandlades på
Föreningen för skogsvårds årsmöte blev
det avslag. En talare, doktor Hesselman,

ansåg att ett lotteri skulle innbära, att de
fattiga stödde de egendomsägande, vilket
var betänkligt.

Efter ansatser också 1916 och 1917 att
aktualisera frågan gick initiativet 1924
över till Skogssällskapet. De ville satsa på
skogsodling och pekade bl a på Sunner-
bos, västra delen av Kronobergs län,

70.000 ha ofruktbara och kala marker.
Men man fick inget gehör för förslaget.

Sumpmarksutredning och
riksdagsmotion
1911 tog Skogsvårdsstyrelsens styrelse
initiativ till en undersökning av sumpmar-
kerna. Ledamoten direktör A Muller samt
länsjägmästaren Eugen Hemberg fick i
uppdrag att förbereda densamma. På sam-
manträdet den 4 november samma år
framlades ett betänkande, som styrelsen
senare antog. Frågan om forsumpningens
hävande genom vattenreglering behandla-
des ingående och med internationella
utblickar till norra Tyskland. Holland och
norra Italien. Man anförde också, att fång-
arna i våra fängelser skulle tvingas bidraga
till landets fromma och uppblomstring
genom dikningsarbete. Emigrationen skul-
le kunna hämmas.

Genom samarbete med närliggande
skogsvårdsstyrelser ville man få diknings-
frågan behandlad på Skogsvårdsstyrelse-
mötet i Stockholm i december men där
avvisades den. Större framgång hade man
med en av länsjägmästaren skriven riks-
dagsmotion om en utredning av frågan om
sumpmarkernas utdikning. Riksdagsman
P M Olsson, som var ledamot i styrelsen
åtog sig, att framlägga motionen. Riksda-
gens båda kamrar biföll densamma. Där-
med tycks frågan ha begravts.

Dikningsverksamheten
1905- 1920
Skogsvårdsstyrelsen fortsatte att med egna
medel stödja dikningsverksamheten.
Under de första åren rörde det sig om små
belopp. 1919 höjdes utgående bidrag till
75 %. Markägarnas intresse ökade mar-
kant. 1920 inkom 222 ansökningar om
bidrag. Detta år beviljades 92.109 kronor
till 175 dikningsföretag med tillhopa ca 20
mil diken. Det är den största summan
något enskilt år. 1921 beviljades totalt
25.000 kronor. Därefter upphörde på
grund av brist på medel bidragsgivningen,

men markägarna fick fortfarande fri plan-
läggning.

För de första årtiondena av 1900-talet är
uppgifterna om utförda dikningar på
enskilda marker bristfällig. För 1905-1909
redovisar länets skogsvårdsstyrelse att i
medeltal per år 543 m diken upptagits av
enskilda markägare. Under de två följande
5-årsperiodema fram till 1920 redovisas

Statligt stöd eller
statslotteri
Det stora problemet var, att något ekono-
miskt stöd, utom i Norrland, inte var att
påräkna från statsmakten. Skogsvårdssty-
relsemas egna resurser var mycket begrän-
sade, även om flera av dem gav bidrag.
Därför uppkom 1907 tanken på att anskaf-
fa medel till dikning och skogsodling
genom ett s k statslotteri. En motion till
1909 års riksdag i frågan avslogs dock
efter en lång debatt med röstsiffrorna 134-
39. Bättre gick det för ansökningar till för-
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stät, att bidrag från statens skogsdiknings-
anslag måtte beviljas till ifrågavarande
företag. Samma procedur tillämpades till
in på 1960-talet. Dock med den skillnaden
att sedan Skogsstyrelsen inrättats, denna
övertog Kungliga Majestäts roll. Därefter
har skogsvårdsstyrelsema fått hela ansva-
ret för verksamheten. Syneförrättning upp-
hörde också vid denna tid. Den ersattes i
de flesta fall av en frivillig överenskom-
melse mellan markägarna.

7.726 resp 5.914 meter. I angränsande län
redovisas i de flesta fall betydligt lägre
siffror eller ingen verksamhet alls. Under
1920-talet med dess arbetslöshet ökade
dikningen. Statistik över utförda dikningar
åren 1920-1950 och 1951-1990 redovisas i
tabeller på sidorna 41 och 49.

Statens skogsdikningsanslag
och arbetslösheten
Strävandena att få staten att bevilja anslag
till skogsdikning hade fortsatt genom åren.
Arbetslösheten under 1920-talet blev ett
nytt argument för statligt stöd. Man hävda-
de att skogsdikning borde ses som ett pro-
duktivt nödhjälpsarbete. På statens skogar
ordnades också sådana arbeten.

Så småningom fick också dikning på
enskilda marker statligt stöd. 1927 års
riksdag fattade ett positivt beslut om ett
statens skogsutdikningsanslag. Första året
var anslaget 200.000 kronor. Av den sum-
man gick inte mer än 5.294 kronor till
länet. Det räckte till 11 företag som omfat-
tade 115 ha våtmark.

Under de följande åren höjdes anslaget
så, att det 1932 uppgick till 800.000 kro-
nor. För att lindra den höga arbetslösheten
inrättades 1931 det som kom att kallas till-
fälliga anslaget. Av dessa anslag gick en
ökad andel till länet. Bidrag utgick till dik-
ning på enskilda marker med 40 % av
kostnaden. Planläggningen bekostades
med bidragsmedel. De båda anslagen
ersattes 1948 med statens skogsförbätt-
ringsanslag.

Bidraget var förenat med villkor om båt-
nad för företaget, regler om utförandet
samt skyldighet att underhålla dikena.
Som regel gjordes syneförrättning enligt
gällande vattenlag. Bidragsbeviljningen
var omständig. När dikningsplanen var
klar, granskades den av styrelsen. Därefter
gjordes framställning till Kunglig Maje-

Verksamheten tar fart
Dikningsbidraget fick den effekt som
eftersträvades, nämligen att ge inkomster
till de arbetslösa, men också till markäga-
re. som själva utförde arbetet. Det utfördes
för hand och spaden var det viktigaste
verktyget. För tunga lyft användes en stub-
brytare av lyftkranstyp kallad Jätte. Det
var ett strängt arbete som krävde goda
kroppskrafter.

För skogsvårdsstyrelsen innebar det en
utökning av arbetsuppgifterna. Därför
måste dikningsplanläggare anställas. Av
dessa skall nämnas Holger Vahlsteen,
känd av många som ägare till skogsmateri-
elföretaget Skogsdon. Under åren 1931-
1940 planlade han mer än 600 företag med
en total längd av 125 mil diken i länet.
Under ett par säsonger från 1932 var en
senare mycket känd person anställd, näm-
ligen Gösta Edström, Södra Skogsägarnas
ledare under många år.

Den beräknade kostnaden för grävning-
en, som låg till grund för bidraget, tycks ha
varit väl tilltaget. Jag har träffat personer
som sysslade med dikesgrävning under
30-talet. De har berättat, att ackordet gick
hyggligt om de fick statsbidraget som
ersättning för arbetet. Men det fanns mark-
ägare som själva ville ha en liten del av
pengarna och då blev förtjänsten för dålig.
Bidraget per meter dike låg mellan 20-25
öre. Så det blev under alla förhållanden
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små dagsinkomster. Under krigsåren på
40-talet minskade dikningsverksamheten.
men det fanns många planlagda företag.
Till en del av dessa skulle inte bidrag
beviljas förrän in på 1950-talet.

2.662 ha. Sunnerbo revir 2.368 ha och
Värends revir 1.158 ha. Antalet meter
diken per hektar var för Kosta och Sunner-
bo revir ca 300 och för Värends revir ca
210. Det var alltså tätt mellan dikena.
Totalt rörde det sig om ca 1.750 km diken.
Under 1940-talet omfattade verksamheten
endast 7,3 km.Statistiska uppgifter

Skogsdikning å skogar under skogsvårds-
styrelsens uppsikt.
Dikeslängd i km i medeltal per år under
perioden:
1920-25 26-30 31-35 36-41 41-45 46-50

53,4 64,1 321,8 399,0 55,5 23,3
Anm. Skogsdikning utförd utan statsbi-

drag torde vara ofullständigt redovisad i
officiell statistik. Gäller alla ägarkategori-

Val av dikningsobjekt
Om dikningens möjligheter att åstadkom-
ma skogsproduktion på alla torvmarker
hade man långt in på 1920-talet en allt för
optimistisk uppfattning. Men forskning
och ökade prakiska erfarenheter skulle ge
en annan syn. Det var i första hand profes-
sor Carl Malmström som klarlade betydel-
sen av den klimatiska belägenheten, tor-
vens struktur och näringsinnehåll samt
torvlagrets mäktighet för att uppnå en till-
fredställande skogsproduktion. Många
dikade områden uppfyllde inte kraven.
Resultatet blev därför dåligt. De nya rönen
innebar en omprövning av ditintills tilläm-
pade urvalsprinciper.

I maj 1928 företog professor Carl Malm-
ström på Kungl Domänstyrelsens uppdrag
en resa i Småland och besiktade våtmar-
kerna på allmänna skogar. I sin rapport
skriver han bl a: ” Valet av skogsdiknings-
marker å allmänna skogar i södra Sverige
bör enligt min mening i fortsättningen ske
på samma sätt som förut, dock med något
skärpta fordringar på torvmarkernas kvali-
té ur skogsbördssynpunkt” . — ” Tyvärr
finns ingen möjlighet att för närvarande på
ett enkelt och schablonmässigt sätt (t ex
med ledning av någon viss, säkert bestäm-
bar egenskap hos den orörda torvmarken)
göra en dylik bedömning” . Han avrådde
från dikning på torvmarker med djup,

oförmultnad torv, trädlösa martallsbevux-
na tuvdun-ljungmossor och trädlösa tuv-
dun- och tuvsävsmossar.

Om utförda dikningar sägs: ” Torrlägg-

er.

Totalt redovisas 464 mil diken. Därav är
443 mil utförda med statsbidrag. Båtnads-
arealen har uppskattats till 19.800 ha. Till
detta skall läggas den nedan beskrivna dik-
ningen på domänverkets marker. Där redo-
visas 176 mil med en båtnadsareal på
6.220 ha. Den framgångsrikt dikade area-
len torde dock betydligt understiga den
redovisade. Under senare årtionden har
därför stora arealer kompletterats eller
omdikats.

Domänverket
På domänverkets marker inom länet börja-
de man dika tidigt. Om detta vittnar bl a ett
protokoll från överjägmästarens inspek-
tion 1892. 1 detta berörs dikningen på
Förarps kronopark i Tutaryds socken.
Under 1920- och 30-talen dikades särskilt
på Kosta och Sunnerbo revir stora arealer
av arbetslösa, s k AK-arbeten. Under det
följande årtiondet var dikningen margi-
nell.

I 1942 års torvmarksinventering redovi-
sas följande dikade arealer: Kosta revir
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Tuvull, en karaktärsväxt på den vanligaste torvmarkstypen i Sverige, lågstarrtypen.

ningen har nästan genomgående utförts på
ett mycket tillfredsställande sätt”. Även
om han ansåg, att avståndet mellan tegdi-
kena inte alltid anpassats efter torvens för-
multningsgrad. Också AK:s djupa och bre-
da diken vann hans gillande. — ” önskvärt
att fortsatt dikning utförs efter samma
mönster” . Malmström är optimistisk om,

att flertalet av de dikade områdena skall ge
en nöjaktig och i vissa fall en god skogs-
produktion. Men han fann flera olämpliga
objekt på Kosta och Sunnerbo revir, både
dikade och odikade.

Under åren 1934-36 genomfördes en
översyn av skogsvårdsstyrelsemas hante-
ring av statsbidragen till dikning av pro-
fessorerna Malmström och Lundberg.
Därvid konstaterades att många av företa-
gen ej uppfyllde villkoren för bidragsgiv-
ning. Behov av kompletteringsdikning
fanns och underhållet var eftersatt. Förhål-

landet var detsamma i Kronobergs län.
Översynen ledde till skärpta bestämmelser
när det gällde objektval och båtnadskrav.

Den ovan omnämnde Holger Wahlstéen
gjorde 1974 en studie över ett 30-tal före-
tag som han stakat under 1930-talet. Hans
slutsats var, att effekten av dikningen i
regel var god och i flera fall mycket god.
Dock hade dikning av små sumpmarks-
fläckar förekommit i för stor omfattning.
Dikningsdjupet, 50-60 cm, var för litet.
Tätare med diken hade erfordrats i Sun-
nerbo trots att de flesta företagen här har
mer än 300 m diken/ha. I snitt för de 257
ha som studien omfattar hade grävts 258 m
dike/ha. Dikesunderhållet var genomgåen-
de starkt eftersatt. I dikningsinstruktionen
hade funnits föreskrift om genomskärning
av dikesvallama på var 20:e meter för att
möjliggöra torrläggning. Mot denna regel
hade syndats. De uppgrävda massorna låg
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för nära dikeskanterna. Men det kan ha
berott på sönderfrysning och erosion av
dikessläntema. 1 en del fall hade skräp och
avfall dumpats i dikningsområdct. Skogs-
vården på de utdikade områdena var för-
summad.

Den kontroll av underhållet, som skogs-
vårdsstyrelsen enligt bidragsbestämmel-
serna utövat, upphörde på 1960-talet.
Underhållet av dikena och skötseln av sko-
gen skulle ändå komma att förbättras
betydligt under följande årtionde. Det
visade den dikesinventering som utfördes
1984 inom tre socknar i länet. Den omfat-
tade 94 företag om sammanlagt 602 hekt-
tar, utförda 1935-1969. Dikeslängden var
totalt 14.4 mil och dikestätheten 240 m per
hektar. Dikningseffekten i förhållande till
förv äntad vid planläggningen var stor för
14,5 % av arealen, nöjaktig 76, 1 % och
liten 9,4 %. Dåliga fall, glesa dikessystem
och näringsbrist var orsaker till den min-
dre effekten. Det stora åtgärdsbehovet var
gallring på 41.6 % av arealen. 30,8 %
redovisades som redan gallrade. Behov av
rensning fanns på 8 % av dikeslängden.

Dikesdynamiten och gräv-
maskiner tar över arbetet
Bristen på arbetskraft och de tekniska
framstegen gav förutsättningar för nya
dikningsmetoder efter andra världskriget.
Därmed upphörde så småningom hand-
grävning av diken, ett av de tyngsta skogs-
arbetena. I stället kom på 1950-talet dikes-
sprängningen som var arbetsbesparande.
Det blev en fluga som demonstrerades på
var och varannan skogsdag. Det var effekt-
fullt men inte alltid så effektivt.

Dynamitpatronerna, som var mer lätt-
initierade än den vanliga dynamiten, ned-
sattes i upptagna spetthål med ett avstånd
på 15-40 cm och på ett djup som varierade
med hänsyn till önskat dikesdjup och hur
seg ” markfilten” var. Sedan detta gjorts på
en lagom lång sträcka skedde tändning av
en patron med hjälp av sprängkapsel. Den-
na initierades antingen elektriskt eller med
hjälp av stubintråd. Om allt gick som pla-
nerat, så detonerade alla utsatta patroner.
Men bomskott var inte ovanliga. För att
uppnå ett gott resultat erfordrades, att det
fanns fast botten på lagom dikesdjup, att
marken var fuktig och helst fri från sten
och stubbar.

Efterrensningen kunde bli arbetskrävande
men underlättades, om det blev mycket
vatten i diket. Domänverkets statistik för
1953 visar, att sprängning detta år kostade
1:72 per meter dike. Man beräknade att det
var 36 % billigare än handgrävning. För
dem som utförde sprängningarna var det
inget ofarligt arbete. Många fick också stark
huvudvärk av gasen från dikesdynamiten.

Samtidigt som dikessprängningen flore-
rade, började användningen av grävmaski-
ner ta fart. I början var det mest s k trak-
torgrävare utrustade med profilskopa.
Deras sämre förutsättningar att utföra
arbetet beroende på låg effekt, liten skopa
och kort räckvidd gjorde, att efter några år
nästan all dikningsgrävning i länet utför-

Dikningarnas omfattning
efter 1950
Andra världskrigets utbrott innebar ett
avbräck för dikningen och den minskade,
inte minst på grund av brist på arbetskraft.
Anslaget till bidragsgivning skars också
ner. Under 1950-talet ökade dikningen
succesivt för att i slutet av 1960-talet nå
över 20 mil per år i länet med undantag för
perioden 1986-90. Till 1930-talets nivå
nådde man dock inte. Men en hel del av de
då handgrävda dikena blev omgrävda med
maskin. Trots att bidragsgivningen upp-
hört, krav på ökad restriktivitet p g a natur-
vårdsintresset och lågkonjunktur Finns
fortfarande i början av 1990-talet ett rela-
tivt stort intresse för dikning.
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vänster sida i 15-20 meter långa strängar.
Företag utförda av markägare utan plan-

läggning av fackman har i många fall fått
en felaktig utformning. Dikningar har
utförts på våtmarker med för svaga fall, på
sådana som saknat förutsättningar för
skogsproduktion eller som borde sparats
ur naturvårdssynpunkt.

des av bandgående grävmaskiner. En
orsak härtill var, att en stor del av dikena
grävdes i moränmarker. Dessa var ofta
blockrika. Särskilt i södra Sverige blev
grävning med maskin betydligt billigare
än sprängning. Skillnaden kunde uppgå till
l :-/m, varför man upphörde med dikes-
sprängningen.

Dikesteknik och planläggning
Genom dikningen vill man uppnå en ökad
tillförsel av luft till trädens rötter. Det upp-
nås genom att man skär av vattentillförseln
till det försumpade området med avskär-
ningsdiken och leder bort vattnet i ett
avloppsdike. Vid behov kompletterades
med tegdiken.

Vid handgrävning erfordrades stor
omsorg vid stakning av dikena, så att des-
sa placerades där marken var som lägst för
att minimera den massa, som behövdes
grävas upp. När grävmaskinen tog över
arbetet kunde man se mer på helheten och
det förenklade arbetet. Men på flacka mar-
ker ställs ändå stora krav på planläggaren
att åstadkomma dikessystem så utlagda,

att de tömdes på sitt vatten. Avvägning
måste ske. för att man skulle vara säker om
fall. Enligt instruktionen fanns ett krav på
minst 2 promille. Dikesdjupet, som vid
handgrävning i normalfallet varit 50-60
cm, ökades vid maskingrävning till 100
cm. Det ökade djupet minskade behovet
av rensning. Bottenbredden har genom
åren bibehållits vid en spadbredd = 30 cm.
Släntlutning normalt 1:0,75.

Maskingrävning har både för- och nack-
delar. Det är lätt att gräva för djupa diken,
vilket kan sänka grundvattnet mer än
avsetts. Profilskopan medger knappast
någon ändring av släntlutningen. Med en
vanlig skopa blir priset högre. Brist på
genomstick av jordvallarna, som vid hand-
grävning var ett problem, löstes genom att
dikesjorden lades växelvis på höger och

Markhunger en drivkraft för
dikning
Insikten hos markägarna om, att utdikning
av våtmarker var det billigaste sättet att
utöka den produktiva arealen, var givetvis
den viktigaste faktorn för deras beslut att
dika. Men den goda tillgången på entre-
prenörer, som till rimliga priser erbjöd sina
tjänster spelade säkert en roll. Men man
kan inte heller bortse från, att det fanns en
tradition att förbättra sin mark genom dik-
ning från bonden Paavo i Runebergs dikt-
ning fram till våra dagar. Om detta vittnar
också tidningarnas dödsrunor, som fram
till 1940-talet ofta redovisade, hur många
meter diken H.H. grävt under sin bonnatid.

Bättre kriterier vid urvalet
På skogshögskolan bedrevs en undersö-
kande forskning kring problemen med
skogsproduktion på våta marker. Från Fin-
land, som var föregångare på detta områ-
de, kunde en hel del kunskaper och erfa-
renheter hämtas.

I Kungl Skogs- och lantbruksakademins
kommitté för skogliga växtnäringsfrågor,
meddelande nr 8:1969 med Hilmar Hol-
men som författare, redovisas rön från
området. Det gällde också gödsling. I en
bilaga redovisas ett provisoriskt schema
för bestämning av boniteten efter dikning
med hjälp av vegetationskriterier. Schemat
var en beskrivning för svenska förhållan-
den av ett motsvarande finskt.
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som tillräcklig, eftersom torven var oför-
multnad och därmed hade begränsad för-
måga att binda näring. Risken för närings-
läckage minskade därmed.

Det var torvmarker, tidigare dikade, med
en bonitet <5 m' sk/ha eller med andra
faktorer som påverkade lämpligheten, som
valdes ut. Därmed kom huvuddelen av de
dikade markerna att gödslas. Senare göds-
lades också odikade torvmarker. Alla
objekt var svaga typer, tuvdun- och ris-
mossar. Dc senare ofta med inslag av
ljung.

Det blev en snabb reaktion efter göds-
lingen. Redan samma år fick tallarna läng-
re toppskott. Efter något år spirade tall-
plantor bland tuvdunet. Genom trädbe-
ståndets vitalisering ökade den biologiska
dräneringen. Därför behövde dikning inte
utföras annat än som justering av befintli-
ga diken eller i undantagsfall komplette-
ring i odikade områden för att förhindra
inmatning av vatten. Sammanlagt gödsla-
des ca 2.300 ha. Huvuddelen med mycket
gott resultat.

Boniteten förbättrades starkt under de
första 7 åren. Enligt utlagda provytor med
upp till 6-7 m3 sk/ha/år. Vegatationstypen
har i allmänhet övergått till blåbär-fräken
eller lågörttyp. Dessutom punktgödslades
vid plantering av gran på blåtåtelmarker ca
700 ha. I första hand blev effekten på des-
sa näringsrika marker, ofta lågt belägna,

att skador av vårfrosten minskade eller
uteblev.

Många är de besökare som imponerats
av de resultat som Birger Ljunghammar
uppnått. Men hans teorier har inte varit
accepterade av alla. Några har hävdat, att
resultatet skulle blivit bättre med intensi-
vare dikning. Men grävda gropar i gödsla-
de områden visade, att vattennivån efter
hand sjönk 3-4 dm. Den biologiska dräne-
ringen fungerade alltså. Hur fick då rötter-
na luft under den första tiden? Här kom
Ljunghammar fram till följande slutsats:

För boniteten angavs relativa värden.
Sedan ytterligare underlagsmaterial fram-
tagits, kunde Björn Hånell 1986 låta utge
Praktiska anvisningar för bonitering av
torvmarker Det klassificeringsskema
som låg till grund för detta, kom att bli ett
bra hjälpmedel vid urvalet av objekt.
Behovet av en modem sammanfattning av
skogsproduktion på våta marker avhjälptes
med den av Forskningsstiftelsen Skogsar-
beten 1980 utgivna redogörelsen med bl a
Hilmar Holmen som medverkande. Skogs-
arbeten anordnade också kurser för dikes-
planläggare, bl a i Kronobergs län. Detta
bidrog till, att dikning blev en billig och
säker investering för markägarna.

Gödsling
På enskilda marker har gödsling av torv-
marker med få undantag varit en marginell
företeelse. Den stora satsningen skedde på
domänverkets marker i Sunnerbo åren
1963-72. När Birger Ljunghammar blev
revirförvaltare 1960 ställdes han inför pro-
blemet, vad som skulle göras med de stora
arealer torvmarker, som hade dikats under
1920- och 1930-talet. Resultatet var dåligt
både när det gällde torrläggning och skogs-
produktion. Genom analyser av barr- och
torvprov kunde han konstatera, att närings-
brist i första hand var orsaken. Utlagda
provytor bekräftade, att påförande av ett
PK-gödselmedel gav en mycket god reak-
tion och höjde boniteten betydligt. Ett stort
dikningsprogram kunde därmed skrinläg-
gas och arbetet inriktas på gödsling.

I den praktiska verksamheten användes
olika PK-gödselmcdcl såsom thomasfos-
fat, PK 15-25 (numera PK 7-21). Senare
också Skogs-PK 9-17. Givan var ca 300
kg per ha. Vid användning av thomasfosfat
motsvarar givan vad som rekommenderas
i dag, eller 40 kg P och 80 kg K per ha. PK
7-21 och PK 9-17 gav en något mindre
mängd näringsämnen. Men den ansågs
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” Det är inte luft som rötterna behöver, utan
syre. Det kan de få genom regnvattnet” .
En regndroppe som faller genom luften
bör vara mättad med syre. Omsättningen
av vattnet i torv med låg förmultningsgrad
är hög. Därför får rötterna tillgång till
syresatt vatten under vegetationsperioden.

Under senare år har större delen av de
gödslade arealerna gallrats. Eftersom
gödslingseffekten började avklinga under
1980-talet har Assi Domän inlett ett pro-
gram avseende rensning och komplette-
ringsdikning. Det omfattar ca 15 mil varav
ca 20% är nydikning. Den berörda arealen
uppgå till ca 800 ha. Avsikten är. att efter
dikning, påföra träaska. Därmed har man,
till Birger Ljunghammars besvikelse, gått
ifrån hans idéer om enbart gödsling för att
uppehålla produktionen. Från bl a Skogs-
vårdsstyrelsen, som i sin rådgivning anam-
mat hans tankar, har man framhållit vikten
av, att på några objekt fullfölja Ljungham-
mars metod till omloppstidens slut.

taxeringens uppgifter som underlag gav
ungefär samma resultat. Den areal som
borde dikas årligen beräknades till ca
2.600 ha, vilket skulle ha inneburit en
ökning med drygt 1.000 ha i jämförelse
med vad som då dikades.

Naturvårdsintresset ökar
Den ökande dikningsverksamheten med-
förde att enskilda och organisationer med
intresse för naturvård under 1970-talet
började agera för ett ökat skydd för våt-
markerna. Man pekade på deras betydelse
för vattenbalansen och ansåg också, att
dikningen var ett hot mot de unika växt-
och djursamhällen som finns där. För det
vilda är det en viktig näringsbiotop. Risk
för grundvattensänkning i omkringliggan-
de marker kunde finnas. Våtmarkerna fick
också internationell uppmärksamhet
genom våtmarkskonventionen, som Sveri-
ge undertecknade 1975.

I bräschen för våtmarkernas bevarande
gick Svenska Naturskyddsföreningen.
Lokalt var föreningarna i Sunnerbo och
Linnébygden mycket aktiva. En av de
mera framträdande talesmännen var biolo-
giläraren Ingvar Christoffersson, Ljungby.
Han var mycket aktiv då det gällde, att på
olika vägar, inte minst i pressen, föra fram
budskapet om dikningens negativa effek-
ter. Särskilt under senare delen av 1970-
talet skrevs ofta om skogsdikning i Ljung-
bytidningen Smålänningen. Då var bl a ett
stort dikningsföretag i Hörda, Ryssby
socken, starkt kritiserat.

Vid en exkursion till detta företag med
representanter från Skogsvårdsstyrelsen
och Naturskyddsföreningens länsavdel-
ning inbjöd länsjägmästare Arne H
Johansson till deltagande i en gemensam
arbetsgrupp. Denna skulle bl a få i upp-
drag att arbeta fram anvisningar för, hur
naturvårdens intresse skulle tillgodoses
vid planering och genomförande av dik-

Krav på ökad skogsproduktion
kräver mer dikning
Kravet på ett bättre utnyttjande av marker-
na för ökad skogsproduktion ledde till, att
våtmarkerna kom i blickpunkten under
1960-talet. Virkesbalansutredningen 1968
beräknade, att det fanns ett möjligt tillskott
till den årliga skogsproduktionen med 10
milj m’sk genom skogsdikning och skogs-
gödsling.

För länet beräknade skogsvårdsstyrelsen
den dikningsbara nettoarealen till 118.000
ha varav 73.000 ha myr och 45.000 ha
sumpskog. Reduktion av arealen hade då
skett med hänsyn till ekonomiska, teknis-
ka m fl faktorer samt naturvårdens intres-
sen. Genom dikning och gödsling beräk-
nades skogsproduktionen kunna öka med
350.000-500.000 m'sk per år. Nya beräk-
ningar gjorda 1979 med riksskogs-
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Skogsvårdsstyrelsens dikesplanläggare på kurs 1972.

ningsföretag. Gruppen samlades några
gånger men områdets komplexitet och
medlemmars skilda uppfattningar utifrån
den roll de hade att spela, bidrog inte till
att underlätta arbetet. Införandet av anmäl-
ningsplikt för skogsdikning skulle ett par
år senare ge lagfästa spelregler.

På länsstyrelsens uppdrag gjorde ovan
nämnde Ingvar Christoffersson en invente-
ring av skyddsvärda myrområden 1973.
En ny mer konsekvent genomförd våt-
marksinventering utfördes 1985-86. Några
år tidigare gjordes en i Naturvårddsverkets
regi i sydvästra Sverige. Alla våtmarker
större än 10 hektar är därför väl identifie-
rade och beskrivna. För styrning av dik-
ningsverksämheten fick inventeringarna
liten betydelse, eftersom dikningsobjekten
oftast omfattade våtmarker med mindre
areal.

För skogsvårdsstyrelsen innebar den nya
situationen, att kraven vid urval av dik-

ningstrakter skärptes. Bidragsbestämmel-
sema föreskrev: ” Stöd får inte beviljas till
åtgärd som påtagligt skadar värden för
natur- eller kulturminnesvård” . Dikade
områden skall ge en produktion som är
lika hög eller högre än medeltalet för fast-
marken i trakten. Mindre områden och
sådana med speciella värden skall undan-
tas. På planläggningen ställdes större krav
vad det gällde utförande samt åtgärder för
att motverka skador längre ner i systemet.
Bättre utbildning av dikesprojektörerna
blev nödvändig för att kunna klara detta.

Dikningens påverkan på det avrinnande
vattnet ägnades stor uppmärksamhet. En
incident i samband med dikning ovanför
en fiskodling gav anledning till ökad för-
siktighet. Aktuellt i varje dikning var de
små kornen från mineraljorden och flock-
arna från torven, som följde med vattnet.
De kunde ställa till med skador och pro-
blem om de avlagrades längre ner i syste-
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agera, om våtmarker med stora naturvär-
den hotades. Anmälan skulle inlämnas till
skogsvårdsstyrelserna, vilka efter besikt-
ning och med yttrande skickade den till
länsstyrelsen. Det var ett system som fun-
gerade ganska bra i länet. Skogsvårdssty-
relsens tjänsteman hade möjlighet att på
platsen diskutera eventuella undantag av
områden med större naturvårdsvärden.
Men det var problem med, att få anmäl-
ningsskyldigheten känd bland markägar-

met, kanske i en sjö. Översilning, slam-
fickor och granruskor i diket blev medlen
att klara detta. Så småningom utvecklades,
vad vi kallade en dikningsteknik med
naturvårdshänsyn. Genom kontakter och
sammankomster spreds den också till
entreprenörerna. Det var viktigt eftersom
en stor del av dikningen i länet utförs av
markägarna utan föregående planläggning.

Sumpskogen
I slutet av 1980-talet blev sumpskogarna
aktuella i dikningsdebatten. Sumpskog är
ett begrepp, som innefattar produktiv mark
med karaktär av myrmarkssamhälle och
med ett tämligen slutet trädbestånd. Av
den totala skogsmarksarealen är 114.900
ha torvmark och 37.900 ha våt fastmark.
(Hånell 1989). Därför finns relativt stora
arealer sumpskog i länet.

Men det är i första hand de artrika typer-
na som är intressanta ur bevarandesyn-
punkt. Sådana finns särskilt utefter bäckar
och sjöstränder. På grund av näringsför-
hållandema inom länet är dock den hög-
vuxna örttypen relativt sällsynt. De artrika
sumpskogarna utgör värdefulla refugier
för många växter och djur, eftersom de
ofta inte har påverkats av människan de
senaste årtiondena. Vid dikning har de i
allmänhet sparats. Övriga typer har i stor
utsträckning dikats.

Våtmarkerna och lagarna
Dikning som i den nya vattenlagen från
1984 benämns markavvattning, var fram
till 1980 endast reglerad i vattenlagen. 1
skogsvårdslagen fanns regler om avverk-
ning på impediment. I 1993 års
skogsvårdslag infördes regler om anmäl-
ningsplikt för skyddsdikning.

Från den 1 juli 1980 infördes i Natur-
vårdslagen en anmälningsplikt för all dik-
ning utom rensning och skyddsdikning.
Detta för att ge länsstyrelsen möjlighet att

na.
Ett annat problem var, att det inom delar

av skogsbruket, nästan all dikning kom att
kallas skyddsdikning. Denna form av lag-
brott kunde dock i huvudsak stävjas inom
länet. Det bör noteras, att förekomsten av
marker, där skyddsdikning i lagens
mening kan utföras, är relativt sällsynta.
Under de sex år som anmälningsplikten
gällde, inkom totalt 802 anmälningar. Del
gav en topplacering i länsligan. Berörd
areal kan uppskattas till 1.600 hektar. Till-
kommer med statsbidrag utförda företag.

Den nya vattenlagen, som trädde i kraft
1984 hade gett vissa förhoppningar om. att
bli en broms för dikningar. Men de infria-
des inte. Skogsdikning kunde även i fort-
sättningen utföras utan förrättning. Däre-
mot skulle ett tillägg till Naturvårdslagen,

§ 18 c, innebära skärpta regler från 1 juli
1986. Där föreskrevs, att ” åtgärder som
utförs för att avvattna mark, för att sänka
eller tappa ur en sjö eller för att skydda
mot vatten, när syftet med åtgärden är att
varaktigt öka en fastighets lämplighet för
något visst ändamål ( markavvattning) får
inte vidtagas utan länsstyrelsens tillstånd” .
Skyddsdikning och rensning var undan-
tagna.

I praktiken innebar tillståndsplikten ing-
en större förbättring av skyddet för våt-
marker under 10 hektar. Länsstyrelsen
saknade resurser att göra besiktningar i
större omfattning ute i fält. Förteckningar
och kartor gav en liten vägledning, så de
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små värdefulla biotoperna levde fortfaran-
de ett farligt liv. De första åren remittera-
des få ärenden till skogsvårdsstyrelsen,

men i detta avseende har det skett en för-
ändring. Därmed kan beslutsunderlaget ha
förbättrats. Den inom skogsvårdsorganisa-
tionen bedrivna inventeringen av nyckel-
biotoper bör också kunna bidraga till det-

Statistiska uppgifter
Dikeslängd i km i medeltal per år under
perioden:

Krono- Övr
skog allmänna

Bolag Prival- Totalt
mark

1951-55 4,2 11,9 12,9 42,6 71,6
1956-60 9,5 9,8 25,6 67.8 112,7
1961-65 6,4 6.4 28,5 131.2 172,5
1966-70 17,3 7,2 17,8 190.0 232,3
1971-75 4,4 4.6 14,7 198.1 221,8
1976-80 5,9 2,1 4,2 198,8 211,0
1981-85 26,2 9,0 4,0 166.6 205,8
1986-90 24,0 16.0 4.0 80.0 124,0

ta.
Under åren 1986-1993 har länsstyrelsen

handlagt 1.537 ärenden. 1.317 har bevil-
jats tillstånd utan inskränkningar. 220 har
fått avslag på delar av företaget. 71 har fått
avslag på sin ansökan. Den beviljade dik-
ningsarealen uppgår till ca 6.000 ha. På
delar av denna är det fråga om omgrävning
av befintliga diken.

1991 infördes regler för att kunna min-
ska dikningsverksamheten inom våt-
marksfattiga områden eller sådana med
stora naturvärden. 1 ett tillägg till Natur-
vårdslagen, § 18 d, föreskrevs: ” Regering-
en får beträffande områden, där det är sär-
skilt angeläget att våtmarkerna bevaras,
förbjuda markavvattning som skulle kräva
tillstånd enligt § 18 c". Något sådant
beslut har inte tagits för länet.

Anm. Dikning utan statsbidrag på privat-
ägda marker är ofullständigt redovisade i
den officiella statistiken t o m 1984. Från
1985 redovisas endast dikning som utförts
med bidrag. Från 1983 ingår skyddsdik-
ning.

Sedan 1951 har enligt officiell statistik
dikats 676 mil med en beräknad båtnads-
areal av 34.000 hektar.

Känd längd av alla hittills upptagna
skogsdiken är 1.323 mil diken med en båt-
nadsareal om 60.000 hektar. Denna är
beräknad med ledning av uppgivna arealer
i dikningsplaner och andra handlingar.
Den areal, på vilken dikningen varit fram-
gångsrik, torde vara betydligt mindre. En
hel del arealer har också blivit föremål för
omgrävning eller kompletterande åtgärder.
Med statsbidrag har dikats 739 mil med en
båtnadsareal om 24.500 ha.

I södra Sverige ligger Kronobergs län i
topp i dikningslistan. I Jönköpings län,
som omfattade en något större skogs-
marksareal och en större myrandel, har
skogsdikningen haft en mindre omfatt-
ning. Under åren fram till 1950 uppgick
den till 205 mil eller mindre än hälften av
dikningen i Kronobergs län. För tiden efter
1950 redovisas 619 mil, vilket är 57 mil
mindre. Betydligt mindre dikning redovi-
sas i Kalmar län, som har lägre nederbörd
och är våtmarksfattigt. Totalt 335 mil.

Statsbidraget slopas
1990 upphörde statens bidrag till skogs-
dikning och därmed också skogsvårdssty-
relsens planläggningsverksamhet. Det
innebär att den kunskapsbank om skogs-
dikning, som finns samlad där, ganska fort
kommer att vara borta.

Som en följd av slopade bidrag, stränga-
re tillämpning av reglerna vid tillstånds-
givning samt lågkonjunkturen har dik-
ningen minskat. Dock inte så mycket som
man kunde väntat sig. Däremot talar anta-
let ansökningar om tillstånd sitt tydliga
språk.
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Sjösänkningar
De många sjösänkningarna, särskilt under
1800-talet, har påverkat naturmiljön nega-
tivt, men också skapat förutsättningar för
odling och skogsproduktion. Aven om
resultaten i många fall inte motsvarat för-
väntningarna. Mer än 400 sjöar har sänkts
mer eller mindre. Den vunna arealen är i
storleksordningen 13.000 ha.

Vad har hänt med myrarna?
160.000 ha myr 1923 har minskat till ca
50.000 enligt riksskogstaxeringen 1987-
1991. 110.000 ha skulle således ha tagits i
anspråk för andra ändamål. Förutom till
skogsdikning har stora myrarealer tagits i
anspråk för uppodling. 1922 uppskattades
arealen odlad myrjord till 27.000 ha. Trots
en viss nyodling hade den 1937 minskat
till 23.300 ha genom att arealer tagits ur
produktionen.

Hushållningssällskapet, som från starten
1814 ägnat torvmarken ett stort intresse
redovisar för perioden 1914-1928 att
28.651 ha nyvunnits eller förbättrats. För-
utom åker, äng eller odlad mark ingår
annan duglig mark = skogsmark med ca
30%. Om all jordbruksdikning medfört
skoglig nytta i samma utsträckning, skulle
det betyda ett tillskott om ca 10.000 ha
skogsmark. Fram till våra dagar har dess-
utom en stor del av myrodlingama över-
gått till skogsmark.

En inte obetydlig del av de kala myrarna
har blivit produktiv skogsmark genom att
skogen vandrat in. Det gäller särskilt i
Sunnerbo. Det kan bero på minskad tillrin-
ning av vatten från kringliggande fast-
mark, genom att de blivit beskogade. Men
också på grund av näringstillförsel till den
magra torven genom nedfall från luften.
Det började växa upp tallplantor på 1920-
och 30-talen. Om detta kan gamla skogsä-
gare berätta. Rötterna fick syre från regn-
vattnet. Här tycks också Birger Ljungham-
mars teori, om att detta kan ske i en oför-
multnad torv. bekräftas. De kala myrarna i
Sunnerbo är därför snart ett minne blott.
Tilläggas skall, att stora myrarealer i länet
utnyttjats till torvtäkt särskilt under världs-
krigens år. Men också att relativt stora are-
aler har skyddats genom reservatsbildning.

Epilog
Under ett par århundraden har människan
genom vattenavledning på olika sätt
utnyttjat våtmarkerna för sin försörjning.
Under en lång tidsperiod var det en över-
levnadsfråga. Men så länge det endast var
fråga om slåtter och bete var påverkan på
naturen liten. Uppodling för jordbrukspro-
duktion hade sin tid.

Sedan var det skogsbruket med dess
strävan efter större produktion, som tog i
anspråk stora arealer. Betydligt mindre
påverkan har brytningen av strö- och
bränntorv haft. Givetvis har all denna
verksamhet inneburit förlust av stora
naturvärden och medfört en förändrad
landsskapsbild i många fall. Men mänskli-
ga aktiviteter har alltid inneburit påverkan
och det kommer att fortsätta. Men i dag
har vi större kunskaper om och intresse för
ett bevarande av våra naturvärden. Därför
kommer ingreppen att kunna göras på ett
skonsammare sätt. För oss som sysslat
med dikningsverksamhet på ett eller annat
sätt, kan på plussidan noteras de stora eko-
nomiska värden som tillförts markägarna
och samhället. 1 en tid med stora utsläpp
av koldioxid kan vi kanske också ta en
liten poäng på, att den ökade skogsproduk-
tionen på dikade marker hjälper till med,

att ta hand om en del av detta.
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