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o Prognos av utvecklingen av omradets bevattning (planerade anlagg

ningar; mojliga arealer att bevattna m. m.) 

Intervjuer, litteraturstudier, kontakter med lantbruksnamnden m. fl, samt 

faltstudier ar alla metoder som bor anvandas i arbetet. Faltarbete och 

intervjuundersokning kommer att bedrivas under sommaren 1979. 

Bakgrunden till arbetet ar att institutionen for vattenbyggnad vid Chalmers 

Tekniska Hogskola, Goteborg, tillsammans med institutionen fOr ekonomi 

och statistik vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala bedriver ett forsknings

projekt avseende vattenresursplanering med Svartan som pilotprojekt. Ett 
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Forord 

En stor hjalp med detta arbete har jag erh:3.llit fr:3.n professor Waldemar 

Johansson, Sveriges Lantbruksuniversitet. · Utan Waldemar Johanssons 

hjalp skulle detta examensarbete knappast ha kunnat fullfoljas. Darfor 

framfor jag mitt stora tack till honom och Sveriges Lantbruksuniversitet. 
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1. 

Sammanfattning . 

Inventeringen av befintliga bevattningsanliiggningar liings Svartan gav 

foljande resultat: Det finns for narvarande 12 st bevattningsanliiggningar, 

med en totalkapacitet av 48 1/s. Dessa bevattningsanliiggningar bevatt

nar knappt 200 ha odlad areal. 

Inventeringen av grodesfOrdelningen gjordes inom ett avstand av 500 m fran 

Svartan och dess tillfloden. Undersokningen paborjades vid sjon Teen. och 

avslutades vid Karlslunds herrgard, Orebro. Foljande resultat erholls: 

3120 ha strasad, 170 ha betesvall, 270 hasl8.ttervall, 130 ha oljeviixter, 

100 ha pot a tis och 100 ha triidgardsviixter. 

Dessa ovannamnda grodor har ett vattenbehov som representerar ett ut

tag ur Svartan pa 0, 45m3 fs under ett torrar. Detta kan jamforas med 

Svartans normala arliga lagvattenfOring pa 2' 8 m 3 Is. 
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1. Inledning 

Under senare :'l.r har intresset fOr och omfattningen av bevattning okat i 

betydligt hogre grad ii.n tidigare. 

Utvecklingen kan belysas med n:'l.gra uppgifter om hur den totala kapaciteten 
0 

hos lantbrukets bevattningsanlaggningar fOrandrats. Ar 1960 kunde man med 

befintliga anlaggningar bevattna uppskattningsvis omkring 20. 000 ha med 
0 

cirka 35 mm under en 10-dygnperiod (under 200 timmar). Ar 1965 var mot-

svarande kapacitet nastan 30.000 ha, ar 1970 cirka 55.000 ha och :'l.r 1975 

omkring 100.000 ha. 

Nyanskaffningen fr:'l.n :'l.r 1975 tilll976 ror sig om cirka 20.000-25.000 ha 

bevattnad areal. Tidigare bevattnades huvudsakligen betesvallar, potatis 

och faltmassig't odlade koksvaxter. Numera bevattnas i allt storre utstrack

ning aven slattervallar, str:'l.sad, oljevaxter, sockerbetor samt odlingar av 

bar och frukttrad. 

Det firms flera orsaker till bevattningens expansion. Delvis ar den en fOljd 

av att vi i stora delar av landet sedan 1969 haft somrar, som varit tor rare 

ii.n normalt. Samtidigt har det ocks:'l. fOr de fiesta odlare blivit allt mer nod

vandigt att varje :'l.r uppna en hog avkastning och en s:'l. bra kvalitet hos skor

deprodukterna som mojligt. Detta ar i allmanhet endast mojligt om vatten

faktorn ar lost p:'l. ett tillfredsstallande satt. 

Behovet och lOnsamheten av bevattning ar sjalvfallet storst inom omr:'l.den, 

dar sommarnederborden ofta ar lag och dar man har torrkansliga jordar. 

Ju hogre kostnaderna ar for en groda, desto mer angelaget att kunna be

vattna. 

En annan bidragande orsak till det stigande intresset for bevattning ar 

utvecklingen inom det tekniska omradet mot allt mer lattskotta och mindre 

tidskravande bevattningssystem. 

Den okade bevattningen har medfort ett stigande behov av vatten fOr ii.nda

malet och okade ansprak fran odlarhall pa att fa utnyttja tillgangligt vatten. 

Hur stor atgangen av vatten ·f5r bevattriing ar inom olika omraden och for 

olika delar av sommaren,finns det inga sakra uppgifter om. Det firms inga 

prognoser om detta behov for den narmaste framtiden. Pa en del hail ar 

redan vattenbehovet for bevattning storre ii.n den kvantitet, som finns att 
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tillga under scmmaren eller scm kan tas ut med hansyn till andra intres

sen. Detta galler speciellt mindre vattendrag incm bevattningsintensiva 

cmraden men ccksa en del storre vattemdrag, dar vattnet ar mer eller 

mindre helt intecknat av andra intressenter, sascm kcmmurier, kraftverk 

industrier etc. 

Detta examensarbete utgor en del i ett fcrskningsprcjekt rorande vatten

resursplanering for Svartan i 6rebrc Ian. 

Arbetet kan delas upp i tre huvudmcment. Forst har jag gjcrt en invente

ring av befintliga bevattningsanlaggningar. Darefter har jag undersokt vilka 

grodcr scm cdlas cch i vilket cmfang. Till sist, med utgangspunkt fran 

dessa tva inventeringar, har jag gjcrt en prcgncs pa framtida uttag ur 

Svartan. 
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2. Undersokningsmetod 

Underlaget till examensarbetet har till storsta delen inforskaffats genom 

intervjuer med en rad olika lantbrukare, ombudsman fran LRF (Lant

brukarnas RiksfOrening), markagare m. fl. Under intervjuerna nedteck

nades de olika grodornas fi:irdelning pa en ekonomisk karta. Samtidigt 

gjordes en utfragning, ifall det fanns nagon bevattningsanlaggning, eller 

ifall det fanns nagra planer pa att inforskaffa en sadan. 

Detta forfaringssatt upprepades fran gard till gard. Dessutom gjordes 

en besiktning av markerna. Transportmedlet var en cykel, vilket innebar 

att en tamligen noggrann uppskattning av de olika grodornas storlek och 

fordelning kunde ske. Intervjuerna skedde langs Svartan och dess tillfloden 

och avsag omraden inom ett avstand av 5-600 m fran narmaste vattentakt. 

Detta avstand anses som ett lampligt maximiavstand fOr en ekonomisk be

vattning, ett avstand som framtagits i samrad med professor Waldemar 

Johansson, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Hela intervjuomradet 

delas in i tio naturligt avgransande omraden. (Se oversiktskarta I och plan

kartor 1 och 2 ). Granserna till des sa omraden lades i mojligaste man 

till naturliga geografiska forandringar, exempelvis tillflodenas omraden 

och deras pakoppling till Svartan. 

For varje delomrade har alltsa framtagits en grodesfordelning. Dessa 

har sammanstallts i tabell 2:1, med tyngdpunkt pa ifall den ar bevattnad 

eller inte. 

Med tabell 2:1 som under lag sa har det potentiella vattenbehovet raknats 

fram. Om man studerar tabell 2:1, sa finner man att strasaden arden domi

nerande grodan, ganska jamnt fordelad langs Svartan. Betesvall och slatter

vall ar ocksa jamnt fordelat langs Svartan. Oljevaxterna aterfinns koncentre

rade till Svartans andra halft, at orebrohallet. 

Potatisodlingarna ar koncentrerade till Hidinge och tysslingeomradena. 

Samma' galler tradgardsvaxterna. 

Tillaggas k~ att pa Irvingsholms gard, Ostertysslinge, odlas grasmattor 

(25 ha) fOr forsaljning. -
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Ej bevattnad areal, ha Bevattnad areal I 

Omr~de Str~sad Betesvall Sl~tter- Oljevaxt Potatis Tradg~rds- Betesvall Sl~tter- Potatis Tradg~rds- (l ,_, 
vall vaxter vall vaxter '1 !» 

O• cr 
0. en 

' 

I -42 9 6 
en ...... 
Cll ...... ..., 

"' O• .. 
'1 .... 

Ib tillflO de I 44 28 ' 0. 
en 

' 
...... 
::I 

II 115 7 
..... 
::I 

III tillflode 586 30 12 21) 11) 
~ 

-Cll 
en 

IV 328 7 53 23 !»• 
< en 

v 212 10 18 2 4 30 ::I 
o• 

VI 461 7 12 4 23 10 91)+ 52) 
<; 
en 
'1 
Cll 

-VII 235 44 6 4 3) 15 
..... 
:-;-..... 
Cll 
:-;-

VIII tillflode 281 25 36 !» 
'1 ..... 

IX 492 20 41 21 53 254) 
!» .... 

. X 324 8 30 73 605) 
en ...... ...... 
en 
'1 

-,Summa 3120 135 129 
I 

253 4 66 32 15 99 40 
'g. 
!» 
::I . ..... 

Enbart 911 83 48 2 1 ' 

tillfloden 
0 
() 

::1" 

- ---- ----- - --- - --- "' -
1) J ordgubbar 
2) Morotter 
3) Artor 

4) Grasmatteodlingar 
5) Hasthagar och fotbollsplaner (Karlslunds Herrg~rd) 

0) 
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3. Befintliga bevattningsanlaggningar 

Det firms ett tiotal bevattningsmaskiner inom svartaomradet och ett par 

spridare av mindre storlek (se fig. 1, 2 och 3). Storre delen av dessa 

anHiggningar aterfinns i tysslingetrakten. (Se oversiktskarta II, bevatt

ningsanlaggningar befintliga och tabell 3:1). 

Anlaggningarnas kapacitet och utnyttjandegrad skiftar, och nar detta 

examensarbete ar publicerat, sa kan en del anlaggningar vara utbytta 

eller nagra gardar skaffat nya anlaggningar. 

De bevattningsanlaggningar sam ar i drift anvands i fiirsta hand till pota

tis, tradgardsvaxter och vall. I nndantagsfall anviinds ett par anlaggningar 

till bevattning av strasad. Fordelningen pa olika grodor kan sammanfattas 

enligt f51jande: 

Potatis: cirka 100 ha 

Vall: 

Grasmatteodling: 

Jordgubbar: 

Morotter: 

Summa: 

II 

II 

II 

II 

47 ha 

25 ha 

10 ha 

10 ha 

192 ha bevattnad areal 
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Tabell 3:1 

Befintliga bevattningsanHiggningar 

1 bevattningsmaskin med kapacitet 

1 spridare II 

Summa 

Bevattnade arealer: Potatis 6 ha 

Vall 9 ha 

.Y!:.!0.X~~~ 

1 spridare ....................... 

Bevattnad areal: Jordgubbar 1 ha 

2 bevattningsmaskiner ................ 
1 

1 

II 

II 

................ 

Summa 

Bevattnade arealer: Potatis 40 ha 

Morotter · 5 ha 

Jordgubbar 9 ha 

Vall 23 ha 

9~~~2I~~h~~~ai_t~l~~L-

1 bevattningsmaskin 

Bevattnad areal:_ Vall . . .. 15 ha 

20m
3 

/h 

5 -~~-

15m3 /s 
17 II 

13 - 11
-

9. 



1 bevattningsmaskin ............ ' ..... 
Bevattnad areal: Potatis 15 ha 

1 bevattningsmaskin 

Bevattnad areal: Potatis . . . . . 30 ha 

1 (plus 1 planerad) bevattningsmaskin 

Bevattnad areal: Potatis 

Grasmatte
odling: 

8 ha 

25 ha 

10. 
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IJ£VATTN!MJ.S

HASKIN 

STAHLEDNINS 

Figur 2 : 

Bevattningsma~kin med 
slapande ledning och 
vajerdri vning. 

11. 

Figur 1 : 

Bevattningsmaskin mcd 
ledning och spridarc 
som dras in. 

VAJE.R 

.STAHLEDNIN& 

.SLANS 

Figur-3 : 

Stor spridare med 
sektoranordning. 
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4. Potentiellt vattenbehov 

I en bedomning av det potentiella bevattningsbehovet maste fiera antagan

den goras. Dessa antaganden ar osakra aven om de, som i detta fall, 

gjorts i samrad med bevattningsexpertis som professor Waldemar Johans

son vid SLU. 

Det potentiella vattenbehovet har beraknats utgaende fran olika grodors 

vattenbehov samt nederborden under ett torrar (25:e aret av 30 st). Er

forderlig bevattning har beraknats som det tillskott som behovs fOr att 

uppna det angivna behovet fOr respektive groda. Hansyn har sedan tagits 

till grodefordelningen. 

Foljande har antagits: 

1) Att all areal for vall, potatis och koksvaxter skall bevattnas 

inom ett avstand av 500 m fran Svartan eller dess tillfioden. 

2) Att 6 "/o av arealen fOr strasaden och oljevaxterna skall be

vattnas (inom samma granser). 

3) Att bevattningen sker i genomsnitt pa ett 1 0-timmars skift av 

dygnets 24 timmar. Vilket innebar att 300 timmar i manaden 

agnas at bevattning. Har har antagits att man bevattnar jamnt 

fordelat over des sa 300 timmar. I realiteten kan torra dagar 

utlosa en storre bevattningsaktivitet, upp till 20 timmar /dygn, 

men har har det antagits att torrperioden ar jamnt fOrdelad. 

4) Att all grodefOrdelning fOrblir ofOrandrad i framtiden, liksom 

grodornas bevattningsbehov. 

!!.!~~E._~: 

Ifall ett omrades potentiella vattenbehov under juni manad ar 

( omrade IX under juni manad), innebar detta ett uttag av: 

51. 970 
300·60·60 

. 3 
= 0, 05 m fs under 300-timrnarsperioden, 

3 51.970 m 

. 3 
vilket motsvarar o. o2 m 1 s ra.kna:t pa manadens ana timmar. 
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9~~~~~oj2~~~~~~~eE2~~~~E~~I!~J~~~E~h~~l-
Tabell 4. 1 har framtagits i samrad med professor Waldemar Johansson, 

avdelningen for lantbrukets hydroteknik, lantbrukshogskolan Uppsala, och 

grundar sig pa Waldemar Johansson/Harry Linners bok Bevattning, tab. 4 

(och min privata kommunikation med Waldemar Johansson). 

Tabell 4:1 

Grodors totalbehov 

maj juni juli augusti 

Vall 88 99 99 77 

Potatis 44 83 99 77 

Strasad 61 99 77 44 

Oljevaxter 61 99 77 44 

Koksvaxter 44 83 99 77 

Ovanstaende tabell avser vattenbehovet inklusive nederbord. 

9~~~~~j2~~~~~~~~~~~~~YE~~-~E~~-
Bevattningsbehovet for grodorna har beraknats sa att det ungefii.r skall 

svara mot bevattningsbehovet for ar nr 25 i en rad av 33 ar ordnade sa att 

ar nr 1 ar det nederbordsrikaste och nr 33 ar det torraste under vaxtperio

den. Framraknat har ar nr q5 en nederbordsmangd av 197 mii1 (enligt SMHl:s 

nederbordsstatistik 1943-77). Enligt SMHl :s uppgifter har nederborden 

foljande spridning for sommarmanaderna: 

maj juni juli augusti 

ar nr 25 44 23 76 54 mm 

0 t . t r·· . . h . . 44 + 2 3 m et genomsn1t or maJ 1oc Junl 2 
'76 +54 

och juli och augusti 
2 

framraknas, sa far nederb6rden f6ljande spridning for ar nr 25: 

maj juni juli augusti 

ar nr 25 34 34 65 65 mm 
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Nar bevattning paborjas i maj, har olika jordar olika maga'sinerade falt

kapaciteter. I detta fall har jag ut.gatt fran den dominerande jordarten lera, 

som har en faltkapacitet av 50 mm, vilket maste tas h1!.nsyn till for den 

forst a bevattningen i maj. Med andra ord, sa blir grodornas nettobehov 

i maj manad for vall exempelvis: 88 - 50- 34 = 4 mm bevattningsbehov. 

De andra grodornas nettobehov framraknas pa samma satt, och bevatt

ningsbehovet for olika grodor blir i enlighet med tabell 4:2. 

Tabell 4:2 

Olika grodors vattenbehov under torrar 

maj juni juli aug. tot. 

vall 4 65 65 43 177 

potatis 49 65 43 157 

strasad 65 43 10 118 

oljevaxter 65 43 10 118 

koksvaxter 49 65 43 157 
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_5. Vattenbehov for befintliga anHiggningar under tord.r i m 3 

For att fa reda pa det potentiella vattenbehovet sa maste man analysera 

hur stort 'Vattenbehov de olika grodorna har genom att undersoka hur stor 

areal av grodan odlas, hur stor nederborden ii.r och fii.ltkapaciteten for de 

olika jordarna. Grodornas vattenbehov ar framraknad i tab. 4:2 med han

syn tagen.till ovan namnda parametrar, fOrutom storleken pa ytorna. Om 

man nu multiplicerar siffrorna i tab. 4:2 med respektive areal, erh8.lls 

den erforderliga volymen for de olika grodorna under sommarmanaderna. 

Exempel: 

Omrade I har 6 ha potatis, som har ett wttenbehov under juni av 49 mm, 

vilket medfor:: 60. 000 X 0, 049 = 2940 m 3 for juni manad. 

Tabell 5:1 

Sammanfattning, vattenbehov fOr befintliga anlii.ggningar i m 3 

omrade I 

III 

1 v 
VI 

VII 

IX 

maj 

360 

920 

600 

1.600 

juni juli 

8.790 9.750 

490 650 

14.700 19.500 

26.710 30.550 

9.750 9.750 

51.970 60.450 

augusti 

6.450 

430 

12.900 

20.210 

6.450 

39.990 3 
m 

.. 
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Tabell 5:2 

__ Vattenb~hov fOr de befintliga anliiggningarna under torrar i m 3, fordelat · 
o od pa omra en 

maj juni juli augusti 

Omrade I: Potatis 6 ha 2. 940 3.900 2.580 
' -\ 

Vall 9 ha 360 5.850 5.850 3.870 

Summa 360 8.790 9.750 6. 450 _ __;__; ___________________________________________________ 
Omrade III: Koksvaxter 1 ha 490 650 430 

Omrade V: Potatis 30 ha 14.700 19.500 12.900 

Omrade VI: Potatis 10 ha 4.900 6.500 4. 300 

Vall 23 ha 920 T4.950 14.950 9.890 

Koksvaxt 14 ha 6.860 9.100 6.020 

Summa 920 26.710 30.550 20.210 

------------------------------------------..,..,.------------
Omrade VII: Vall 15 ha 600 9.750 9.750 6. 450 

Omrade IX: Potatis 53 ha 25.970 34.450 22.790 

Vall 15 ha 600 9.750 9.750 6. 450 

Grasmatte- 25 ha 1.000 16.250 16.250 10.750 
odlingar 

Summa 1.600 51.970 60.450 ·39.990 

\ Sammanfattning for de befintliga bevattningsanlaggningarna 

Liings Svartan finns for nii.rvarande 2 st spridare av mindre storlek och 10 st 

storre bevattningsmaskiner. Des sa har en totalkapacitet av 172 m 3 /h eller 

48 1/s. 

lfall dessa bevattningsanlii.ggningar utplaceras i deras respektive omraden, 

erhalls foljande tabell med avseende pa max. kapacitet. 

3 
m 
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Tabell 5:3 

_ "Befintliga bevattningsanHi.ggningar med avseende pa maxkapacitet 

Omrade I: 25m
3 
/h eller 3 1 0, 01 m 1 s eller 7 1/s 

III: 5 -
II 0, 001 II 

1' 5 -- - -
V: 15 - " 0, 004 - II 4 - -

VI: 45 - II 0, 01 II 13 - - - -
VII: 14 - 11 0, 004 II 4 - - - -
IX: 68 - II 0, 02 II 19 - - -

Summa 172m
3 
/h 0, 05 m 3 Js 48 1/s 

Detta innebar att cirka 188 ha av 7. 280 ha ar bevattnat (cirka 7 o/o av den 

total a akerarea1en). 

Tabell 5:4 

II 

II 

II 

II 

II 

Beraknat behov fran Svartan under torrar for de area1er som ans1utits vid · 

befintliga bevattningsanlaggningar 

maj juni juli augusti 

m
3 
/s 1/s m

3
/s 1/s m

3 
/s 1/s m

3 
/s 1/s 

I 0,0003 0, 3 0, 01 10 0, 01 10 0, 01 10 

III - - 0, 001 1 0,001 1 0,001 1 

v - - 0, 01 10 0, 02 20 0,01 10 

VI 0, 001 1 0,02 20 0,03 30 0,02 20 

VII 0, 001 1 0, 01 10 0, 01 10 0, 01 10 

IX 0, 001 1 0, 05 50 0,06 60 0, 04 40 

-
-
-
-

Dei tabell 5:4 presenterade siffrorna ar framraknade utgaende fran antagan

dena i kapite14 och galler de arealer somidagbevattnas. Av siffrorna fram

gar vid en jamforelse med tabell 5:3 att overensstammelsen ar god fOr om-
- . 

rade I och III,_. medan befintlig kapacitet ar halften eller mindre fOr omrade 

V, VI,_ VII och IX. Denna skillnad torde bero pa foljande faktorer: 
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• Ekonomiskt optimal bevattningskapacitet ar troligen mindre an den 

som kravs for att tillgodose vaxternas vattenbehov. 

• En underkapacitet kan under kritiska perioder kompenseras genom 

att kora anlaggningarna langre tid an de 10 timmar per dygn som 

antagits vid berakningarna. 

/ 
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6. Vattenbehov· under torrar 

Tabell 6:1 visar vattenbehovet under torrar i m
3 fOr samtliga delomraden. 

Har ar aven den befintliga bevattningsarealen medraknad, sa att tabell 6:1 

ger det totala potentiella vattenbehovet langs Svartan under ett torrar med . 
hansyn tagen till i kap. 4 angivna antaganden. 

Tabell 6:1 

Vattenbehov i m 3 under torrar 

Maj Juni Juli Augusti 
-------------------------------------

Omd.de I: Std.sad 3 ha 1. 950 1. 290 1. 300 
Vall 9 360 5.850 5.850 3.870 
Potatis 6 2.940 3.900 2.580 

L. 360 10.740 li. 040 6.750 
Omrade Ib: Strasad 3 ha 1.950 1. 290 300 
( tillflode) Vall 28 1. 120 18.200 18.200 12.040 

z: 1. 120 20.150 19.490 12.340 
Omrade II: Strasad 7 ha 4.550 3.010 700 

Vall 7 280 4.550 4.550 3. 010 
-. z:. ~80 9.100 7.560 3.710 

Omrade III: Std.sad 35 ha 22.750 15.050 3.500 
(tillflode) Vall 42 1. 680 27.300 27.300 18.060 

.Koksvaxt. 4 1.960 2.600 1.720 
L. 1. 680 52.010 44.950 23.280 

Omrade IV: Strasad 20 ha 13.000 8.600 2.000 
Vall 60 2.400 39.000 39.000 25.800 
Oljevaxt. 2 1. 300 860 200 

L. 2.400 53.300 48.460 28.000 
Omrade V: Strasad 13 ha 8.450 5.590 1. 300 

Vall 28 1.120 18.200 18.200 12.040 
Potatis 34 16.660 22.100 14.620 
Oljevaxt. 1 650 430 100 

r.. I. 1~0 43.960 46.3~0 28.060 
Omrade VI: Strasad 28 ha 18.~00 12.040 2.800 

Vall 42 1.680 27.300 27.300 18.060 
Potatis 10 4.900 6. 500 4.300 
Koksvaxt. 14 6.860 9. 100 6. 020 
Oljevaxt. 1 650 430 100 

zi.li8o 57. iHO 55.370 31. ~so 
Omrade VII: Strasiid 14 ha 9. Ioo 6.020 1. 400 

Vall 59 2.360 38.350 38.350 25.370 
Koksvaxt. 4 1. 960 2.600 1.720 
Oljevaxt. 1 650 430 100 

z:::i. 360 50.060 47.400 28.590 
Omrade VIII: Strasad 17 ha I I. 050 7.310 I. 700 
( tillflode) Vall 61 2.440 39.650 39.650 26.230 

r. 2.440 5o.7oo 46.960 ~7.930 
Omrade IX: Strasad 30 ha 19.500 1~.900 3.000 

Vall 41 1. 640 26.650 26.650 17.630 
Potatis 53 25.970 34.450 22.790 
Koksvii.xt. 25 12.250 16.250 1 o. 7 50 
Oljevaxt. 2 1.300 860 200 

L.. I.S40 85.S7o 91.110 54.370 
Omrade X: Strasad 19 ha 12.350 8.170 1.900 

Vall 38 1. 520 24.700 24.700 16.340 
Oljeviixt 5 3.250 2.150 500 

L. 1. 520 40.300 35.020 18.740 



20. 

Tabell 6:3 

Uttag ur Svartan under torrar 

maj juni juli augusti 

m
3
js 1/s m 3 js 1/s 

3 
m fs 1/s 

3 
m fs 1/s 

- ---- --- -- ----~---

Omrade I 0,0003 0, 3 0, 01 10 0, 01 10 0, 01 10 

Ib 0, 001 1 0, 02 20 0, 02 20 0, 01 10 

II 0,0003 o, 3 0, 01 10 0, 01 10 0, 003 3 

III 0, 002 2 0,05 50 0, 04 40 0,02 20 

IV 0,002 2 0,05 50 0, 04 40 0,03 30 

v 0, 001 1 0, 04 40 0,04 40 0,03 30 

VI 0,002 2 0,05 50 0, 05 50 0, 03 30 

VII 0, 002 2 0,05 50 0, 04 40 0, 03 30 

VIII 0, 002 2 0,05 50 0, 04 40 0, 03 30 

IX 0, 002 2 0, 08 80 0, 08 80 0, 05 50 

X 0,002 2 0,04 40 0, 03 30 0, 02 20 
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7. Antal bevattningstillfallen per ar i orebroomradet 

Diagram 7:1 ar hamtat fran Waldemar Johansson (Bevattning inom l~t

bruk 197 6) och beskriver frekvensen av olika bevattningsbehov. Diagram

met ar baserat pa analys av nederbordsstatistik och grodornas vattenbehov 

for de aktuella forhallandena i orebroomradet. 

Diagrammet skall tolkas sa a tt det for t. ex. vall vanligaste bevattnings

behovet ar 4 givor om 30 mm, ett behov som statistiskt sett uppstar 27 ar 

av 1 o·o. Vidare har vi for vall det fi:irhallandet att en bevattningskapacitet 

pa en giva (30 mm) per ar gor att vi kan tillfredsstiilla behovet 3 8.r av 100. 

Vid en kapacitet av 2 givor per ar klarar vi behovet ytterligare 9 ar av 100, 

dvs 12 ar av 100 osv. Man kan ocksa utlasa att genomsnittsbehovet ar 4, 8 

givor per ar, vilket motsvarar 144 mm. 
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Tabell 7:1 

Antal bevattningstillfallen 

0 

AravlOO 

30 ' 27 

Medeltal: 4, 8 bev far 
20 17 

9 13 12 

3 7 7 --

I I 2 2 . 1 
I 0 

' . .. .,. ____ Be.vfar 

10 

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 

Ar av 100 

II\ 

-
30 + 24 

19 Medeltal: 3,1bevfar 
17 

13 
10 

1- 6 6 

20 

10 

I I 3 1 1 
0 ' . -c / Bevfar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 

Ar av 100 

•I' 
_8_!~~~c.!_-~-~~1~..E-E_ 

40 1-
35 

30 29 

Medelt 
22 

al: 2, 0 bev/ar 
20 

10 6 6 

I I 2 
7 Bevfar 0 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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Det potentiella vattenbehovet jamfort rned 1:1gvattenforingen i Svart:1n 

I detta avsnitt har Svart:1ns vattenfOring vid olika stationer (Hasselfors, 

Backa ovre vid Kvistbro och Karlslund) jamforts med vad man tar ut fOr 

bevattningen (se tabell 6:3) Hi.ngs Svart:1n . 

.9EI..E!':!.~~: Maximalt uttag for bevattning: 0, 01 m
3 
fs 

Derma siffra kan jamfOras med de naturliga karaktaristiska vattenfOringarna 

i Hasselfors, narmaste uppstroms matstation: 

HHQ 

45 

NHQ 
20 

MQ 

6,4 

NLQ 
2,2 

LLQ 
0, 7 

3 
m fs 

Bestammelserna for reglering av Toften innehaller regler for minimitappning 

scm vid Hasselfors i medeltal per kalendervecka ska uppga till 2, 0 m
3 

fs. 

Momentant ska vattenforingen uppmatt vid Backa Ovre vara minst 1, 5 m 
3 f s. 

Omrade Ib (omradet omkring Mullhytte:1n) 

Maximalt uttag for bevattning: 0, 01 m 3 /s 

VattenfOringen i Mullhytte:1n vid utloppet i Svart:1n 

HHQ 

5 

NHQ 

2 

MQ 

0,4 

NLQ 
0,04 

LLQ 
0, 01 

Har ar uttaget lika med den lagsta vattenforingen. Aven om bevattnings

behovet ar raknat i overkant foreligger har stor risk for att den framtida 

bevattningen medfor olagenheter i Mullhytte:1n. 

Omrade II 

Maximalt uttag for bevattning: 0, 01 m 3 fs. Derma siffra kan jamforas 

med vattenforingen i Hasselfors m. a. o. uttaget ligger betydligt under de 

gallande minimitappningarna. 
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Omril.de III (Lillsjobackens omra.de) 

Det maximala uttaget har ar 0, 02 m 3 fs. Detar taget i overkant med av

seende pa den tilltankta bevattnade akerarealen. Det finns tyvarr inga 

uppgifter om vattenfOringen men risk finns att storre delen av lagvatten

foringen gar till bevattning under terra somrar. 

Omrade IV (Kvistbro) 

Maximalt uttag for bevattning: 0, 05 m 3 /s 

Naturliga karaktaristiska vattenforingar i Svartan vid Backa ovre. 

HHQ 
58 

NHQ 

30 

MQ 

8, 5 

NLQ 
2, 6 

LLQ 

1,0 

Minimitappningen skall momentant uppga till 1, 5m3 fs, jfr. omrade I. 

Omrade V 

Maximalt uttag fOr bevattning: 

med vattenfOringen i omrade IV. 

Maximalt uttag fOr bevattning: 

3 0, 03 m fs. Denna siffra kan jamforas 

3 0,05mfs. Vattenforingen har ar okand 

men kan jamforas med den i omrade IV. 

Maximalt uttag for bevattning: 3 0, 05 m fs. Vattenforingen ar okand 

men kan jamforas med den i omrade IV. 



Omra.de VIII (Garphytte~n) 

Maximalt uttag fOr bevattning: 3 0,05m/s. 

Vattenforing i Garphyttell.n vid utloppet i Svartll.n. 

HHQ 

20 

NHQ 

8 

MQ 

1, 1 

NLQ 

0, 06 

25. 

LLQ 

0, 015 

.Aveni detta omrade ar bevattningen tagen i overkant,men uppenbar risk 

finns att bevattning kan minska lagvattenforingen vasentligt under terra 

somrar. 

Omrade IX 

3 Maximalt uttag for bevattning: 0, 08 m fs. Denna siffra kan jamforas 

med Backa Ovres vattenforing, eller med Karlslund dar de naturliga karak

taristiska vattenforingarna uppg~r till foljande varden: 

HHQ NHQ MQ 

125 50 12 

NLQ 

2,8 

LLQ 

1, 0 
3 m /s 

Vid Karlslund sker uttag av ravatten for Orebro tatorts vattenverk i 

Skramsta. Nedstroms uttagspunkten skall vattenforingen vara minst 0, 5 m 3 fs. 
Omrade IX har storsta behovet av bevattning med avseende p~ grodor och 

dessa grodors areal. Har finns aven det storsta befintliga uttaget for be

vattning. Aven ett visst uttag ur Tysslingell.n sker och den lagsta vatten

foringen har ar 0, 02 m 3 / s. Det ar en bart ett par g~rdar som kan utnyttja 

Tysslingell.n som vattentakt. 

Maximalt uttag fOr bevattning: 0, 04 

Karlslunds vattenf6ring. 

3 m fs. Detta uttag kan jamforas med 
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_ S<Lmmanfattning av bevattningsbehovet jamfort med l~gvattenforingen och 

kommunens vattenbehov 

I tidigare avsnitt har bevattningsbehovet i delomraden jamforts med vat

tenforingen i Svartan och dess bifloden. Intressantare ar emellertid den 

samlade effekten av bevattningen i hela svartaomradet. 

Uttaget ur Svartan under ett torrar blir totalt 0, 45 m 3 fs, vilket kan jam

foras med momentana minimivattenforingen vid Backa Ovre som ar 1, 5 

m 3 /s. Under torra somrar har lagvattenforingen vid Karlslund i stort sett 

samma varde som vid Backa Ovre. 

Vid Karlslund tar Orebro kommun sitt ravatten till vattenverket i Skramsta. 

For narvarande ar kommunens behov 0, 4 m 3 fs raknat som arsmedeltal. 

Villkor for uttag ar att vattenforingen nedstroms uttagspunkten skall vara 

minst 0, 5 m 3 /s varfor vattenforingen uppstroms Karlslund maste uppga 

till 0, 9 m 3 fs fOr att tacka kommunens nuvarande behov. 

Sammanlagt uppgar saledes bevattning och uttag for konsumtionsvatten till 

i stort sett minimivattenfOringen. Tar man aven hansyn till variationer i 

behov fOr kommunen sa innebar det antingen att kommunens behov ej kan 

tillfredsstallas eller att villkoret for minimivattenfOring genom Orebro tat

ort ej uppfylles. 

I sammanhanget cor aven namnas att kommunen har till stand att ta ut 1, 2 

m 3 /s. Hela denna mangd vantas dock inte blir utnyttjad under overskadlig 

tid, men en viss okning av nuvarande behov kan dock forvantas. 
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9. Ekonomiska aspekter 

(enligt Waldemar Johansson/Harry Linner) 

Det ekonomiska resultatet vid bevattning ar beroende av manga faktorer, 

bade pa intaktssidan och kostnadssidan. Det ar med andra ord svart att 

gora nagra generella uttalanden om lonsamheten. Det finns speciella 

grodor som maste bevattnas for att det skall bli lonsamt och det finns 

andra situationer dar bevattning enbart behovs da och da. 

Vilken groda som bevattnas har stor inverkan pa ekonomin. Skordeok

ningar for exempelvis potatis kan bet ala omfattande investeringar, me dan 

strasad inte ger samma utbyte. 

Jordarten har mycket storre betydelse an nagra millimeters skillnad i 

nederbord eller bevattning pa olika platser. I den har utredningen forut

satts lerjord. De skattemassiga konsekvenserna av investeringen i dag 

varierar mycket fran fall till fall. Vid hoga marginalskatter och fortgaende 

inflation behovs ibland mattliga intaktsokningar for att investeringen skall 

bli foretagsekonomiskt motiverad. 

Basta sattet att fa_ en uppfattning om bevattningsekonomin ar att gora en 

kalkyl for den enskilda garden. Att gora en overslagsmassig kalkyl for 

en rad bevattningsanlaggningar ar i det narmaste omojlig. En bra metod 

vid ett overvagande ii.r att utga fran foljande fragor: 

1) Vilka utgifter blir det for garden att inf5rskaffa bevattning? 

2) Vilka skordeokningar behovs fOr att betala dessa investeringar? 

3) Vilka skordeokningar kan man vanta under de omstandigheter 

som nu ar med avseende pa jordarts- och nederbordsforhallan

den? 

Kostnaderna for bevattning varierar valdigt beroende pa avstand till vatten

takt, typ av utrustning man vii.ljer etc. 

Hii.r foljer ett exempel pa kostnader da olika anlii.ggningar anvands vid olika 

grodor vid olika tider. Prisuppgifterna blir naturligtvis snabbt foraldrade. 
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Generella investerings- och :'l.rskostnader for olika bevattningssysterh 

som fullt utnyttjade (1977) 

Ror- och slangsystem 

Bevattningsmaskin 

(flyttbar stamledning) 

Bevattningsmaskin 

(permanent stamledning) 

Heltackande rorsystem 

3-4000 kr 

3-6000 kr 

5-8000 kr · 

12-15000 kr 

0 

~~k_?~~~'.!.-~£/_!_1~ 
(for totalt 100 mm 

bevattning) 

1000-1400 kr 

1 000-1500·kr 

1300-1800 kr 

2400-3000 kr 
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1 0. Framtida vattenbehov for bevattning 

Det rader knappast nagot tvivel om att allt fler lantbrukare,eller odlare 

i allmanhet, kommer att skaffa sig bevattningsanlaggningar och att bevatt

ningsarealen under torrar kommer att oka i omfattning under de narmaste 

aren. Ett tecken pa detta ar att den nyanskaffning, som hittills skett, ej 

visar tecken pa att avta. En fortsatt expansion i samma takt under ytter

ligare nagra ar skulle innebara att man ar 1985 har kapacitet for att be

vattna omkring 200.000 ha med 35 mm pa 200 timmar. Den totala odlade 

akerarealen i Sverige ar ungef'fi.r 3 miljoner ha. (Berakningarna har base

rats pa uppgifter fran en totalintervju rorande bevattningen i jordbruket 

enligt SCB 1976). 

Hur stor okningstakten verkligen blir under de narmaste aren ar mycket 

svart att forutsaga. Vaderleken under kommande somrar far harvidlag 

en stor betydelse. Ett par tre fuktiga, regniga och svala somrar i ftiljd 

kommer sakerligen att tillfalligt dampa intresset fOr bevattning. Ytter

·ligare nagra relativt terra somrar kommer att medfora ett stegrat intresse. 

Andra fOr utvecklingen viktiga faktorer ar tillgangen pa och konkurrensen 

om vatten, mojligheterna att anskaffa vatten dar sa behovs, .eventuellt be

stammelser samt lonsamheten av bevattning. 

Pa langre sikt kan forandringar av jordbrukets grodefordelning ge kraf

tigt andrade forutsattningar for bevattning. 

Till slut bor papekas att den ekonomiskt optimala utbyggnaden av bevatt

ningen sakerligen motsvarar en lagre kapacitet an som kravs for att till

fredsstalla grodornas vattenbehov som de beskrivits i rapporten. Darfor 

ar de framrakrn.de siffrorna tagna i overkant aven om bevattning ordnas 

fOr de arealer och grodor som antagits i rapporten. 
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