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Strandhugg i österled

Glimtar från Hydrotekniska Sällskapets resa den 6-9 september 2001

Text: Karl-Axel Hansson, Foto Ragnar Persson

 
Resans mål var Litauen, och
förväntningarna var stora när vår
grupp på 24 personer i skönt
sensommarväder lämnade
Kristianstad med destination
Kaunas. Efter inkvartering på
hotell Takioji Neris, av god
västerländsk klass, gjorde vi ett
besök på lantbruksuniversitetet,
ett av Kaunas sex universitet, där
vi hälsades välkomna av dess
rektor professor Albinas Kusta.
Dekanus för fakulteten för
vattenhushållning och markanvändning, professor Antanas Maziliauskas och hans medarbetare presenterade
verksamheten inom fakulteten, en av universitetets fem fakulteter med 1 050 av universitetets 5 000
studenter. Om antalet kan tyckas överväldigande för oss (landets åkerareal är något större än Sveriges) ska
man veta att Litauen under sovjettiden med dess strikta ansvarsfördelning mellan delrepublikerna svarade
för forskning och utbildning för hela unionen inom detta specialområde. Det nämndes bl.a. att man då  hade
verksamhet på Sachalin, norr om Japan. SLU = Sveriges längsta universitet – släng dig i väggen. Att det i
dag finns en besvärande obalans mellan personalresurser och behov förvånar inte, och det är svårt att få
ekonomiska resurser att driva verksamheten i denna alltför stora kostym.

 
Mera data: Under unionstiden hade Litauen anläggningar för
bevattning av 40 000 ha, medan man i dag räknar med att 8 000 ha
har fungerande bevattning. Dränering är emellertid den viktigaste
frågan, eftersom 80 % av åkerarealen eller 2,6 miljoner ha är
beroende av dränering. Den gamla ordningen att staten ansvarar för
dräneringen lever kvar, och detta plus det faktum att det inte finns
något samband mellan dräneringssystemens utformning och
gränserna för de nuvarande brukningsenheterna anses förlama
initiativ till förbättringar. Självfallet medverkar också jordbrukets
svaga lönsamhet.

Vid fakulteten för
vattenhushållning och

markanvändning finns också
en institution för hydraulik
med en stor uppsättning

modeller av utskov och andra
hydrauliska strukturer.

Dagen avslutades i en anspråkslös byggnad i utkanten av campus som visade sig dölja oanade kulinariska
resurser, och inte minst vi som upplevt andra tider njöt av att den baltiska gästfriheten och samvaron med
yrkeskolleger kunde utvecklas under fria och angenäma former utan övervakning av någon misstänksam
storebror. 

 
Nästa dag besökte vi institutet för vattenhushållning och markvård i
Kedainiai-Vilainiai, några mil norr om Kaunas. Institutets chef, Antanas
Sigitas Šileika och hans medarbetare presenterade verksamheten. Bland
medarbetarna kan man inte undgå att nämna försöksassistenten Aušra
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Račkauskaité. Trots sin ungdom och med endast grundläggande studier i
engelska och tre terminers miljöstudier vid Lunds universitet i bagaget
gjorde hon en berömvärd insats som tolk, den skrift som presenterade
institutet hade hon översatt till fullt godtagbar engelska, och hon talade bra
svenska. Glädjande nog verkar den unga generationen snabbt hämta in den
brist på kunskap i västeuropeiska språk som tidigare varit ett svårt hinder
mot utbytet med Baltikum och andra länder i Östeuropa
 

.
Antanas Sigitas Šileika

Institutet ligger i den bördigaste mellersta delen av landet, där jordarten är lerig sand – sandig lättlera. Vi
fick bl.a. en presentation av undersökningar av kväveutlakningen som visar att nitrathalten i grävda brunnar
fortfarande ökar, trots att kvävegödslingen på tidigare intensivt gödslade arealer mer eller mindre upphört
sedan början av 90-talet. Vi fick också veta att dräneringsverksamheten var mycket intensiv under
sovjettiden och som mest omfattade 150 000 ha/år. Tack vare stora sammanhängande fält och stora
brukningsenheter var dräneringssystemens storlek i medeltal 160 ha. Mera statistik: Av åkerarealen är
40 000 ha invallad. Totalt finns i landet 63 000 km diken, 1,3 miljoner km dräneringsledningar, 154
pumpstationer och 500 km vallar. Bevattningsdammarna används numera mest för rekreation.

Under sovjettiden, då Litauen bl.a. svarade för livsmedelsförsörjningen till Moskva (med en folkmängd som
är mer än dubbelt så stor som hela Litauens) var det brist på livsmedel i landet. I nuläget lever 1/3 av
befolkningen av jordbruket, men det är påfallande hur stora arealer bördig jordbruksmark som ligger
obrukade. Här finns ett dilemma: hur ska allt detta, plus de väldiga arealer jordbruksmark i övriga
kandidatländer som drivs på sparlåga, kunna fogas in i ett utvidgat EU utan alltför stora spänningar? Det
verkar i varje fall klart att det inte kan ske utan radikala ändringar av EU:s jordbrukspolitik.

Ett besök på ett modelljordbruk som drivs av far och son med familjer och två anställda illustrerade både
viljan att driva privata företag och de problem dessa möter.

Graisupis demonstrationsjordbruk

 
Maskinparken verkade sliten och härstammar från gångna tiders stordrift och import av begagnade maskiner
västerifrån. Byggnaderna är av enkelt slag men i huvudsak uppförda efter systemskiftet. Man började med 2
mjölkkor 1992, har nu 40, och sonen vill utvidga till 100. Mjölkproduktionen var i medeltal 6 200 kg per ko
år 2000 och producentpriset 60c/l, med den växelkurs som gällde vid vårt besök ca 1,55 kr i svensk valuta. I
egen ägo finns 40 ha åker, och dessutom brukas 100 ha arrendejord utan arrendeavgift eftersom det finns
överskottsmark i området. År 2001 odlas 50 ha gräsvall, 30 ha korn, 50 ha rågvete och 7 ha majs till
ensilage.
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Aušra Račkauskaité tolkar vid diskussion med lantbrukaren

 

En del av maskinparken

Vädret gjorde att fältstudierna delvis fick bedrivas från
bussen. Vi kunde i alla fall konstatera att förutsättningarna
för fältmässig grönsaksodling är utmärkta i området, och
Kedainiai är bl.a. centrum för odlingen av gurkor, ett vanligt
inslag i kosten i Litauen. Ute på de enorma fälten kan man se
en och annan ko gå och beta, och på mindre potatisland höll
man på med upptagning med varierande hjälpmedel, delvis
med hackor, och tydligen mobiliseras liksom i gamla tiders
Sverige all tillgänglig arbetskraft för uppgiften

.
Man håller koll på näringsläckaget bl.a. genom att

studera vattenflödena från Graisupis
avrinnigsområde

 
Vår förträffliga guide under dagen, institutets vice chef Vytautas Morkunas avtackades, och kvällen ägnades
åt angenäm samvaro på en traditionell restaurang med litauisk mat och gott litauiskt öl.

 
Följande dag ägnades åt studier av
vattenkraftverk med bl.a. professorerna
Česlovas Ramonas och Bronislovas Ruplys
som guider. Ett kraftverk i Nyamunasfloden
omedelbart ovanför tätbebyggelsen i Kaunas
studerades ut- och invändigt, och när man
vandrade omkring där inne utan att besväras
av fotograferingsförbud kunde man inte
undgå att tänka tillbaka på den gamla tiden då
man inte fick komma i närheten av sådana
anläggningar, mycket mindre fotografera.

Kraftverkets fallhöjd är 15 m, uppskattad
maximal vattenföring under en
femtioårsperiod 4 500 m3/sek. och dammens
yta 63,5 km2. Verket är utrustat med fyra
ryskbyggda generatorer med en effekt av 25
mW vardera. Endast en var i drift vid vårt
besök, eftersom landets
elproduktionskapacitet f.n. vida överstiger
behovet.

Samma damm används av Kruonisverket, en
enorm anläggning för utjämning av växlingar

Bronislovas Ruplys och Trygve Fahlstedt
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i energibehovet, som varit under byggnad
sedan 1978 och nyligen tagits i bruk.
Anläggningskostnaderna motsvarar i stora
drag kostnaden för Öresundsbrobygget.
Turbinerna används under lågförbrukning
som pumpar med ett effektbehov av vardera
220 MW. Vattnet transporteras upp till ett
vattenmagasin på en höjd ovanför kraftverket
genom fyra kulvertar med en inre diameter av
vardera 7,5 m, som enligt ett program som
styrs från Vilnius matar var sin turbin vid
toppbelastning. Effektiv fallhöjd 96-109,5 m,
generatorerna utvecklar 200 MW vardera. En
årlig energiförbrukning av 3,3 miljoner MWh
och en produktion av 2,4 miljoner MWh ger
72 % verkningsgrad. Även här utnyttjades
endast en av fyra generatorer. Anläggningen
bygger på att kärnkraftverket i Ignalina drivs
kontinuerligt, och enligt den ursprungliga
planen skulle ytterligare fyra turbiner av
samma storlek med kulvertar installeras,
förutsatt att Ignalina byggs ut från i dag 3 000
till 6 000 mW. Detta förefaller knappast
realistiskt i nuläget.

Kraftverket i Kaunas

Kruonisverket där vatten pumpas till en högt belägen dammbassäng
vid effektöverskott för att sedan kunna utnyttjas för

energiframställning vid underskott
Efter lunch på en restaurang nära motorvägen Vilnius-Klaipeda besökte vi Kaunas nya reningsverk, som
skall betjäna hela staden och där Sida medverkar i finansieringen. Chefen för verket, Valentinas Juodis,
guidade oss.

Kvällens studieobjekt var en restaurang i djupa källarvalv i centrala Kaunas, där vi nästan knäckte
etablissemanget med en massiv beställning av lax. Vodkan som serverades under väntetiden går inte att
beskriva, och den bekostades ju i alla fall av krögaren, men laxen var värd att väntas på. 
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Söndagen ägnades åt att beundra
utsikten över Kaunas, åt ett antal
sevärda kyrkor i gamla staden
och åt en minibutik med ett minst
sagt prisvärt sortiment av litauisk
hemslöjd. Av intresse för
hydrotekniker var en markering
på en kyrkvägg av
högvattenståndet då floden
svämmade över för ett antal år
sedan och en stor del av staden
stod under vatten. Innan vi
lämnade landet efter en mycket
intressant resa besökte vi ett
kloster nära kraftverksdammen,
där en älskvärd nunna visade oss
runt och bjöd alla besökare på
goda produkter från klostrets
äppleodling. Efter avslutad resa
avtackade ordföranden Lennart
de Maré särskilt Vaiciukynas 
Vilimantas som hade gjort
programmet åt oss, liksom
arrangörerna inom sällskapet, och
det kan vara på sin plats att här än
en gång tacka alla medverkande
som enligt god tradition i
sällskapet hade lagt ner ett stort
arbete på att göra resan till en
intressant och minnesvärd
upplevelse.
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