Gårdsdrift: Grøfting
Kontinuerlig: Når grøftemaskina
får holde på med det den er laget
for, går det fort, gjerne mellom
én og 1,5 km/t. Rørene skjøtes
av hjelperen mens maskina er
i fart, dermed unngås risiko for
nedsynking av graveaggregatet
under stopp, noe som kan føre til
«vannlås».

Enkel lasting:
600 meter med
rør lastes på hver
gang, direkte fra
tilhengeren.

GPS: Denne GPS-stasjonen
settes opp både når
topografien skal kartlegges
og når det skal graves. Den
er med å gi signaler som
hjelper graveren å holde
riktig høyde hele tiden.

Grøfting midtvinters

Grøftekart: Grøftemaskina bruker
banen for den neste grøfta når den
rygger tilbake, dermed blir topo
grafien der registrert, og ved hjelp av
programmet blir det full kontroll på
dybde og fall når røret legges ned.
Grøftekartet kommer også fram etter
hvert.

Inter Drain 1824T

SKIEN: Ingen grunn til å vente til sommeren med grøftinga. På dårlig drenert og
bæresvak jord kan det bare være en fordel med ei teleskorpe. Og der centimeterne
teller for å få nok fall, er grøftemaskina til Savicon AS i sitt ess.

Selvgående spesialmaskin for
grøfting
Tyngde: 17 tonn
Bredde: 2,40 meter
Bæreflate på beltene: 6 m2
Motor: Cat C7 med
250 hestekrefter
Gravekjede:
30 centimeter bredt
Maksimal gravedybde: 1,8 meter

TEKST OG FOTO: Odd Ivar Langegard

D

et er nesten flatt der den svære maskina holder på å grøfte. Det bekymrer
ikke David Landsverk bak spakene på
grøftemaskina. Ved hjelp av GPS og
avansert dataprogram legges grøftene med stor
presisjon og vel overveid dybde og fall. Teleskorpa på 10 centimeter gjør jobben enkel og renslig.
Det er ikke alltid hyggelig å holde på utpå
jordet en vinterdag, med lett snøvær og noen
minusgrader. Men for en som vil grøfte med
grøftemaskin, kan dette være den beste tida,
særlig på jorder som trenger drenering og har
en del bløthull. En får bare kle seg, spytte i
arbeidshanskene og håpe på å kunne se resultatene i raskere opptørring til våren.
– Joda, vi tar litt hensyn til trivselen også,
innrømmer David Landsverk i Savicon AS fra
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Skien. Jeg holder litt tilbake, tar ikke masse oppdrag på vinteren. Men her synes jeg forholdene
så bra ut, da er det bryet verdt.
Siden jordet er så flatt, legges noen av sugerørene med 0,5 prosent fall. Dette er nede
på minste anbefalt fall for 60 millimeters rør.
Men der det er nødvendig, er ikke Landsverk
selv redd for å bryte denne grensen og legge
med mindre fall.
– Jeg har vært mye både i England og Nederland, og sett og diskutert drenering de siste årene.
I Nederland er vanlig praksis å legge 60 millimeters sugegrøfter med fall mellom 0,05 og
0,01 prosent, altså ned til én centimeter per
100 meter. Dette er de tvunget til på grunn av flate
landområder, men det har vist seg i praksis å holde
i mange år. De bruker ofte samme type maskin som

meg, samme type rør og viser at det går bra å tøye
strikken når det er nødvendig, forteller Landsverk.
PLANLEGGING

Før grøfting tar Landsverk en befaring. Om
nødvendig kjører han over åkeren med motorsykkel påmontert GPS, for å kartlegge topografien. I ro og mak lages et 3D grøftekart, der alle
rørene får sin optimale dybde og fall ved hjelp
av en spesiell programvare fra Trimble. Her tas
utgangspunkt i vanlige normer for grøfting og
gårdbrukerens ønsker. Programmet viser da
tydelig hvilke grøfter som har avvik i forhold
til disse kravene, og det er da lett å diskutere
hva en kan tillate seg å justere litt på, for å
finne en praktisk vei.
– Når så rørene legges, reguleres dybde

Satser: David Landsverk har sammen med en kompanjong startet drenering med store grøftemaskiner.
Han mener det er på høy tid denne metoden kommer
i bruk i Norge.

og fall automatisk etter data fra 3D-kartet.
Nøyaktigheten i planlegginga gjør at vi kan spre
fallet og dybden optimalt over hele rørlengden,
og elektronikken, de tekniske løsningene og
kreftene i maskina gjør også at vi i stor grad kan
gjennomføre etter planen, forklarer Landsverk.
HELHETEN

Avhengig av gårdbrukerens ønsker kan Savicon
også ta papirarbeidet rundt dreneringa, inklu-

Skien

dert hjelp til utfylling av søknaden. Det må ordnes gravemelding, for Landsverk må ha oversikt om det finnes kabler eller lignede i bakken.
Han presenterer en grøfteplan når forarbeidet
er gjort. Det kan være lurt å sjekke om avløp og
det hydrotekniske opplegget rundt jordet ellers
bør oppgraderes. Ofte blir det rimelig å gjøre
dette samtidig, på grunn av SMIL-midler eller
andre tilskudd. Støtteordningene varierer mye
mellom ulike kommuner og fylker.

EGENINNSATS

Avhengig av gårdbrukerens tilgang til maskiner,
tid og ekspertise, kan han bidra mye under selve
grøftinga. Det kan være rydding rundt en åpen
kanal eller langs jordekanter for å komme til.
Det er også vanligvis en del gravemaskinarbeid
som skal gjøres, og gårdbrukeren kan ta gjenfyllinga med traktor og skjær. Skal det brukes
flis, er det alltid en del arbeid med dette som
gårdbrukeren eller en hjelper kan gjøre.
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Gårdsdrift: Grøfting
FLIS OG GRUS

Egeninnsats: Gårdbrukeren kan
selv være med som hjelper. Har han
tilgang til gravemaskin, skal det
graves opp noen meter ved hvert
tilkoblingspunkt. Han kan også fylle
massen tilbake i grøfta med traktor
og skjær etterpå.

Skal det brukes flis, kan denne legges kontinuerlig under grøfting, i ei trakt rett bak rørkassa
på grøftemaskina. Da må grøftemaskina og en
traktor med flismating på tilhengeren kjøres i
formasjon. Når forholdene tilsier det, kan også
flisa legges nedpå røret i etterkant, ved hjelp av
flisvogn med utmaterbånd.
– Lokal flis har jo ingen standard, det
gjør det litt vanskelig å bedømme resultatet.
Det som er helt klart, er at bark eller flis fra
lauvvirke ikke er bra, da dannes et slim som
tetter rørene. Sand og pukk brukes ikke så mye,
mest på grunn av prisen. Brukes dette, må den
ikke være for grov, gjerne 2-5 millimeter, fastslår Landsverk.
ULIKE LØSNINGER

– Valg av filtermateriale er diskutert, og varierer både med behov og hva som er tilgjengelig
lokalt. Noen jordtyper er mer problematiske og
vil gi kortere levetid på grøftene uansett filtermateriale, mener Landsverk.
Ustabil jord som lett slipper partikler, øker
behovet for fint filter. Men det er ikke lurt å
bruke så fint filter at det går tett. Da er det bedre
med større filteråpning, som slipper de fineste
partiklene inn i røret.
– Selv om rørene går tette på grunn av sedi

Annonse

mentering inne i dem, kan jo disse spyles og
fortsatt fungere. Husk også at jordtypen i den
dybden der røret skal ligge, er viktig med tanke på filtrering, ikke så mye hva som er i de
øverste lagene. Der jorda er tett på grunn av
pakkeskader, eller der det er leirjord som ikke
slipper vannet ned til rørene, bør grøfta fylles
med dekkmateriale som kan være med å lede
overvannet ned. Et eksempel på dekkmateriale
er 8-16 millimeters pukk, forklarer Landsverk.
RØR MED FILTER

Landsverk bruker imidlertid mest rør med ferdig
påmontert filter av resirkulert syntetiske fiber.
Dessuten liker han best rør som har slisser
rundt hele, med tanke på at de ikke så lett skal
gå tett. Vannet presses også opp i rørene nedenfra, og slisser rundt hele røret er derfor en fordel
for at sugegrøftene skal suge bedre.
Teknisk er det også en effektiv metode å bruke
rør med ferdig pålagt filter. Landsverk kan laste
600 meter rør opp på vindene på maskina, og
hjelpemannen skjøter mellom rullene kontinuerlig mens gravinga går for fullt. Dette er selvfølgelig rasjonelt, og det blir mindre kjøring på
jordet, sett i forhold til bruk av flis. Men det er
også et poeng at dersom det er bløtt, blir ikke
maskina stående å synke mens det skjøtes. For
det kan skape uregelmessigheter i bunnen av

grøfta, med for eksempel «vannlås» som resultat. Dette er mye verdt å unngå.
ANSATS

Det enkleste er å starte sugegrøftene fra en åpen
kanal. Men med maskina til Landsverk er det
også raskt å legge ned 160 millimeters rør til
bruk som samlegrøft. Ei 30 centimeters grøft
er trang for en mann å jobbe i. Men når samlegrøfta legges med maskin med rør på kveil,
trenger ingen å være nedi grøfta.
Så graves det koblingspunkter med gravemaskin for hver sugegrøft. Hjelperen kobler
drensrøret inn på samlerøret og legger jord
over. Når maskina begynner å kjøre, går graving, legging av rør og tildekking automatisk.
Et anker henger etter rørkassa og drar nedi jord
over røret etter hvert. Landsverk kan styre høyden på ankeret hydraulisk. Dermed kan han
velge fra hvilket jordlag ankeret skal rive jord
ned på røret. Han velger ofte matjord som er
tung nok til at røret ligger stabilt, samtidig som
det har filtrerende effekt.
EFFEKTIVT

Det er normalt å kunne legge 2 000 til 3000 meter rør per dag. Sluttprisen vil variere etter størrelse på jobb, type rør og egeninnsats fra bonden. Landsverk har eget vogntog som gjør det

Nøyaktighet er viktig
Gårdbruker Nils Olav Torp i Råde valgte David
Landsverk og maskinen hans fordi han ønsket
presisjonen som denne maskina kan tilby.
– Jeg har flate, relativt store jorder, og da er
det bra å ha full kontroll på fallet i hver sugegrøft. Dessuten har jeg tro på denne type rør
og filtermateriale, så dermed var ikke dette et
vanskelig valg, sier Torp.
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”Møkk og vann går hand i hand!”
Pumper, ventiler, slanger og koblinger til

møkk og vann!

Tlf. 33 30 86 60
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Gårdsdrift: Grøfting
enkelt for ham å kunne ta jobber over hele
Sør-Norge, med en fastpris på maskintransport
og tilrigging på 2 500 kroner på Østlandet og
Sørlandet. Maskina har gravehastighet på én
til 1,5 km/t, så hvor godt det er arrangert rundt
gravinga, bestemmer mye av effektiviteten.
Skulle det dukke opp steiner opp til størrelsen én person kan løfte, blir de vanligvis
med kjedet opp uten problemer. Større steiner
kan det hende Landsverk må stoppe for å lirke
opp. I verste fall må steinen graves opp med en
gravemaskin. Der det er mye stein på jordet,
har han en annen grøftemaskin, grøfteplogen,
som egner seg bedre.
Når Landsverk har lagt et rør ferdig og kommet til enden, løftes graveaggregatet og røret
kuttes. Så rygger han tilbake i det sporet der
det neste røret skal ligge. Dermed registrerer
maskina det naturlige fallet, og dybde og fall i
denne konkrete grøfta kan enkelt bestemmes. Mens det grøftes, vil automatikken ta
hånd om å holde gravekjedet og rørkassa i
planlagt høyde. Maskina er også klargjort
for autostyring på beltene, og planen er
å installere dette i løpet av våren. Men så
langt har Landsverk selv styrt maskina med
fysiske målinger og siktepinner.
Filmsnutter med grøftemaskina kan du
finne på landbruksdrenering.no. ■

Endene: Der grøfta ender, plugges røret og legges ned. Bildet til
venstre viser der sugegrøftene kobles inn på samlerøret. Filteret er
resirkulert kunstfiber.
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AGROTEKNIKK
Hold av datoen!
26. - 29. november

Følg oss på www.agroteknikk.no
• Hele Norges landbruksbransje på ett sted!
• Komplett utvalg av traktorer, treskere, redskap, fjøsinnredninger, utstyr for melkeproduksjon, fôrhåndtering,
butikkvarer, deler og rekvisita, utstyr til skog, ved og snørydding, produkter til vei, park og anlegg og mye mye mer.
• Stort antall medlems- og interesseorganisasjoner.
• Fagtorg for innendørsmekanisering, bioenergi og annet.

Agroteknikk – bransjens store møteplass!
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