
Torvmark binder kol 
Torv är en organisk jordart som bildas i fuktiga och 
syrefattiga förhållanden i våtmarker. Den syrefattiga 
miljön bidrar till att det organiska materialet inte 
bryts ned utan ombildas till torv. I torvmarker har 
det under tusentals år ackumulerats stora kolförråd. 
Torvmark täcker endast tre procent av jordens landyta 
men innehåller dubbelt så mycket inlagrat kol än den 
totala skogsbiomassan. 

Enligt Våtmarksinventeringen är ungefär fyra 
femtedelar av våtmarkerna nedanför fjällområdet i 
någon grad påverkade av exempelvis dikning eller 
terrängkörning. När våtmarken dikas sänks grund-
vattennivån och de underliggande torvlagren syresätts 
(oxideras). När kolet i torven oxiderar bildas koldioxid. 
Om torvmarken dessutom är näringsrik kan kvävet i 
marken oxideras till lustgas, som likt koldoxid är en 
en växthusgas. Det samlade utsläppet av växthusgaser 
från dikade torvmarker utgör ungefär 20 procent av 
Sveriges totala klimatpåverkande utsläpp. 

Arealen torvbildande mark har minskat
I Sverige utgör torvmarker cirka 15 procent av land-
arealen, vilket gör Sverige till ett av världens torv-
marktätaste områden. Många våtmarkers hydrologi  
är påverkade av dikning och invallning till förmån  
för bland annat jord- och skogsbruk. Ökad närings-

tillförsel, klimatförändringar och minskad hävd (bete 
och slåtter) har också bidragit till att många våtmarker 
vuxit igen. När våtmarker växer igen sänks grund- 
vattennivåerna ytterligare via vattenupptag i växter 
och träd vilket ökar oxidationstakten på torven.
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Rätt våtmark på rätt plats  
– våtmarksrestaurering som  
minskar utsläpp av koldioxid

HYDROLOGISK RESTAURERING 

Restaureringen bör eftersträva att återskapa en 

grundvattenyta som ligger strax under markytan. 

Igenläggning av diken är en åtgärd för att förhindra 

avvattningen av myrar. När grundvattennivån höjs 

till ursprungliga nivåer avtar oxideringen av det 

inlagrade kolet i torven. Blötare förhållanden gynnar 

även vitmossor som är viktiga för nybildning av torv. 

På sikt kan en restaurering leda till en uppbyggnad 

av kolförrådet. En hydrologiskt intakt myr kan släppa 

ut metangas som är en kraftfullare växthusgas än 

koldioxid, men justerat för kolinlagring genom torv-

bildningen blir nettoeffekten för en intakt våtmark 

ändå positiv gör klimatet.
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RÖJNING

Vid restaurering bör buskar och träd avverkas efter-

som de påverkar grundvattennivåerna. En återgång 

till gammal hävdregim (till exempel bete och slåtter) 

underhåller våtmarkers torvbildande funktion och 

motverkar igenväxning. 

INVALLAD ÅKERMARK

Torvjord på invallad åkermark släpper ut mer växthus- 

gaser än vad odling på mineraljord gör. Utrivning av 

vallar eller borttagande av pumpanläggningar kan 

återväta torvmarken på platsen. 

LÄMPLIGA OMRÅDEN FÖR ÅTERVÄTNING

Dikad jordbruksmark som ligger på jordar med 

djupa torvlager bör prioriteras i restaureringsarbetet 

eftersom dessa marker är en större källa för växt-

husgaser. Dikad åkermark bör prioriteras framför 

dikad betesmark eftersom avgången av växthusgaser 

sannolikt är högre på åkermarken. Jordbruksmark 

som ligger på torvmark och som tagits ur produktion 

bör prioriteras eftersom det är outnyttjad mark som 

inte bidrar till någon samhällsnytta. Näringsrika jordar 

är att föredra framför näringsfattiga eftersom de kan 

stå för stora utsläpp av lustgas. Det bör påpekas att 

det vid återvätning av näringsrika jordar kan uppstå 

ett näringsläckage vilket kan orsaka övergödning 

nedströms. För skogsmark bör näringsrik och torrare 

mark prioriteras för bäst effekt. Torvmark har oftast 

dikats ut för att kunna öka produktiviteten inom jord- 

och skogsbruk. Av den anledningen kan det vara bra 

att prioritera mark som inte längre brukas.

Det finns sju faktablad i serien Multifunktionella våt-
marker: Våtmarker bidrar till ett hållbart samhälle,  
1. Grundvattenbildning, 2. Skydd vid torka, 3. Minskad 
översvämningsrisk, 4. Biologisk mångfald, 5. Minskad 
övergödning och 6. Minskad klimatpåverkan.

Läs mer på www.naturvardsverket.se/vatmark eller  
kontakta våtmarkssamordnaren på Länsstyrelsen  

i ditt län.

Översiktskarta över dikade torvmarker. Återrapportering av Våtmarks-
satsningen (Länsstyrelsen i Gotlands län, 2018).
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