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Emissioner av växthusgaser
från brukad torvmark i areella näringar
Sammanfattning
Torv är en organisk jordart som bildats genom att nedbrytningshastigheten av växtsamhällets
förna kraftigt reducerats på grund av vattenmättnad och syrebrist. I Sverige finns omkring 10
Mha torvtäckt mark. Av detta utgörs ungefär 6 Mha av torvmark med ett torvlager mäktigare
än 30 cm. Ungefär 2,6 Mha av denna areal har påverkats hydrologiskt mer eller mindre av
dikning i syfte att möjliggöra jord- och skogsbruk. Rapporten handlar om växthusgasbalanser
på denna hydrologiskt påverkade mark i boreal miljö, och är en litteratursammanställning som
grundar sig på ett stort antal vetenskapliga publicerade artiklar. De växthusgaser som inkluderats är koldioxid, metan och dikväveoxid. De har summerats med beaktande av deras olika
klimateffekt och uttryckts som CO2ekv.
Resultaten visar att den hydrologiskt påverkade torvmarken utgörs av 2,09 Mha med produktiv skog på torv med eller utan diken inom 25 m, samt 0,22 Mha myr utan skog men med diken inom 25 m. Dessutom förekommer 0,27 Mha jordbruksmark samt 0,02 Mha gräsmark på
dikad torvmark. Mängden växthusgaser som avgår från marken beror bl a på grundvattenytans
läge samt på vegetationssamhälle och näringstillgång. Som medeltal för Sverige är avgången
5-9 ton CO2ekv per ha och år från skogsmark och myr med grundvattenytan djupare än 30 cm,
resp 10,4 ton från jordbruksmark och gräsmark. Den sammanlagda emissionen från 2,6 Mha
påverkad mark uppgår till mellan 15 och 24 Mton CO2ekv per år. Detta är högre än utsläppen
från all inrikes trafik i Sverige.
Merparten, 10,9-19,0 Mton härrör från torvmark med skogsproduktion. Resultaten visar dock
också att det på skogsmarken sker ett betydande upptag av CO2 i trädbiomassa som sammanlagt genom skogens förrådsökning och skogsråvarans substitutionspotential motsvarar en
utsläppsminskning på mellan 7,2 och 8,5 Mton CO2 per år. Det betyder att på skogbevuxen
torvmark så balanseras torvens utsläpp till ca 50% av trädens utsläppsreducerande effekt.

4

Projektrapport nr 15: Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar

Inledande synpunkter
Torv är en organisk jordart som ansamlats ovan mineraljord eller häll på grund av att nedbrytningshastigheten av växtsamhällets förna kraftigt reducerats på grund av vattenmättnad
och därav betingade anaeroba förhållanden. Omkring en fjärdedel av landarealen i Sverige,
10 miljoner hektar, är täckt av ett mer eller mindre tjockt lager av torv. Merparten, ca sex
miljoner ha, utgörs av torvmarker som definieras av att torvens mäktighet är 30 cm eller mer
(Hånell 2009).
Förutsättningar för torvansamling är således en så hög vattentillgång i marken att växtrester
på grund av syrebrist inte bryts ned utan ansamlas. Ackumuleringshastigheten ligger i en torvmark runt 25g C per m2 och år (Frolking et al 2001, Gorham 1995, Tolonen et al 1991). Crill
et al 2000 anger ett upptag av 75,3g CO2 per m2 och år, vilket motsvarar 20,5g C. Under flera
tusen år (Holocen) har således C kunnat ansamlas i stora mängder. Enligt Franzén (1985) är
medeldjupet på all torvmark i Sverige 1,7 m. Med en volymvikt på 0,094 g torrvikt per cm3
samt en C-halt på 44,5 % (beräknat från data från Riksinventeringen av skog, n=788) betyder detta 160 kg torv (torrvikt) resp 71 kg C per m2. Kolmängden är nära 10 ggr högre än
fastmarkens innehåll som är ung. 8kg C per m2.
Räknat för hela Sverige betyder detta att väsentligt mer C ligger lagrat i torvtäckta marker än
i fastmarksjordar, och att torvmarker har en stor potential att påverka Sveriges nationella utsläpp av CO2.
De torvtäckta markerna har en stor betydelse för flöden av koldioxid och av de två andra växthusgaserna metan och dikväveoxid. Som ovan indikeras är alltså en blöt torvmark med högt
stående grundvatten en sänka för CO2. Men en sådan torvmark avger samtidigt metan ofta i en
sådan mängd att nettoeffekten av CO2 och CH4, uttryckt som CO2ekv, blir att blöta odränerade
torvmarker blir en källa för växthusgaser.
Med dikad torvtäckt mark menas sådan mark som genom människans försorg (antropogent)
påverkats genom dränering så att grundvattenytan sänkts. En opåverkad torvtäckt mark torde
i de flesta fall kunna beskrivas som blöt, dvs en grundvattenytan ca 0-20 cm under markytan.
Denna höga grundvattenyta är en förutsättning för torvens tillväxt. En väl dränerad mark har i
regel en grundvattenyta som ligger ung 50 cm eller lägre under markytan. I en sådan situation
är den övre delen av torvlagret väl genomluftat och torven nedbryts genom mikrobiell oxidation. En väl dränerad torvtäckt mark har förutsättningar för att möjliggöra såväl skogs- som
jordbruk. Torvtäckt mark med en grundvattenyta omkring 50 cm eller djupare måste anses
vara dränerad eftersom den naturliga förutsättningen för torv är blöt mark. Förekomsten av
torv indikerar således att grundvattenytan ursprungligen måste ha legat snarare 0-20 cm från
markytan än 50 cm. Mellanformer, dvs grundvattenytor mellan 20 och 50 cm kan betraktas
som ofullständigt dränerad mark med väsentligt sämre möjligheter till skogs- och jordbruksproduktion.
Sverige måste rapportera nationella utsläpp till klimatkonventionen som är ett ramverk för
åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Överenskommelsen godkändes 2011 av 195
parter (194 stater samt Europeiska unionen) och trädde i kraft 1994. När det gäller torvmarker måste, enligt denna konvention, Sverige rapportera utsläpp från aktivt påverkad mark,
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dvs skogs- och jordbruk på torvtäckt mark samt från torvtäkter. Denna mark är i regel dikad.
Däremot behöver ”naturlig” avgång av växthusgaser från orörda (odikade) system inte rapporteras. Arealen dikad torvmark och dennas användning är således av central betydelse inte
bara för utsläppen av växthusgaser utan också för hur Sverige kan fullfölja sina internationella
åtaganden på klimatområdet. Syftet med denna rapport är att ge en samlad bedömning av
torvmarkernas emissioner av växthusgaser.

Metoder
Rapporten bygger huvudsakligen på data om arealer och emissioner som presenterats i olika
rapporter. De markslag som inkluderats i bedömningen är 1) torvmark med produktiv skog
(>1m3 per ha och år) med eller utan fungerande diken, 2) torvmark utan skog (impediment,
myr) men med diken, 3) dikad torvmark med jordbruksproduktion, samt 4) dikad torvmark för
gräsproduktion och bete. Med fungerande dike avses diken som avsänkt grundvattenytan och
medger avvattning. Mark med avstånd till dike om 25 m eller mindre räknas som dikad.
De växthusgaser som har beaktats är koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid eller
lustgas (N2O). De har olika potential att påverka klimatet. Eftersom markanvändningen i regel
påverkar flödena av samtliga dessa gaser är det nödvändigt att summera dem och då uttrycka
enheten som koldioxidekvivalentet (CO2ekv), vilket motsvarar klimateffekten för enbart koldioxid. Därvid antas omräkningsfaktorn, GWP100, vara 298 för N2O och 34 för CH4 baserat
på ”climate-carbon feedback (IPCC 2013), dvs metan- och dikväveoxidvärdena har multiplicerats med 34 resp 294 före addering. Ibland uttrycks effekten också som rent C. Därvid har
andelen C i CO2 beräknats baserat på molvikter, dvs 12 av 44. Andelen C i CO2 är således
27 %. Omvänt kan CO2 mängden beräknas genom att multiplicera C-mängden med en faktor
3,67.
Det måste också beaktas att det samtidigt sker ett upptag av CO2 i skogsbiomassa genom trädens fotosyntes. Dikningen är i sig en förutsättning för att detta upptag skall kunna ske. Det
långsiktiga upptaget av CO2 kan beräknas baserat på volymstillväxten under antagande att
trädens veddensitet är 0,4 m3 per ton, att total trädbiomassa utgör 80 % mer än stambiomassa,
att C innehållet i ved är 50% samt att relationen mellan C och CO2 är 1: 3,67. Sålunda blir
omräkningsfaktorn mellan stamvolym i m3 per ha och CO2 inlagring som g per m2: stamvolym*0,4*0,5*1,8*3,66 * 100 = 132. Under antagande av en medeltillväxt på 4- 8 m3 per ha
och år blir således upptaget 528-1056 g CO2 per m2 och år.
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Resultat och diskussion
Emissioner från skogsmark och dikad myr
Arealer
Internationellt (FAO) definieras skogsmark som mark inom ett sammanhängande område mer
än 0,5 ha där träden har en höjd av mer än fem meter och en kronslutenhet av mer än 10 % ,
eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder. Det svenska nationella begreppet produktiv skogsmark begränsar skogsmarken till sådan
mark som har en medelproduktion på minst 1 m3 per ha och år.
Redovisningen nedan avser i huvudsak torvmark > 30 cm. Detta för att det finns begränsad
publicerad information tillgänglig om torvmarker < 30 cm både vad avser arealer och emissioner. Det måste betonas att uppskattningarna av emissioner därför är en underskattning.
Lindgren och Lundblad (2014) redovisar i en rapport till Naturvårdsverket totalt 877 000
ha dikad skogsmark baserat på Riksinventeringen av skog. Med skogsmark avsågs här den
internationella definitionen. Hånell (2009) beräknade utifrån Riksinventeringen av skog
2003-2007 att arealen dikad torvmark (torv > 30cm) uppgår till 1,097 Mha varav 0,746 Mha
bedömdes som produktiv skogsmark (>1 m3/ha och år) samt 0,35 Mha ha som myr utan produktiv skog. Dessa båda uppskattningar stämmer väl överens. De stämmer också med en tidigare undersökning av von Arnold et al (2005). Att Lindgren och Lundblad (2014) redovisar ett
något högre värde än Hånell (2009) kan sannolikt bero på att Hånell tillämpat det mer snäva
svenska begreppet på skogsmark.
Man kan således på goda grunder anta att vi har ca 0,88 Mha dikad skogsmark enl internationell definition (på torv >30 cm) vars emissioner måste rapporteras enligt Klimatkonventionen.
Med dikad avses närvaro av ett dike inom 25 m. Frågan blir då om det också finns skogsmark
på torv utan dike inom 25 m. Enligt Hånell (2009) är arealen odikad torvmark med skogsproduktion 0,99 Mha enligt svensk definition av produktiv skogsmark. Detta är dock en viss
underskattning jämfört med internationell definition. Omräknat till internationell definition
motsvarar detta 1,21 Mha. Denna omräkning grundar sig på relationen skogsmark enl svensk
definition (23 Mha) och internationell definition (28 Mha), dvs en faktor 1,22 dem emellan.
Utöver detta finns det som ovan framförts dikad mark utan skog. Denna areal uppskattas här
till differensen mellan total areal dikad torvmark (1,097 Mha enl. Hånell 2009) och arealen
dikad torvmark med skog enl internationell definition (0,877 Mha enl Lindgren & Lundblad
2014), dvs 0,22 Mha (myr). Denna torvmark kommer dock inte med i rapporteringen under
Klimatkonventionen.
Slutligen finns torvmark utan skog med viss dikeseffekt där dikena ligger bortom 25 m, dock
så nära att en viss dränering är märkbar. Också denna areal är således antropogent påverkad.
Det finns emellertid för närvarande inget underlag för att kunna kvantifiera arealen, och den
har av denna anledning inte inkluderats i arealuppskattningen. De redovisade arealuppgifterna i fig. 1 kan dock betraktas som en underskattning.
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Produktiv skogsmark på torv med diken:
0,88 Mha
Produktiv skogsmark på torv utan diken:
1,21 Mha
Dikad torvmark utan skogsproduktion (myr):
0,22 Mha
Figur 1. Areal torvmark antropogent påverkad av skogsproduktion och/eller dikning. Total
areal 2,31 Mha. Skogsmark är definierad enligt internationell definition (FAO).

Som framgår av fig. 1 är inte all skogsmark dikad med nu fungerande diken enligt definition.
Dock kan man anta att grundvattenytan ligger tämligen lågt. Förklaringar kan vara att tidigare
dikningar möjliggjort skogsetableringar och att trädens transpiration nu håller undan vattnet,
eller att fungerande diken ligger strax utanför 25 m-gränsen. Vi kan därför på goda grunder
anta att den skogsproduktiva torvmarken avger ungefär samma mängd växthusgaser som dikad mark – och alltså är antropogent påverkad mark.
Sammanlagt finns således minst 1,21+0,88+0,22 = 2,31 Mha antropogent påverkad skogsmark och myr, varav 1,21+0,88 = 2,09 Mha är produktiv skogsmark. Utvidgar man begreppet
till att omfatta all torvtäckt mark, dvs även torv tunnare än 30 cm, så blir arealen produktiv
skogsmark totalt 5 Mha (Hånell 2009).
Emissioner från torvmark med skogsproduktion och från dikningspåverkad myr
Den dikade torvtäckta marken avger stora mängder växthusgaser, såväl CO2 som CH4 och
N2O, och är därför betydande källor för växthusgaser. Var och en av dessa gaser påverkas på
sitt sätt av torvens sammansättning och grundvattenytans läge. Emissioner av växthusgaser
från torvmarker har studerats och redovisats i ett mycket stort antal vetenskapliga rapporter.
Resultaten är ibland svåra att tolka och rapporterna svåra att sinsemellan jämföra eftersom
bl a metodik, mätperioder och ståndortsförhållanden varierar. I denna rapport redovisar vi resultaten från en litteratursammanställning för CO2, CH4 och N2O av Olsson och Jordan (2015)
som bygger på ca 30 vetenskapliga publikationer från boreala torvmarker i Sverige, Finland
och Kanada. Dessa publikationer är listade i Bilaga 1.
För torvmarker med en grundvattenyta vid 30 cm eller djupare, samt beroende på torvens
sammansättning (t ex N-innehåll) varierar emissionen från torven mellan 5,23 och 9,11 ton
CO2ekv per ha och år sammanlagt för CO2, CH4 och N2O beroende på variation i hydrologi
och torvens egenskaper, främst kemisk sammansättning. För att konkretisera en bild av storleken på denna emission kan det jämföras med avgången av CO2 vid förbränning av 8 -12 m3
ved (fast mått), alternativt 2800-4600 mil bilkörning med medelstor bil. Det är också av ungefär samma storleksordning som mängden växthusgaser en EU-medborgare släpper ut per år. I
viss mån kan dock avgången från dikad torvmark, åtminstone delvis, kompenseras vid skogsproduktion och det därmed sammanhängande fotosyntetiska upptaget av CO2.
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Emissionen av enbart CO2 på torvmarker med en grundvattenyta vid 30 cm eller djupare varierar enligt litteratursammanställningen av Jordan och Olsson (2015) mellan 385 och
779 g CO2 per m2 och år. Detta motsvarar ca 105 – 212 g C per m2 och år, eller 8,9 – 18,0
Mton CO2 på 2,31 Mha dikad torvmark som enligt fig. 1 förekommer i Sverige. Enligt den
svenska markinventeringen inom ramen för Riksinventeringen av skog uppgår i medel Chalten i torv till 44,5 % (baserat på 788 observationer under åren 1993-2002).
Detta innebär att emissionen av CO2 enligt ovan ger upphov till en förlust av torv som i medel
uppgår till 236 – 477 g torrvikt torv per m2 och år, motsvarande 2,5 – 5,1 dm3, förutsatt en
volymvikt på 0,094g per cm3. Räknat som torvmäktighet motsvarar torvförlusten 2,5 -5,1 mm
per år. Detta betyder inte att mäktigheten krymper med dessa tal eftersom 1) skogsbestånd kan
tillföra nytt organiskt material till marken genom förna, samt 2) torvens volymvikt kan förändras under nedbrytningens gång.
Dock indikerar det att 25-51 m3 (2,4 – 4,8 ton) torv bokstavligen och bildligen går upp i rök
per ha och år. På 2,31 Mha (Fig. 1) motsvarar detta 58-118 Mm3, eller 5,5-11,1 Mton torv.
Med ett energiinnehåll i torv på 3,5 MWh per ton torrvikt motsvarar detta 1,9-3,9 Mm3 eldningsolja per år.
Räknat på 2,31 Mha (se Fig. 1) svarar den totala växthusgasemissionen (dvs CO2, CH4 och
N2O sammanlagt) mot 12,1 – 21,0 Mton CO2ekv per år (Fig 2). Det bör poängteras att torvtäckt mark med torv <30 cm inte är inkluderat och att därför emissionerna från all torvtäckt
mark med skog och dikad myr rimligen är högre. Inte heller dränerad mark men där dikena
ligger på ett avstånd >25 m är inkluderade. Det här angivna värdet på 12,1 till 21,0 Mton CO2
måste därför betraktas som en miniminivå.
Emissionen kan jämföras med Sveriges rapportering 2013 om totalt 55,8 Mton CO2 inklusive
18,5 Mton CO2 från all inrikes trafik (Tabell 1). Slutsatsen är att emissioner från torvmark
med skogsproduktion inkl. dikad myr uppgår till minst 20-35 % av Sveriges samlade utsläpp,
eller till ett värde som är i nivå med utsläppen från all inrikes trafik.
Tabell 1. Sveriges rapporterade utsläpp av växthusgaser 2013 i Mton CO2ekv per år enligt
Naturvårdsverkets hemsida 2014 (http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-AO/Vaxthusgaser--nationella-utslapp/. )
Sektor
Vägtransporter, personbilar
Vägtransporter, lastbilar och bussar
Övriga inrikes transporter
Industriprocesser och produktanvändning
Förbränning inom industrin
Förbränning inom service, hushåll, jordbruk, skogsbruk och fiske
Energiindustrin
Jordbruk
Avfallshantering
Militär och diffusa utsläpp
SUMMA



Utsläpp
11,1
6,7
1,29
6,54
8,08
3,08
10,08
6,9
1,62
0,97
55,77
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Upptag i trädbiomassa
Hur upptaget av CO2 i biomassa skall bedömas kan vara en kontroversiell fråga. Observera
att av inbindningen är det maximalt 56% som fastnar i kommersiellt gångbar träråvara. Större
delen av återstoden, dvs årlig förna och avverkningsrester kommer inom ett eller ett par decennier återgå till atmosfären som koldioxid i samband med nedbrytning. I tillägg till detta så
kommer inte all stamved att skördas, utan även en del av stamveden kommer att lämnas i skogen för nedbrytning. Slutligen är användningen av stamved också en viktig, men diskutabel
fråga. Störst nytta gör den ur klimatsynpunkt om den i samhället används som substitution för
andra material som är förknippade med stor avgång av CO2.
Beroende på hur stor andel av en producerad kubikmeter skogsråvara som används i olika typer av konsumtion har substitutionseffekten i det svenska produktionssystemet beräknats till
600–800 kg koldioxid per avverkad kubikmeter (Larsson m fl 2009). Den årliga nettoavverkning i Sverige var 68,9 Mm3 under 2012 (Skogsstatistisk årsbok 2013), dvs i medeltal 2,98 m3
per ha och år (23,1 Mha). Under antagande av att den fördelar sig arealvägt lika mellan
skogsproduktiv torvmark (2,09 Mha, Fig. 1) och övrig skogsproduktiv mark blir nettoavverkning på enbart den skogsproduktiva torvmarken 6,23 Mm3 per år. Substitutionseffekten kan
med dessa förutsättningar uppskattas till 3,7-5,0 Mton CO2 (Fig. 2). Detta motsvarar ca
19-46 % av emissionerna från torven på motsvarande areal (2,09 Mha).
Värdet av denna substitutionseffekt syns endast indirekt vid rapporteringen till Klimatkonventionen, nämligen genom att redovisningsskyldiga utsläpp från t ex fossilbränsleförbränning
kan minska.
Den direkta effekten av skogen skall rapporteras i form av förändringar i C-poolen i den stående skogen, dvs tillväxt minus avgångar genom avverkningar eller genom andra orsaker.
För att beräkna denna förrådsförändring kan vi anta att de skogsproduktiva torvmarkerna
(1,87 Mha) har samma tillväxtförhållanden som för Sverige i sin helhet (23,1 Mha). Arealen
skogsproduktiva torvmarkerna utgör 8,2 % av hela skogsproduktiva arealen i Sverige. Det
totala virkesförrådet uppgick 2013 till 3002 Mm3 (motsvarande 130 m3 per ha i medeltal).
Sedan 1926 har det totala förrådet ökat med i medeltal ungefär 16 Mm3 per år. Mellan åren
2011 och 2013 var virkesförrådsökningen i Sverige i medeltal 29,2 Mm3 per år.
Eftersom de skogsproduktiva torvmarkernas andel uppgick till 8,2 % kan vi således approximativt anta att virkesförrådet på enbart torvmark under de två senaste åren ökade med
2,4 Mm3, motsvarande 1,3 m3 per ha och år. Detta motsvarar enligt redovisning ovan en inbindning av 166 g CO2 per m2 och år. Detta utgör ca. 20-33 % av emissionen på 500-800 g
CO2 per m2 och år från marken, och motsvarar 3,47 Mton CO2 på 2,09 Mha (Fig. 2).
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Figur 2. Sammanfattande tabell över emissioner från skog på torvmark och från dikad myr,
Mton CO2ekv per år (berörda arealer framgår i figur 1). Positiva värden anger flöden till atmosfären. Negativa värden anger värden från atmosfären. Den ljusgrå delen av resp stapel
anger ett osäkerhetsintervall.

Emissioner från dränerad torvmark som används för jordbruksändamål
Arealen dikade torvmarker som använts för agrar produktion har av Berglund et al. (2009)
uppskattats till 268 000 ha. Lindgren och Lundmark (2014) konkluderar på basis av en litteraturgenomgång att emissionen CO2 på dränerad organogen jord rimligen ligger runt 610 g CO2
per m2 och år. De konkluderar även att N2O emissionerna torde uppgå till 1,3 g N2O per m2
och år. Med en uppskattad ”global warming potential” på 298 motsvarar detta 387 g CO2 ekv
per ha. Lindgren och Lundmark (2014) uppskattar emissionerna av CH4 till 1,3 g per m2 och
år. Detta motsvarar 44 g CO2ekv vid en ”global warming potential” på 34.
Den sammanlagda emissionen blir således 1041 g CO2ekv per m2 och år. För all dränerad
åkermark blir emissionerna 2,8 Mton CO2ekv.
Emissioner från gräsmark på torv
I likhet med produktiv skogsmark och jordbruksmark måste även gräsmarkers emissioner av
växthusgaser rapporteras in under Klimatkonventionen (grassland). Med gräsmark avses, för
svenska förhållanden, hagmark (semi-natural pastures) som utnyttjas för bete med t ex nötkreatur och får. Arealen gräsmark på torvmark uppskattas till 23000 ha (Lindgren och Lundmark 2014). Den totala arealen betesmark uppgår (enligt Jordbruksstatistisk årsbok 2012) till
452000 ha. Den betade arealen på torvmark utgör således bara ca. 5% av den totala betade
arealen. Enligt Lindgren och Lundmark (2014) ligger emissionen av CO2, N2O och CH4 i nivå
med den för skogsmark, dvs mellan 523 och 911 g CO2ekv per m2 och år (se ovan i avsnittet
om skogsmark). För all torvmark med bete betyder detta ungefär 0,1-0,2 M ton CO2 per år.
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Emissioner från blöt torvmark
Med blöt mark menas här en grundvattenyta mellan 0 och 30 cm djup. Sådan mark är inte alls
dränerad, eller ofullständigt dränerad. Enligt den ovan citerade forskningsrapporten av Olsson
och Jordan (2015) ligger de sammanlagda emissionerna för CO2, CH4 och N2O mellan 918
och 1976 g CO2ekv per m2 och år med det högsta värdet på näringsrik mark och det lägsta
på näringsfattig. Dessa värden inkluderar ett visst upptag av CO2 genom torvens tillväxt och
ackumulering. Däremot är inget upptag i trädbiomassa inräknat eftersom skogstillväxt i regel
saknas eller är mycket låg på blöt odränerad torvmark. Det är att märka att emissionerna är
ungefär dubbelt så höga som de på dränerad mark enligt texten ovan.
Orsakerna till de höga emissionerna på blöt mark är den höga metanbildningen vid anaerob
miljö. Dock, emissioner från torvmarker som inte är antropogent påverkade, och alltså odränerade, ingår inte i den internationella redovisningen.

Sammanfattande slutsats
Total påverkad torvmarksarel (> 30cm torv) som är endera skogsmark, dikad myr, åker eller
betesmark uppskattas till 2,60 Mha. Total emission av växthusgaserna koldioxid, dikväveoxid
och metan från denna mark uppgår till 15 – 24 Mton CO2ekv per år. Skogsproduktiv mark är
den markanvändning som pga stor areal ger de största emissionerna med 11 – 19 Mton
CO2ekv per år (fig. 3). Emissionen kan jämföras med Sveriges rapportering 2013 om totalt
55,8 Mton CO2 inklusive 18,5 Mton CO2 från all inrikes trafik (Tabell 1).
Slutsatsen är att emissioner från torvmark med skogsproduktion, dikad myr, åker och gräsmark uppgår till minst 25 - 40 % av Sveriges samlade utsläpp, eller till ett värde som är upp
till nära det dubbla som all inrikes personbilstrafik släpper ut.
Det bör också poängteras att mark med torv <30 cm inte inkluderats och att denna areal är
större än den med torvmark >30cm. Torvtäckt mark som är dikespåverkad men där dikena ligger bortom 25 m har inte beaktats. Den uppskattade emissionen är därför att betrakta som en
viss underskattning.
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Skogsmark
Dikad myr
Åker
Gräsmark

Figur 3. Ungefärlig fördelning av emissioner mellan skogsmark på torv, dikad myr, åker och
gräsmark. Total emission från dessa ägoslag utgör 15-24 Mton CO2 ekv per år (2,6 Mha).
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Stiftelsen Svensk Torvforskning
TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforsknings mål är att öka kunskapen om torv och torvmarker och att initiera, planera, genomföra och utvärdera forskning och utvecklingsinsater
av betydelse för användning och bevarande av torvmarker.
TorvForsk är en allmännyttig forskningsstiftelse som bildades 1983 av representanter för torvnäringen. TorvForsk har till uppgift att initiera, planera, genomföra samt utvärdera forskning
och utvecklingsinsatser av betydelse för torvbranschen.
TorvForsks insatser ska bestå i
•

att fånga upp projektförslag och idéer som avser utveckling av torvhantering och som
kräver samverkan mellan flera kompetenser.

•

att stimulera och stödja långsiktig och uthållig samverkan och kompetensuppbyggnad
inom torvnäringen av gemensamt intresse för branschen som helhet eller för grupp av
intressenter.

•

att genom rapporter, seminarier osv medverka till kunskapsöverföring och teknikspridning.

Verksamheten ska ha som målsättning att resultaten får en praktisk tillämpning.
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