Utsläpp av växthusgaser
från torvmark

• Dikad torvmark i Sverige avger stora mängder koldioxid och lustgas.
• Ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser från dikad torvmark är
att återställa marken till våtmark. I första hand bör dikad åkermark
med ett tjockt torvskikt samt dikad näringsrik skogsmark som är
frisk-fuktig eller torrare återvätas.
• När en våtmark återskapas bör hänsyn också tas till andra miljömål
än klimatmål samt till jordbruks- och skogsproduktion.
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Dikad torvmark är en stor källa för växthusgaser. Jordbruksverket, Skogstyrelsen och
Naturvårdsverket har arbetat med att försöka hitta åtgärder för att minska
växthusgasutsläppen från sådan mark.
I denna rapport ges förslag på vilka dikade torvmarker som bör prioriteras för
åtgärder samt hur våtmarker på torvmark bör anläggas om syftet är att minska
växthusgasutsläppen.
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Sammanfattning
Dikad torvmark i Sverige avgav sammanlagt drygt 11,4 miljoner ton koldioxid
ekvivalenter år 2012, enligt den senaste klimatrapporteringen. Denna mängd kan
jämföras med de totala svenska utsläppen av växthusgaser, som beräknades uppgå
till 57,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter samma år. En åtgärd som skulle kunna
minska utsläppen av växthusgaser från dikad torvmark är att återställa marken till
våtmark, vilket minskar avgången av koldioxid och lustgas från marken. Samtidigt
ökar avgången av metan, men minskningen av koldioxid- och lustgasutsläppen är
större, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser från marken totalt sett minskar.
Om de ekonomiska resurserna för att återställa dikad torvmark till våtmark är
begränsade bör man i första hand återställa dikade torvmarker som är stora källor
för växthusgaser till våtmark. Studier av växthusgasutsläpp från dikade torvmarker
som används för skogsproduktion visar att näringsrika och väldränerade marker är
större källor för växthusgaser än näringsfattigare, fuktigare marker. Vi bedömer
därför att det ur ett klimatperspektiv är viktigast att återställa dikad skogsmark med
en kol:kväve-kvot under 25 som är frisk-fuktig eller torrare.
Dikad torvmark som används för naturbete avger mindre växthusgaser än åker
mark på dikad torvmark och därför är det viktigare att återställa åkermark till
våtmark. Avgången av växthusgaser varierar mycket mellan olika åkrar på dikad
torvmark. Det är dock inte möjligt att identifiera åkrar på dikad torvmark som är
stora källor för växthusgaser utifrån markfuktighet eller kol:kväve-kvot, och inte
heller utifrån några andra faktorer som är enkla att mäta. Detta beror sannolikt på
att åkermarken generellt är så pass väldränerad och näringsrik att varken syreeller kvävetillgången är begränsande för avgången av koldioxid och lustgas.
I ett längre tidsperspektiv kommer dikad torvmark att avge koldioxid och lustgas
så länge det finns ett syresatt torvlager. Därför bedömer vi att det är viktigast att
återställa dikad åkermark med tjockt torvlager till våtmark. Därtill bör mark som
inte längre aktivt brukas prioriteras framför mark som fortfarande är i bruk.
Utsläppen av växthusgaser verkar inte automatiskt minska när brukandet upphör
och även om marken sannolikt kommer att försumpas på sikt, vilket innebär att
utsläppen av växthusgaser minskar, kan det ta väldigt lång tid. Dessutom borde
kostnaderna för att återställa marken till våtmark i genomsnitt bli lägre om marken
inte längre används.
Hur mycket avgången av växthusgaser minskar när dikad torvmark återställs till
våtmark beror inte bara på hur stor avgången av växthusgaser från den dikade
marken var utan också på hur stor avgången från den anlagda våtmarken blir.
Utsläppen från våtmarken påverkas av hur den anläggs och sköts. För att våt
marken ska avge så lite växthusgaser som möjligt bör grundvattennivån höjas så
mycket att förhållandena före dikningen återskapas. Om våtmarken anläggs på
mark som använts för jordbruksproduktion bör dessutom vegetationen tas bort
före återställandet.
Anläggning av våtmarker kan också ge andra nyttor – våtmarkerna kan bland
annat gynna biologisk mångfald och minska näringsläckaget till våra sjöar och
vattendrag. När en våtmark ska anläggas och skötas behöver man ta hänsyn till
alla dessa aspekter så att våtmarken ger så stor nytta som möjligt.

Summary
In 2012, drained peatlands in Sweden emitted approximately 11.4 million tonnes
of carbon dioxide equivalents, according to the national greenhouse gas inventory.
This amount could be compared to the total Swedish emissions, amounting to
around 57.6 million tonnes of carbon dioxide equivalents the same year. A
measure which could decrease the greenhouse gas emissions from drained
peatlands is rewetting of the soils, i.e. recreating pre-drainage conditions and
turning the soils into wetlands. Rewetting decreases emissions of carbon dioxide
and nitrous oxide but, simultaneously, increases emissions of methane. However,
the decrease in carbon dioxide and nitrous oxide emissions is larger, and
consequently there is a net decrease of greenhouse gas emissions.
If the economic resources for rewetting drained peatlands are limited, drained
peatlands that are major sources for greenhouse gases should be prioritized.
Research has shown that nutrient rich and well drained peatlands used for forestry
are, on average, larger sources of greenhouse gases than nutrient-poor and poorly
drained. Therefore, we suggest that mesic-moist (or drier) drained forested peat
lands with a carbon:nitrogen- ratio below 25 should be prioritized for rewetting.
Drained peatlands used for pasture are on average smaller sources of greenhouse
gases than drained peatlands used for cultivating crops. Consequently, drained
croplands should be prioritized for rewetting. The greenhouse gas emissions differ
among different kinds of drained peatlands used for cultivation. However, it is not
possible to distinguish fields which are large emitters of greenhouse gases from
easily measured parameters such as soil moisture or carbon:nitrogen-ratio. The
reason for this is probably that drained peatlands which are used for cultivation of
crops, are usually well drained and nutrient rich. When neither oxygen nor nitrogen
is limiting the production of carbon dioxide and nitrous oxide, other factors
become more important and the limiting factor may vary between different fields.
Drained peatlands will be sources of carbon dioxide and nitrous oxide as long as
there is an aerated peat layer. Therefore, in a longer time perspective, we suggest
that it is more important to rewet drained peatlands with a thicker peat layer.
Additionally, we suggest that drained peatlands that are no longer in use should be
prioritized for rewetting. The emissions of greenhouse gases do not seem to
decrease automatically if the land is abandoned. Abandoned soils will get moister
with time if the ditches are not maintained, but they may continue to be sources of
greenhouse gases for a very long time. Besides, rewetting of abandoned land
would probably on average be cheaper.
The decrease in greenhouse gas emissions caused by rewetting does not only
depend on the emissions from the land before drainage, but also on the emissions
from the established wetland. To minimize the greenhouse gas emissions from the
established wetland, the pre-drainage groundwater table level should be
re-established. Furthermore, if the wetland is established on drained peatland
previously used for agriculture, the ground vegetation should be removed before
the rewetting.
Established wetlands may affect biodiversity and eutrophication as well as other
environmental aspects. All these aspects should be taken in consideration.
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Ordlista

Boreal zon: Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län och länen norr om dessa
kategoriseras i denna rapport som boreal zon. Detta beror på att IPCC har använt
den indelningen när de utarbetat emissionsfaktorer för dikade torvmarker och
våtmarker.
Emissionsfaktor: I denna rapport används begreppet emissionsfaktor på samma
sätt som i klimatrapporteringen. Emissionsfaktorerna är i detta sammanhang
utsläppet av en viss växthusgas per arealenhet.
Jordbruksmark: Jordbruksmark är mark som används för att odla grödor
(åkermark) och mark som används för bete (betesmark).
Koldioxidekvivalenter: De vanligaste växthusgaserna är koldioxid (CO2), metan
(CH4) och lustgas (N2O). För att kunna jämföra och räkna samman utsläppen av
olika växthusgaser omvandlas utsläppen av metan och lustgas till
koldioxidekvivalenter (CO2e). Både metan och lustgas är starkare växthusgaser än
koldioxid; det krävs runt 20–25 kg koldioxid för att ge samma växthusgaseffekt
som ett kg metan och runt 300 kg koldioxid för att ge samma effekt som ett kg
lustgas. I denna rapport har vi använt omvandlingsvärden från den senaste
klimatrapporteringen, dvs. 21 för metan och 310 för lustgas. Från och med
kommande klimatrapportering kommer omvandlingsvärden på 25 respektive 298
att användas.
Kol:kväve-kvot: Förhållandet mellan mängden kol och kväve i marken är ett sätt
att beskriva markens näringsstatus. Ju lägre kol:kväve-kvot, desto mer näring finns
i marken.
Källa: I denna rapport används ordet källa när en mark avger mer växthusagser än
vad den tar upp.
Kärr: Kärr är en typ av myr som får sitt vatten från den omkringliggande marken.
Kärr kan vara mer eller mindre näringsrika beroende på hur mycket näring som
tillförs med vattnet.
Mosse: Mosse är en typ av myr som enbart får sitt vatten via nederbörd. Mossar är
näringsfattiga.
Mton: miljoner ton
Myr: Myr är en våtmark där syretillgången i marken är så låg att döda växter och
annat organiskt material inte förmultnar utan ansamlas och omvandlas till torv.
Även om torvbildningen upphör klassificeras våtmarken som myr så länge
torvlagret är så tjockt att vegetationen förblir typisk för en myr.
Naturbetesmark: Mark som inte plöjs regelbundet, som huvudsakligen används
för bete och som inte gödslas klassificeras som naturbetesmark. Djur kan också
beta på vall. Vall plöjs och sås in regelbundet. Vallar ingår i kategorin åkermark.
Organiskt material: Organiskt material i marken består av förna och andra
växtrester. Det organiska materialet innehåller både kol och kväve.
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Organogen mark: Organogen mark är mark som innehåller mer än 20 procent
organiskt material. All torvmark klassificeras som organogen mark men det finns
organogen mark som inte klassificeras som torvmark.
Sänka: I denna rapport används ordet sänka när en mark tar upp mer växthusagser
än vad den ger ifrån sig.
Tempererad zon: Alla län söder om Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län
kategoriseras i denna rapport som den tempererade zonen. Detta beror på att IPCC
har använt den indelningen när de utarbetet emissionsfaktorer för dikade
torvmarker och våtmarker. Vanligtvis brukar denna zon kallas för den hemiboreala zonen.
Torvmark: Torvmark är mark som täcks av ett skikt med torv som är tjockare än
30 cm.
Våtmark: Våtmark är enligt den definition som används i våtmarksinventeringen
sådan mark där vatten under en stor del av året finns nära under, vid eller över
markytan, samt vegetationstäckta vattenområden. Minst 50 procent av
vegetationen bör vara hydrofil, d.v.s. fuktighetsälskande, för att man ska kunna
kalla ett område för våtmark. Ett undantag är tidvis torrlagda bottenområden i
sjöar, hav och vattendrag. De räknas som våtmarker trots att de saknar vegetation.
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Bakgrund och syfte med rapporten

2.1 Varför ger vi ut denna rapport nu?
I Sverige finns en stor areal dikad torvmark och denna beräknas stå för en
betydande andel av de svenska växthusgasutsläppen (se avsnitt 3). Växthusgas
utsläppen från olika typer av dikad torvmark har mätts i många studier (se avsnitt
4) och utifrån mätningarna har emissionsfaktorer för olika marktyper tagits fram
(se avsnitt 5). Eftersom utsläppen av växthusgaser är så pass stora finns ett behov
av att vidta åtgärder för att minska dessa (se avsnitt 6). Olika möjliga åtgärder
presenterades i Jordbruksverkets handlingsprogram för minskade växtnärings
förluster och växthusgasutsläpp till 2016 (Jordbruksverket, 2010) samt Jordbruks
verkets underlag till en färdplan mot ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser
år 2050 (Jordbruksverket, 2012a). Kunskapsunderlaget har dock bedömts vara
otillräckligt för att specifika åtgärder och styrmedel ska kunna utvecklas.
Under hösten 2013 aktualiserades frågan om hantering av dikad torvmark igen.
IPCC gav ut nya riktlinjer för hur utsläppen av växthusgaser från dikade torv
marker och anlagda våtmarker kan beräknas i klimatrapporteringen (IPCC,
2014a), vilket också ledde till att Naturvårdsverket finansierade en studie om
möjligheten att ta fram nya svenska emissionsfaktorer (Lindgren och Lundblad,
2014). Detta innebar att det fanns uppdaterade kunskapssammanställningar om
utsläppen från olika typer av dikad mark samt anlagda våtmarker. Samtidigt
anordnade Göteborgs universitet en workshop om hur man kan minska utsläppen
från dikade våtmarker1. Vid denna framkom att återställning av dikad torvmark till
våtmark är den åtgärd som har störst möjlighet att ge en stor och varaktig
minskning av växthusgasutsläppen, och därtill kan ge andra positiva effekter för
miljön. Vidare lyfte Miljömålsberedningen behovet av att minska växthusgas
utsläppen från skogs- och jordbruksmark och menade att bättre kunskap om
utsläppen från organogena jordar är en förutsättning för detta (SOU 2014:50).
Även om utsläppen från anlagda våtmarker (se avsnitt 7) nästan alltid är lägre än
från dikad torvmark så kvarstod två kunskapsluckor. Den första gällde vilken typ
av dikad torvmark som bör prioriteras för åtgärder, den andra hur våtmarken ska
anläggas för att växthusgasutsläppen från våtmarken ska bli så små som möjligt.
För att finna svar på dessa frågor bjöd Jordbruksverket in forskare, myndigheter
och LRF till en workshop. Vid workshopen utvecklades rekommendationer och
deltagarna ansåg att dessa rekommendationer var av allmänt intresse för läns
styrelser, myndigheter och politiker. Därmed valde Jordbruksverket att gå vidare
och publicera resultaten i denna rapport.

2.2 Syftet med rapporten
Huvudsyftet med denna rapport är att presentera rekommendationer om dels vilka
dikade torvmarker som ur ett klimatperspektiv bör prioriteras för återställning till
våtmark (se avsnitt 8) och dels hur våtmarkerna ska anläggas och skötas för att
växthusgasutsläppen ska bli så små som möjligt (se avsnitt 9).
1 http://www.gvc.gu.se/Aktuellt/Nyheter/Nyheter+Detalj//en-femtedel-av-sverigesvaxthusgasutslapp-uppmarksammas-inte.cid1185720
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Rekommendationerna är i första hand tänkta att användas av handläggare på
länsstyrelser när de ska fördela de ekonomiska resurser som finns för anläggning
av våtmarker. De kan också utgöra ett underlag för mer övergripande politiska
prioriteringar i klimatarbetet. Rekommendationerna bör uppdateras efter hand
med ny kunskap. De bör även utvecklas så att de också inkluderar andra faktorer
än växthusgasutsläpp, som är viktiga att ta hänsyn till när våtmarker ska anläggas
och skötas (se avsnitt 10).
Ett bisyfte med rapporten är att diskutera möjliga styrmedel. Landsbygds
programmet är ett av flera möjliga verktyg och vi har gjort en uppföljning av i
vilken utsträckning medel under förra programperioden (2007–2013) använts för
att anlägga våtmarker på organogen mark (se avsnitt 11). Vi har gjort en enkel
kostnadseffektivitetsberäkning (se avsnitt 12) av anläggning av våtmarker på
dikad torvmark i syfte att minska växthusgasavgången. Vi har också beskrivit hur
förutsättningarna kommer att ändras i och med de nya reglerna för klimat
rapportering (se avsnitt 13). Ett annat bisyfte är att presentera kvarstående
kunskapsluckor (se avsnitt 14).
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Dikad torvmark och
växthusgasutsläpp

I Sverige finns runt 1,5 miljoner hektar dikad torvmark som används för jordbrukseller skogsproduktion (Naturvårdsverket, 2014). Till detta kommer annan dikad
organogen mark med ett tunnare torvskikt. De dikade torvmarkerna är ofta bördiga
och ger en hög avkastning, samtidigt som kan de vara stora källor för växthusgaser.

Bild 1. Bälinge mossar. Foto: Örjan Berglund

3.1 Varför finns det dikade torvmarker?
Torv bildas när nedbrytningen av organiskt material är mindre än tillförseln över
en längre tid. Detta händer när nedbrytningen bromsas av brist på syre, vilket blir
fallet om vattennivån ligger nära markytan och hindrar syre från att nå ned i
marken. Många av de torvjordar vi har i Sverige har bildats under tusentals år.
Under 1800-talet växte Sveriges befolkning snabbt. Ny mark behövde odlas upp
för att maten skulle räcka till. Detta skapade ett intresse för odling på myrar och
Hushållningssällskapen och Lantbruksakademien lånade under första hälften av
1800-talet ut pengar för diknings- och myrodlingsprojekt (Runefeldt, 2010). Från
och med 1840 beviljade riksdagen såväl lån som stöd till dikning i syfte att öka
arealen odlingsbar mark (Runefeldt, 2010). Det var alltså myndigheterna som var
pådrivande för att myrarna skulle dikas och användas för jordbruksproduktion.
Dikningen har reglerats med lagar sedan 1200-talet, då den ofta berör flera mark
ägare, andra aktörer, vägar och samhällen. Idag är det flera lagar som är tillämp
liga på ett dikningsföretag och när en våtmark ska anläggas: Miljöbalken
(1998:808), lag (1998:8112) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter samt förordning (1998:1388)
om vattenverksamhet (LRF, 2014). Även lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter
och hur den tillämpas spelar roll för hur marken kan hanteras.
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Myrkomplexet Bälinge mossar – ett exempel på de motstridiga intressen som
funnits vid uppodling och dränering av torvmarker från Berglund (2010).
Under början av 1800-talet gjordes ett antal misslyckade försök från
myndigheternas sida att genomdriva allehanda dikningsföretag trots motsträviga
markägare (Håstad, 1955). Landshövding von Kraemer menade att ”Förutom att
mossen skulle kunna odlas och ge goda skördar, borde även de osunda dimmor,
som stego upp ur mossarna, försvinna och skogsåborna skulle inte i framtiden
behöva frukta frostens härjningar”.
Lantbrukarna var inte lika övertygade om nyttan av ett torrläggningsföretag och
befarade att höskörden helt skulle utebli, om mossen dikades ut. Nu hade de i alla
fall en ringa höskörd. Runt år 1840 grävdes några få större kanaler, men dessa
fick mycket begränsad dräneringseffekt (Tolf, 1897). Delar av dikessystemet
rensades under 1870-talet men dessa åtgärder var långt ifrån tillräckliga för att
torrlägga markerna, undvika översvämningar och minska frostläntheten. År 1896
gjorde Robert Tolf en inventering av området för att uppskatta torvmarkernas
odlingsvärde. Tolf (1897) sammanfattar sina undersökningar med att konstatera
att ”Jag kan ej underlåta att till sist uttrycka min stora förundran, att dessa
ypperliga och lättodlade marker, hvilka utan gensägelse höra till de bästa i sitt
slag inom vårt land, så länge fått förblifva i det tillstånd hvari de nu ligga, genom
sin frostländighet och sin vattensjuka beskaffenhet till stor och ständig skada för
vidt kringliggande nejder” och avslutar med ”Lyckas det länets nuvarande
höfding att genomdrifva detta torrläggningsarbete, hvartill han tagit initiativet,
skall han sannerligen i detsamma resa sig den varaktigaste minnesvård”. Många
markägare var in i det sista mycket motsträviga och det krävdes i vissa fall
ganska handfasta uppmaningar från de styrande, däribland landshövding
Bråkenhjelm, för att få bönderna med på noterna. ”Landshövdingen lär t.o.m. ha
tagit en del motsträviga gubbar i rockkragen och ledit fram dem till bordet där
man skrev på beslutet” (Håstad, 1955). Den av Tolf efterlysta minnesvården
restes år 1909 med följande inskription ”Åren 1904-1908 torrlades Bälinge
mossar. Per Johan Bråkenhielm landshöfding Uppsala län med ortens jordägare
genomförde verket. Kommande släktens skörd, löne odlarens möda” vilken väl
belyser tidsandan och långsiktigheten i detta för bygden och samhället så viktiga
projekt.

3.2 Dikad torvmark är en stor källa för växthusgaser
När mark dikas sänks grundvattennivån och jordlagret syresätts. Det innebär att
metanavgången från marken minskar, eftersom metan bildas av mikroorganismer
under syrefria förhållanden. Samtidigt blir det organiska material som lagrats i
marken tillgängligt för andra mikroorganismer, som bryter ned det till koldioxid.
Därmed ökar koldioxidavgången från marken. Dessutom blir kvävet i marken
tillgängligt för mikroorganismerna vilket innebär att dikade torvmarker också kan
vara stora källor för lustgas.
I den svenska klimatrapporteringen beräknades avgången av koldioxid och lustgas
från dikad torvmark uppgå till 11,4 Mton koldioxidekvivalenter år 20122
2

I uppgifterna på växthusgasutsläpp i klimatrapporteringen ingick inte lustgasutsläppen från
skogsmark.
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(Naturvårdsverket, 2014). Det motsvarade 20 procent av Sveriges totala
växthusgasutsläpp, som uppgick till 57,6 Mton (Naturvårdsverket, 2014).
På senare år har kunskapen om utsläppens storlek ökat och de emissionsfaktorer
som används för att beräkna utsläppen har i flera fall reviderats. Baserat på denna
nya kunskap har den årliga växthusgasavgången från dikad torvmark i Sverige
beräknats uppgå till 10,6 Mton koldioxidekvivalenter (Lindgren och Lundblad,
2014). Nationellt sett är avgången störst från dikad skogsmark men den dikade
jordbruksmarken avger mest växthusgaser per hektar (tabell 1). Uppgifterna i
Lindgren och Lundblad (2014) är inte direkt jämförbara med dem som redovisas i
den senaste klimatrapporteringen. Det beror på att de har använt andra
omvandlingsfaktorer för att räkna om metan- och lustgasavgång till
koldioxidekvivalenter (25 istället för 21 för metan och 298 istället för 310 för
lustgas), samt att de inkluderat fler växthusgasflöden i beräkningen. Dessutom är
arealen skog på dikad torvmark mindre i Lindgren och Lundblad (2014) än i den
senaste klimatrapporteringen – en total areal på 0,8 miljoner hektar har använts
istället för 1,3 miljoner hektar med motiveringen att resterande areal är så pass
blöt att markerna sannolikt inte avger särskilt mycket koldioxid och lustgas.
Tabell 1. Beräknade årliga växthusgasutsläpp från dikad torvmark i Sverige (Lindgren och
Lundblad, 2014). Uppgifterna avser totala växthusgasutsläpp, det vill säga avgång av
koldioxid, lustgas och metan från mark, koldioxidavgång från löst organiskt material och
metanavgång från diken, och redovisas i ton koldioxidekvivalenter (CO2e).
Genomsnittlig emissionsfaktor

Total avgång

(ton CO2e/ha)

(Mton CO2e)

Skogsmark

6,7

5,9

Åkermark

30,3

4,4

Naturbetesmark

11,4

0,3
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4

Hur mäter man växthusgasutsläpp?

Det finns olika sätt att mäta växthusgasutsläpp. Eftersom olika metoder använts i
olika studier är det ibland svårt att jämföra resultaten, särskilt uppgifter på flöden
av koldioxid. För att få fram de flöden man är intresserad av måste man vanligtvis
göra omräkningar. Omräkningarna bygger ofta på flera osäkra antaganden,
exempelvis rörande andelen av vegetationen som lämnas kvar vid skörd eller
andelen koldioxid som avges från rötternas respiration.

4.1 Koldioxid
De koldioxidutsläpp från dikad torvmark som är mest intressanta är de som
kommer från nedbrytning av torven. Dessa är svåra att mäta, eftersom man
behöver skilja ut dem från övriga koldioxidflöden. Ett sätt är att undersöka hur
mycket torvens tjocklek minskar över tid efter dikning. Torvens tjocklek styrs dock
inte enbart av hur mycket kol som finns lagrat i form av torv utan också av fysiska
förändringar av torven. Den initiala kompaktionen av torven som sker direkt efter
dikningen antas i stor utsträckning bero på att vattenmängden i materialet minskar,
medan den efterföljande, långsammare minskningen av tjockleken på torvlagret i
hög grad beror på nedbrytningen. Därmed kan koldioxidavgången från marken,
efter en tid, beräknas utifrån förändringar i torvlagrets tjocklek.
Ett annat sätt att skatta växthusgasutsläppen är att mäta direkt koldioxidavgång.
För detta finns flera olika metoder. Den vanligaste metoden är att placera ut
kammare på marken. En kammare är ett slags lock som sätts på en ram. Själva
ramen ligger tätt mot marken för att undvika läckage av växthusgaser och
avgränsar den markyta man vill studera. Vid mättillfället sätter man kammaren
över ramen och mäter koldioxidkoncentrationen, sedan väntar man en stund och
gör därefter en ny mätning. På så sätt kan man studera hur koncentrationen av
koldioxid i luften direkt ovanför markytan förändras över tid. Därmed kan man
beräkna hur mycket koldioxid som lämnar eller tas upp i marken. Genom att mäta
med jämna mellanrum över året kan man skatta en årlig avgång eller ett årligt
upptag av koldioxid.

Bild 2. Mörka och genomskinliga kammare på en försöksyta på Island. Foto:
Elisabeth Janssen
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Koldioxiden kommer från flera olika processer (figur 1). Om man använder
genomskinliga kammare vid mättillfället tar växterna på marken upp koldioxid
genom fotosyntes (CO2f) medan man mäter. Samtidigt avges koldioxid från
nedbrytning (CO2nf och CO2nt) och från markvegetationens respiration (CO2or och
CO2rr). Summan av växternas upptag av koldioxid och avgången av koldioxid från
respiration och nedbrytning (av såväl torv som annat organiskt material) kallas
NEE (net ecosystem exchange). Vid mätning med kammare i skogsmark får man
lägga till trädens tillväxt om man vill ha ett mått på NEE. Om man istället har
mörka kammare fotosyntetiserar inte växterna på marken. De flöden som då ingår
är utsläppen från nedbrytning (CO2nf och CO2nt) och från växternas respiration
(CO2or och CO2rr), vilket kallas markrespiration.
Fotosyntes (CO2f)

Ovanjordisk respiration (CO2or)

Nedbrytning av förna (CO2nf)

Rotrespiration (CO2rr)
Nedbrytning av torv (CO2nt)

Figur 1. Koldioxid avges vid flera olika processer och tas också upp genom växternas
fotosyntes. Vilka flöden som man får med beror på vilken mätmetod man använder.

Oavsett vilken metod man använder är det komplicerat att ur dessa mätningar få
fram skattningar på koldioxidavgången från nedbrytning av torv.
Om studierna redovisar NEE måste först och främst det organiska material som
förs bort i samband med skörd eller avverkning dras bort. Förna och skörderespektive avverkningsrester som lämnas kvar ger en tillförsel av organiskt
material till marken, men merparten bryts snabbt ned. Nettoförändringen av
markens kollager beror således både på tillförseln av organiskt material och på
nedbrytningen av organiskt material, både torv (CO2nt) och förna (CO2nf). I de
studier där NEE presenteras, redovisas oftast även bortförseln av organiskt
material vid skörd. Tillförseln av kol via skörde- och avverkningsrester kan då
beräknas genom antaganden om fördelning mellan andelen organiskt material som
förs bort och andelen som lämnas kvar. Då kan man få ett ungefärligt mått på
förändringen i markens kollager. Men det går fortfarande inte att beräkna hur stor
andel av koldioxiden från nedbrytningen som kommer från torven (CO2nt) och hur
mycket som kommer från nedbrytning av förna (CO2nf).
Om studierna redovisar markrespiration så är det summan av markvegetationens
respiration (CO2or), rotrespiration (CO2rr) samt nedbrytning av förna (CO2nf) och
torv (CO2nt). I vissa studier har man sett till att hålla ytor rena från markvegetation,
genom plöjning eller nedklippning av vegetationen och kapning av rötter. I sådana
fall undviks koldioxidflöden från ovanjordisk respiration (CO2or) och delvis
rotrespiration (CO2rr), även om det fortfarande kan finnas rötter djupare ned i
marken. Men den koldioxidavgång som mäts är fortfarande summan av
nedbrytning av såväl förna (CO2nf) som torv (CO2nt). Dessutom kan rötterna i sig
trigga igång en ökad nedbrytning av organiskt material i marken genom att de
utsöndrar lättillgängliga kolföreningar som gynnar mikroorganismerna i marken,
och därmed kan nedbrytningen av torven gå långsammare om man tar bort
vegetationen än den skulle göra under normala förhållanden.
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I en norsk studie har olika metoder för att mäta nedbrytning av torv jämförts
(Grønlund m.fl., 2008). Koldioxidavgången baserad på mätningar av torvens
tjocklek och egenskaper var i samma storleksordning som koldioxidavgången
baserad på flödesmätningar. Detta indikerar att de olika metoderna, med sina olika
fördelar och brister, ändå ger relativt jämförbara resultat.

4.2 Lustgas och metan
Utsläppen av lustgas och metan mäts vanligtvis med kammare, på samma sätt som
koldioxid (se avsnitt 4.1). Lustgas bildas när kväve omvandlas i marken. Även om
lustgas kan bildas vid olika processer kommer den lustgas som avgår från marken
främst från omvandling av ammonium till nitrat (nitrifikation) och omvandlingen
av nitrat till kvävgas (denitrifikation). De mikroorganismer som orsakar nitrifika
tion behöver syre för att kunna fungera medan denitrifikation enbart sker under
syrefria förhållanden.
Metanavgången är ett resultat av två olika processer. Det finns mikroorganismer
som kan bryta ned organiskt material till metan under syrefria förhållanden. Det
finns också mikroorganismer som kan omvandla metan till koldioxid när syre
finns tillgängligt. Balansen mellan produktionen och nedbrytningen av metan i
marken bestämmer utsläppet till atmosfären.
När man mäter avgången av lustgas och metan spelar det inte så stor roll om man
har mörka eller genomskinliga kammare. Utsläppen kan dock variera mycket över
tid. Framför allt lustgas avges ofta i stora mängder under kortare perioder,
exempelvis i samband med snösmältning. Det är därför viktigt att man mäter ofta
och kontinuerligt för att minska risken att resultaten påverkas av att man bara
mäter under perioder med hög respektive låg lustgasavgång. Skillnaderna kan
också vara stora inom ett visst område och det behövs därför många kammare för
at man ska kunna få en korrekt bild av utsläppen.
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5

Emissionsfaktorer för dikade
torvmarker

Det är inte möjligt att mäta avgången av växthusgaser från all mark, vilket innebär
att utsläppen måste skattas utifrån andra faktorer. Växthusgasutsläppen påverkas
bland annat av markens syreinnehåll, mängden av och kvaliteten på organiskt
material, pH samt mikroklimat (markfukt och temperatur). Men inte heller dessa
parametrar kan mätas på varje enskild yta vid varje enskild tidpunkt utan man
måste använda sig av mer övergripande faktorer när man ska skatta växthusgas
utsläppen från en viss yta. Exempel på övergripande faktorer som i sin tur styr de
parametrar som påverkar utsläppen av växthusgas är klimatzon, grundvattennivå,
vad marken används till och markens näringsstatus.
Varje år rapporterar alla länder som undertecknat och godkänt klimatkonventionen
sina utsläpp av växthusgaser (se avsnitt 13). Som underlag för ländernas
rapportering används riktlinjer från IPCC (FN:s klimatpanel). Riktlinjerna
innehåller beräkningsmetoder, emissionsfaktorer och vägledning för att ta fram
aktivitetsdata (exempelvis arealer) för alla sektorer som ingår i rapporteringen.
IPCC har tagit fram emissionsfaktorer för olika typer av dikad torvmark (IPCC,
2003; IPCC 2006; IPCC 2014a), vilka länderna kan använda för att beräkna
växthusgasutsläppen. Länderna har också möjlighet att använda nationella
emissionsfaktorer och modeller i rapporteringen, om dessa kan motiveras och
styrks med relevant dokumentation.

5.1 Växthusgasutsläpp från torvmark som används
för jordbruksproduktion
5.1.1 Koldioxidavgång från jordbruksmark
I den svenska klimatrapporteringen används för närvarande svenska emissions
faktorer för beräkningen av koldioxidavgång från dikad torvmark som används för
jordbruksproduktion. För åkermark baseras emissionsfaktorerna på en studie av
bortodlingshastighet (Berglund, 1989). Bortodlingshastigheten antas vara 1,0 cm
per år för vall, 1,5 cm per år för spannmål och 2,5 cm per år för radgrödor.
Emissionsfaktorerna blir då 12 ton CO2 per hektar och år för vall, 17 ton för
spannmål och 29 ton för radgrödor (Naturvårdsverket, 2014). För naturbetesmarker
används de nationella emissionsfaktorer som tagits fram för dikad torvmark som
används för skogsproduktion. Det finns inga studier av växthusgasutsläpp från
naturbetesmarker på dikad torvmark, och därför har man fått använda sig av
uppgifter från andra typer av mark. Man har då bedömt att växthusgasavgången
från naturbetesmark snarare borde vara i samma storleksordning som från dikad
skogsmark än från dikad åkermark.
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Bild 3. Odling av olika grödor på dikad torvmark. Foto: Örjan Berglund.
IPCC har föreslagit nya emissionsfaktorer som ska användas för dikad torvmark
som används för jordbruksproduktion (IPCC, 2014a). Emissionsfaktorerna
baseras på ett stort antal studier från hela världen. För gräsmark redovisar IPCC
flera olika emissionsfaktorer, eftersom utsläppen antas variera med klimatzon och
näringsstatus (tabell 2). För näringsrika dikade gräsmarker på torvmark i den
tempererade zonen presenteras dessutom olika emissionsfaktorer beroende på om
de är blöta (har en medelgrundvattennivå över 30 cm) eller torra (har en
medelgrundvattennivå under 30 cm). För åkermark på dikad torvmark redovisar
IPCC enbart en emissionsfaktor på 29 ton CO2 per hektar som ska användas både
för den tempererade och för den boreala zonen (tabell 2).
IPCC föreslår också att koldioxidavgång från löst organiskt material som hamnar i
avrinningsvattnet ska redovisas (IPCC, 2014a). För jordbruksmark på dikad
torvmark presenteras två olika emissionsfaktorer för löst organiskt kol, en som
ska användas för den boreala zonen och en som ska användas för den tempererade
zonen (tabell 2).
Tabell 2. Föreslagna emissionsfaktorer för koldioxid (ton CO2 per hektar och år) för olika
typer av dikad torvmark som används för jordbruksproduktion (IPCC, 2014a).
Källa

Emissionsfaktor

95-procentigt konfidensintervall

Gräsmark, boreal zon

21

11–32

Gräsmark, tempererad zon, näringsfattig

19

14–25

Gräsmark, tempererad zon, näringsrik, blöt

13

7–20

Gräsmark, tempererad zon, näringsrik, torr

22

18–27

Åkermark

29

24–34

Organiskt material i avrinningsvatten,
boreal zon

0,44

0,26–0,70

Organiskt material i avrinningsvatten,
tempererad zon

1,14

0,70–1,69
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En litteraturgenomgång har gjorts i syfte att undersöka möjligheterna att ta fram
nya emissionsfaktorer för svenska förhållanden (Lindgren och Lundblad, 2014;
Figur 2). Författarna utgick från IPCC:s emissionsfaktorer, men undersökte
möjligheterna att anpassa dem till svenska förhållanden. Författarna drar slut
satsen att en emissionsfaktor på 22 ton CO2 per hektar och år bör användas för
svensk jordbruksmark på dikad torvmark, alltså en något lägre emissionsfaktor än
den som föreslås av IPCC (2014a). Vidare föreslår de att den av IPCC (2014a)
presenterade emissionsfaktorn för löst organiskt kol ska användas även för
svenska förhållanden, men att emissionsfaktorn för den boreala zonen (0,44 ton
CO2 per hektar och år) ska användas för hela Sverige.
För gräsmarker föreslår Lindgren och Lundblad (2014) att emissionsfaktorn för
skog ska användas, liksom tidigare. Gräsmark är mark som inte plöjs regelbundet,
som huvudsakligen används för bete och som inte gödslas. I den svenska klimat
rapporteringen har gräsmarker definitionsmässigt kommit att utgöras av natur
betesmarker och de gräsmarker som inte är naturbetesmark klassificeras som
åkermark. Emissionsfaktorerna för gräsmark som presenteras av IPCC (2014a) är
framtagna utifrån studier genomförda på gödslade gräsmarker. Lindgren och
Lundblad (2014) bedömer att utsläppen av koldioxid från naturbetesmarker
snarare är i samma storleksordning som för ogödslad skog än för gödslade vallar.
Därför föreslår de att emissionsfaktorerna för skog på 0,9, 3,4 respektive 9,5 ton
CO2 per hektar och år ska användas för näringsfattig och näringsrik naturbetes
mark i den boreala zonen respektive naturbetesmark i den tempererade zonen (se
avsnitt 5.2.1). För koldioxidavgång från löst organiskt kol föreslår författarna att
emissionsfaktorn för boreala förhållanden ska användas i hela Sverige, alltså 0,44
ton CO2 per hektar och år.
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Figur 2: Föreslagna emissionsfaktorerför koldioxid för svenska förhållanden i ton koldioxid
per hektar och år från Lindgren och Lundblad (2014). Felstaplarna visar 95-procentiga
konfidensintervall, utom för åkermark där felstaplarna representerar alla studier som
använts i beräkningarna.
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Även om studier visat att koldioxidavgången kan variera beroende på vilken gröda
som odlas (Aramento och Menges, 1986; Maljanen m.fl., 2001; Maljanen m.fl.,
2004; Lohila m.fl., 2004; Grønlund m.fl., 2006; Kløve m.fl., 2010), dränerings
metod (Kløve m.fl., 2010) och markfuktighet (Berglund och Berglund, 2011;
Regina m.fl., 2014) finns det en så pass stor variation i resultaten så att det inte går
att ta fram emissionsfaktorer för olika typer av dikad åkermark. Detta beror på att
det är så många faktorer som påverkar utsläppen av växthusgaser från marken.
Grundvattennivån är en av de viktigaste faktorerna som reglerar utsläppens
storlek, eftersom den styr syreinnehållet i marken. Av två marker som är identiska
förutom att den ena är blötare än den andra, skulle den blötare marken sannolikt
avge mindre koldioxid än den torrare. För gräsmarker har också IPCC tagit fram
olika emissionsfaktorer för mark med en medelårsgrundvattennivå över respektive
under 30 cm (IPCC, 2014a), men motsvarande uppdelning har inte kunnat göras
för övrig jordbruksmark. Det kan bero på att åkermarken generellt är så pass
väldränerad att tillgång på syre inte är begränsande för mikroorganismerna. Då
blir det istället andra faktorer som reglerar utsläppen. Mikroorganismerna behöver
exempelvis vatten också, så under vissa förhållanden kan nedbrytningen stanna av
om marken är alltför torr.

5.1.2 Lustgasavgång från jordbruksmark
I dagens klimatrapportering används den av IPCC (2000) angivna emissions
faktorn på 12,6 kg N2O per hektar åkermark medan lustgasutsläpp från naturbetes
marker inte rapporteras (Naturvårdsverket, 2014).
IPCC har tagit fram förslag på nya emissionsfaktorer för lustgas från dikad jord
bruksmark som kan användas i klimatrapporteringen (IPCC, 2014a). För gräsmark
presenteras flera olika emissionsfaktorer eftersom utsläppen antas variera med
klimatzon och näringsstatus (tabell 3). För näringsrika dikade gräsmarker på torv
mark i den tempererade zonen redovisas dessutom olika emissionsfaktorer
beroende på om de är blöta (har en medelgrundvattennivå över 30 cm) eller torra
(har en medelgrundvattennivå under 30 cm). För åkermark på dikad torvmark
redovisar IPCC enbart en emissionsfaktor på 20,4 kg N2O per hektar som ska
användas både för den tempererade och för den boreala zonen (tabell 3).
Tabell 3. Föreslagna emissionsfaktorer för lustgas (kg N2O per hektar och år) för olika typer
av dikad torvmark som används för jordbruksproduktion (IPCC, 2014a).
Källa

Emissionsfaktor

Gräsmark, boreal zon

95-procentigt
konfidensintervall

14,9

7,2–22,0

Gräsmark, tempererad zon, näringsfattig

6,8

3,0–10,7

Gräsmark, tempererad zon, näringsrik, blöt

2,5

0,9–4,2

Gräsmark, tempererad zon, näringsrik, torr

12,9

7,7–17,3

Åkermark

20,4

12,9–28,3

En litteraturgenomgång har gjorts i syfte att undersöka möjligheterna att ta fram
nya emissionsfaktorer för svenska förhållanden (Lindgren och Lundblad, 2014;
Figur 3). Författarna drar slutsatsen att den av IPCC (2014a) föreslagna
emissionsfaktor på 20,4 kg N2O per hektar och år bör användas även i den svenska
klimatrapporteringen. För gräsmarker på dikad torvmark föreslår författarna att
emissionsfaktorn för skog användas. Detta beror på att Sverige i sin rapportering
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använder gräsmarker som en synonym för naturbetesmarker som inte gödslas (se
avsnitt 5.1.1). Emissionsfaktorn blir då 0,3 kg N2O per hektar och år för närings
fattig naturbetesmark i den boreala zonen och 5,0 för näringsrik (se avsnitt 5.2.2).
För naturbetesmark i den tempererade zonen redovisas en emissionsfaktor på 4,4
kg N2O per hektar och år (se avsnitt 5.2.2).
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Figur 3: Föreslagna emissionsfaktorer för lustgas för svenska förhållanden i ton
koldioxidekvivalenter per hektar och år (från Lindgren och Lundblad, 2014). Felstaplarna
visar på 95-procentiga konfidensintervall.

Även om ett antal studier visar på att lustgasavgången kan påverkas av grundvatten
nivå (Leppelt m.fl., 2014), vilken gröda som odlas (Maljanen m.fl., 2003a; Regina
m.fl., 2004; Maljanen m.fl., 2004; Grønlund m.fl., 2006; Kasimir-Klemedtsson m.
fl., 2009; Kløve m.fl., 2010; Petersen m.fl., 2012; Weslien m.fl., 2012), markens
kol:kväve-kvot (Maljanen m.fl., 2010) och pH (Maljanen m.fl., 2010; Leppelt m.fl.,
2014) är variationen mellan olika marker mycket stor. Avgången av lustgas styrs i
stor utsträckning av dräneringsdjup och näringsinnehåll. IPCC (2014a) har också,
liksom för koldioxid (se avsnitt 5.1.1), presenterat olika emissionsfaktorer för
avgång av lustgas från gräsmarker utifrån grundvattennivå och näringsinnehåll.
Det har dock inte varit möjligt att göra motsvarande uppdelning för övrig jordbruks
mark. Det kan bero på att åkermark generellt sett är så pass väldränerad och
näringsrik att varken tillgången på syre eller kväve är begränsande för lustgas
produktionen. Då kan istället andra faktorer, exempelvis pH, få större vikt.

5.1.3 Metanavgång från jordbruksmark
Metanavgången minskar när marken dikas och metanflödena från organogen
jordbruksmark har i flera studier visats vara små (Nykänen m.fl., 1995; Maljanen
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m.fl., 2003b; Maljanen m.fl., 2004; Grønlund m.fl., 2006; Regina m.fl., 2007;
Kasimir Klemedtsson m.fl., 2009) och har hittills inte inkluderats i den svenska
klimatrapporteringen.
IPCC har föreslagit att även metanavgången ska inkluderas i rapporteringen och
har tagit fram emissionsfaktorer för metan från dikad jordbruksmark (IPCC,
2014a). För gräsmark presenterar IPCC flera olika emissionsfaktorer eftersom
utsläppen varierar med klimatzon och näringsstatus (tabell 4). För näringsrika
dikade gräsmarker på torvmark i den tempererade zonen presenteras dessutom
olika emissionsfaktorer beroende på om de är blöta (har en medelgrundvattennivå
över 30 cm) eller torra (har en medelgrundvattennivå under 30 cm). Åkermark på
dikad torvmark i den tempererade och boreala zonen bedöms inte ge upphov till
några metanutsläpp och emissionsfaktorn är satt till 0 (tabell 4).

Bild 4. Odlad torvmark. Foto: Örjan Berglund.
IPCC föreslår också att metanavgång från diken ska inkluderas (IPCC, 2014a).
IPCC presenterar en emissionsfaktor för diken på blöta gräsmarker på 527 kg CH4
per hektar och år. För torra gräsmarker och åkermark anges en gemensam
emissionsfaktor, vilken uppgår till 1 165 kg CH4 per hektar dike och år. På dikad
torvmark som används för jordbruksproduktion antas diken uppta 5 procent av
arealen, vilket innebär att utsläppen per hektar mark uppgår till 26 respektive 58
kg CH4 per hektar och år (tabell 4).
Tabell 4. Föreslagna emissionsfaktorer för metan (kg CH4 per hektar och år) för olika typer
av dikad torvmark som används för jordbruksproduktion (IPCC, 2014a).
Källa

Emissionsfaktor

95-procentigt konfidensintervall

Gräsmark, boreal zon

1,4

-1,6–4,5

Gräsmark, tempererad zon, näringsfattig

1,8

0,72–2,9

Gräsmark, tempererad zon, näringsrik, blöt

39

-2,9–81

Gräsmark, tempererad zon, näringsrik, torr

16

2,4–29

0

-2,8–2,8

Åkermark
Diken åkermark och torr gräsmark

26

14–38

Diken blöt gräsmark

58

17–100
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Även i den litteraturgenomgång som genomförts av Lindgren och Lundblad
(2014) i syfte att föreslå nya svenska emissionsfaktorer till klimatrapporteringen
dras slutsatsen att emissionsfaktorn för metan för dikad åkermark på torvjord bör
sättas till 0 (figur 4). För metanavgången från diken på åkermark rekommenderar
författarna att den av IPCC (2014) föreslagna emissionsfaktorn används. För
gräsmarker på dikad torvmark föreslår Lindgren och Lundblad (2014) att
emissionsfaktorn för skog används (se avsnitt 5.1.1). Emissionsfaktorn är då 2,5
kg CH4 per hektar och år för naturbetesmarker i den tempererade zonen, 2,0 kg
CH4 per hektar och år för näringsrika naturbetesmarker i den boreala zonen och
7,0 kg CH4 per hektar och år för näringsfattiga naturbetesmarker i den boreala
zonen (se avsnitt 5.2.3). Även för metanavgången från diken föreslår författarna
att IPCCs emissionsfaktor för skog används. Denna uppgår till 217 kg CH4 per
hektar dike år. På naturbetesmark på dikad torvmark antas diken uppta 2,5 procent
av arealen vilket innebär att utsläppen per hektar mark uppgår till 5,4 kg CH4 per
år (tabell 4).
Ton CO2 per hektar och år
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Figur 4. Föreslagna emissionsfaktorer för metan från mark och diken för svenska
förhållanden i ton koldioxidekvivalenter per hektar och år (från Lindgren och Lundblad,
2014). Felstaplarna visar på 95-procentiga konfidensintervall.

5.2 Växthusgasavgång från torvmark som används
för skogsproduktion
5.2.1 Koldioxidavgång från skogsmark
I den svenska klimatrapporteringen beräknas koldioxidavgången från dikad torv
mark som används för skogsproduktion med nationella emissionsfaktorer (Natur
vårdsverket, 2014). Emissionsfaktorerna kommer från en studie i vilken
växthusgasutsläppen från svensk dikad skogsmark redovisas (von Arnold m.fl,
2005a). Till grund för emissionsfaktorerna låg studier av växthusgasavgång som
ansågs vara relevanta för svenska förhållanden. Författarna fann att koldioxid
avgången var signifikant högre från marker med en grundvattennivå på ett
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årsmedeldjup under 40 cm jämfört med ytor där grundvattennivån i medeltal
under året låg över 40 cm djup. För de torrare ytorna var koldioxidavgången 11
ton CO2 per hektar och år och för de blötare 7 ton CO2 per hektar och år.

Bild 5. Dikad granskog i Asa. Foto: Karin Hjerpe.
I det förslag på nya emissionsfaktorer som ska användas inom klimatrapporteringen
(IPCC, 2014a) presenteras tre olika emissionsfaktorer för koldioxidavgång från
skogsmark: en för skog i den tempererade zonen och två för skog i den boreala
zonen med olika näringsstatus (tabell 5).
IPCC föreslår också att koldioxidavgång från löst organiskt material som hamnar i
avrinningsvattnet ska redovisas (IPCC, 2014a). Emissionsfaktorerna är desamma
som föreslås användas för jordbruksmark på dikad torvmark (se avsnitt 5.1.1), och är
olika beroende på om marken ligger i den boreala eller tempererade zonen (tabell 5).
Tabell 5. Föreslagna emissionsfaktorer för koldioxid (ton CO2 per hektar och år) för olika
typer av dikad torvmark som används för skogsproduktion (IPCC, 2014a).
Källa

Emissionsfaktor

95-procentigt
konfidensintervall

Skogsmark, boreal zon, näringsfattig

0,9

-0,8–2,7

Skogmark, boreal zon, näringsrik

3,4

2,0–4,8

Skogsmark, tempererad zon

9,5

7,3–12,1

Organiskt material i avrinningsvatten, boreal zon

0,44

0,26–0,70

Organiskt material i avrinningsvatten, tempererad zon

1,14

0,70–1,69
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En litteraturgenomgång har gjorts i syfte att undersöka möjligheterna att ta fram
nya emissionsfaktorer för svenska förhållanden (Lindgren och Lundblad, 2014). I
denna anger författarna att det är rimligt att använda de emissionsfaktorer för
dikad skogsmark som presenteras av IPCC (2014a) även i den svenska klimat
rapporteringen (figur 5). Dock föreslår de att den av IPCC (2014a) presenterade
emissionsfaktorn för löst organiskt kol för den boreala zonen bör användas för
hela Sverige.

	
  

Figur 5. Föreslagna emissionsfaktorer för koldioxid för svenska förhållanden i ton per hektar
och år (från Lindgren och Lundblad, 2014). Felstaplarna visar på 95-procentiga
konfidensintervall.

5.2.2 Lustgasavgång från skogsmark
Hittills har inte lustgasutsläppen från dikad torvmark som används för skogs
produktion redovisats i den svenska klimatrapporteringen (Naturvårdsverket, 2014).

Bild 6. Dikad alskog i Asa. Foto:Karin Hjerpe.
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IPCC (2014a) har presenterat tre olika emissionsfaktorer för lustgasavgång från
skogsmark som kan användas i klimatrapporteringen: en för skog i den tempererade
zonen och två för skog i den boreala zonen (för näringsrik respektive näringsfattig
mark) (tabell 6). Det 95-procentiga konfidensintervallet visar på att det finns en stor
variation i utsläppen mellan olika dikade skogsmarker i den tempererade zonen.
Även om det inte funnits tillräckligt med underlag för att kunna ta fram olika
emissionsfaktorer för näringsfattig och näringsrik dikad skogsmark är det rimligt att
anta att de högre utsläppen i intervallet kommer från studier av näringsrik dikad
skogsmark.
Tabell 6. Föreslagna emissionsfaktorer för lustgas (kg N2O per hektar och år) för olika typer
av dikad torvmark som används för skogsproduktion (IPCC, 2014a).
Källa

Emissionsfaktor

95-procentigt
konfidensintervall

Skogsmark, boreal zon, näringsfattig

0,3

0,2–0,4

Skogmark, boreal zon, näringsrik

5,0

3,0–7,1

Skogsmark, tempererad zon

4,4

-0,9–9,6

I den litteraturgenomgång som gjorts i syfte att undersöka möjligheterna att ta
fram nya emissionsfaktorer för svenska förhållanden föreslår författarna att de av
IPCC framtagna emissionsfaktorerna för lustgas ska användas även i den svenska
klimatrapporteringen (Lindgren och Lundblad, 2014; Figur 6).
3,5  

Ton  CO2e  per  hektar  och  år  
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-‐0,5  
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Figur 6. Föreslagna emissionsfaktorer för lustgas för svenska förhållanden i ton
koldioxidekvivalenter per hektar och år (från Lindgren och Lundblad, 2014). Felstaplarna
visar på 95-procentiga konfidensintervall.

En sammanställning av europeiska studier har visat att grundvattennivån och pH,
tillsammans med årsmedeltemperatur kan förklara skillnader mellan lustgas
utsläpp från olika dikade skogsmarker (Leppelt m.fl., 2014). I en annan studie har
visats att det finns en stark koppling mellan lustgasavgång från skogsmark på
dikad torvmark och markens kol:kvävekvot (Klemedtsson m.fl., 2005). Ju mer
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kväve som finns i förhållande till kol (alltså ju lägre kol:kväve-kvoten är) desto
högre blir lustagsavgången. När resultat från studier som genomförts i nordiska
länder sammanställts har lustgasavgången visat sig vara låg från mark med en
kol:kvävekvot över 25, varefter den ökar snabbt med minskande kol:kväve-kvot.
Markens kol:kväve-kvot har tidigare använts för att beräkna lustgasutsläppen från
svensk dikad torvmark som används för skogsproduktion (Ernfors m.fl., 2007).
Denna metod skulle även kunna användas i den svenska klimatrapporteringen som
ett alternativt till emissionsfaktorer enligt Lindgren och Lundblad (2014).

5.2.3 Metanavgång från skogsmark
Metanavgången minskar vid dikning av marken och metanflödena från dikad
skogsmark är små i förhållande till avgången av koldioxid (Nykänen m.fl., 1995;
Maljanen m.fl., 2003b; von Arnold m.fl., 2005a; von Arnold m.fl., 2005b; von
Arnold m.fl., 2005c), och har hittills inte redovisats i den svenska klimatrapport
eringen.
I det förslag på nya emissionsfaktorer som ska användas inom klimatrapporteringen
(IPCC, 2014a) presenteras tre olika emissionsfaktorer för metanavgång från skogs
mark: en för skog i den tempererade zonen och två för skog i den boreala zonen
beroende på näringsstatus (tabell 7).
IPCC föreslår också att metanavgång från diken ska redovisas i rapporteringen
(IPCC, 2014a). Det finns en emissionsfaktor för dikad skogsmark som ska användas
för såväl den boreala som den tempererade zonen. Denna uppgår till 217 kg CH4
per hektar dike och år. På dikad torvmark som används för skogsproduktion antas
diken uppta 2,5 procent av arealen vilket innebär att utsläppen per hektar dikad
mark uppgår till 5,4 kg CH4 per år (tabell 7).
Tabell 7. Föreslagna emissionsfaktorer för metan (kg CH4 per hektar och år) för olika typer
av dikad torvmark som används för skogsproduktion (IPCC, 2014a).
Källa

Emissionsfaktor

95-procentigt
konfidensintervall

Skogsmark, boreal zon, näringsfattig

7,0

2,9–11,0

Skogmark, boreal zon, näringsrik

2,0

-1,6–5,5

Skogsmark, tempererad zon

2,5

-0,6–5,7

Diken

5,4

1,0–9,8

I den litteraturgenomgång som gjorts i syfte att undersöka möjligheterna att ta
fram nya emissionsfaktorer för svenska förhållanden föreslår författarna att de av
IPCC framtagna emissionsfaktorerna ska användas även i den svenska
klimatrapporteringen (Lindgren och Lundblad, 2014; Figur 7).
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Figur 7. Föreslagna emissionsfaktorer för metan för svenska förhållanden i ton koldioxid
ekvivalenter per hektar och år (från Lindgren och Lundblad, 2014). Felstaplarna visar på
95-procentiga konfidensintervall.
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6

Hur kan vi hantera den dikade
torvmarken?

Det finns olika sätt att resonera kring hur dikad torvmark ska hanteras ur ett
klimatperspektiv (figur 8). Ett alternativ är att helt stoppa nedbrytningen och till
och med starta uppbyggnaden av torv igen. Ett annat alternativ är att sakta ned
nedbrytningshastigheten. Genom sådana åtgärder kan växthusgasutsläppen
minskas. Man kan också resonera kring att den dikade torvmarken, om den ska
fortsätta att brukas, ska skötas på ett sådant sätt så att man får största möjliga
avkastning för varje utsläppt koldioxidekvivalent. Ett annat möjligt synsätt är att
torv på dikad mark ändå kommer att brytas ned och att torven därför bör användas
om den kan ersätta produkter som har en ännu större klimatpåverkan.
Dikad  torvmark  

Stoppa  
nedbrytningen  

Sakta  ned  
nedbrytningen  

Se  3ll  a5  marken  
ger  en  hög  
avkastning  

Använd  torv  från  
dikad  mark  

Figur 8. Det finns olika sätt att hantera dikad torvmark. Det kan leda till ökade eller
minskade växthusgasutsläpp.

6.1 Stoppa nedbrytningen
Om marken täcks med vatten och därmed återförs till våtmark stoppas nedbryt
ningen av torven. Avgången av koldioxid och lustgas minskar då påtagligt. Den
anlagda våtmarken kan också börja lagra kol, vilket gör att torvlagret kan öka i
storlek igen, och marken blir då en sänka för koldioxid. Samtidigt kommer metan
avgången att öka, eftersom den nedbrytning som ändå sker kommer att genomföras
av mikroorganismer som verkar under syrefria förhållanden och bildar metan. I de
flesta fall bedöms dock nettoeffekten bli att utsläppen av växthusgaser minskar.

6.2 Sakta ned nedbrytningen
Eftersom det inte finns tillräckligt med kunskap för att säkerställa att växthusgas
utsläppen från dikad torvmark skulle minska i någon större omfattning om spann
målsodling eller odling av radgrödor ersätts med vall är detta ingen åtgärd som
kan förordas i dagsläget (Norberg m.fl., 2011; Norberg m.fl., 2012). De tidigare
resultat som visat att koldioxidavgången är lägst från åkermark som odlas med
vall och högst från åkermark som odlas med radgrödor (Berglund, 1989) förklaras
med att olika grödor har olika anspråk och ofta odlas på olika typer av mark. Det
är alltså marktypen som styr utsläppen och inte vad som odlas på marken. Inte
heller en övergång från jordbruk till skogsbruk bedöms leda till minskade utsläpp,
i varje fall inte på längre sikt (Weslien m.fl., 2009; Meyer m.fl., 2013). Även i
detta fall kan skillnaden i utsläpp av växthusgaser mellan jordbruksmark och
skogsmark förklaras med att olika typer av mark används för olika typer av
produktion, det vill säga jordbruk respektive skogsbruk.
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Vissa grödor, till exempel energigräset rörflen, kan odlas även om grundvatten
nivån höjs avsevärt. Då kan nedbrytningen av torven saktas ned, och därmed
minskar avgången av koldioxid och lustgas från marken, samtidigt som avkast
ningen är hög. Man kan också tänka sig system där man höjer grundvattennivån
och skördar den naturliga myrvegetationen och använder den till exempelvis
energi. Användning av återvätta torvmarker för produktion kallas för paludikultur
och är något som är under utveckling i flera länder, bland annat Tyskland3.
Försök har också visat att växthusgasavgången från skogsmark kan minskas genom
tillförsel av aska (Maljanen m.fl., 2006; Klemedtsson m.fl., 2010). Möjligtvis skulle
en tillförsel av koppar kunna minska koldioxidavgången från dikad torvmark.
Kanadensiska studier har nämligen visat att mikroorganismernas nedbrytning av
organiskt material hämmas i torvjordar med högt kopparinnehåll (Marthur och
Sanderson, 1978; Mathur m. fl., 1979). Effekten av askgödsling och koppartillförsel
ska studeras i ett pågående projekt (muntlig uppgift, Örjan Berglund).

6.3 Se till att marken ger en hög avkastning
Förr eller senare kommer allt organiskt material ovanför grundvattenytan att ha
brutits ned. Eftersom det inte finns några indikationer på att växthusgasavgången
minskar om marken tas ur produktion, är det inte bra ur klimatsynpunkt om
brukandet enbart upphör utan att grundvattennivån höjs. I och för sig kommer
marken att försumpas över tid om inte dräneringen underhålls, men det kan ta lång
tid.
Jämfört med att bara överge marken är det bättre ur ett klimatperspektiv att
fortsätta använda marken för jordbruks- eller skogsproduktion. Ju mer som kan
produceras på marken, desto mindre blir utsläppen per producerad enhet. Detta
resonemang gäller förstås enbart om det inte krävs extra insatser (som i sig ökar
produktionens klimatpåverkan) för att öka produktionen.
Näringsinnehållet variera mycket mellan olika torvjordar och det är viktigt att den
som brukar marken känner till markens näringsstatus för att markens produktions
förmåga ska tas tillvara utan onödig gödsling och onödigt läckage av närings
ämnen. Därtill behöver gamla diken och andra markavvattningsanläggningar
underhållas för att markens produktionsförmåga ska bibehållas (och även för att
vägar och andra markägar- och samhällsintressen som är beroende av en
fungerande markavvattning ska skyddas).

6.4 Använd torv från dikad mark
Att bryta torv påskyndar avgången av koldioxid till atmosfären. För att kunna
begränsa klimatförändringen till under 2oC bedöms de globala utsläppen behöva
halveras till 2050 och minska till nära noll 2100. I det tidsperspektivet har bryt
ning och förbränning av torv en växthusgaspåverkan i paritet med fossila bränslen
och försvårar möjligheten att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.
Om vi ändå ska använda torv till trädgårdsodling och för att tillverka planterings
jord kan det dock vara mindre skadligt ur ett klimatperspektiv att använda torv
från redan dikad mark jämfört med att dika ny mark för torvbrytning.
3 http://www.paludiculture.uni-greifswald.de/de/index.php
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7

Emissionsfaktorer för anlagda
våtmarker

Eftersom återvätning är den enda metod som förhindrar vidare nedbrytning, och
därmed leder till att kollagret i torven bevaras, är det en speciellt intressant åtgärd.
En anlagd våtmark kan till och med lagra kol (Hendriks m.fl., 2007). Samtidigt är
våtmarker källor för metan. Om syftet med att anlägga en våtmark är att minska
växthusgasutsläppen behöver därför våtmarkerna anläggas och skötas på ett
sådant sätt så att utsläppen minimeras.

7.1 Koldioxidflöden från våtmarker
Hittills har inte utsläppen av växthusgaser från anlagda våtmarker ingått i den
svenska klimatrapporteringen (Naturvårdsverket, 2014). Nu har dock IPCC
(2014a) tagit fram emissionsfaktorer som kan användas. Olika emissionsfaktorer
ska användas beroende på vilken klimatzon våtmarken ligger i samt dess närings
status. Näringsrika våtmarker i den tempererade zonen anges vara källor för
koldioxid, medan alla andra typer av våtmarker är sänkor för koldioxid (tabell 8).
IPCC har också tagit fram emissionsfaktorer för koldioxidavgång från det lösta
organiska material som hamnar i avrinningsvattnet och transporteras bort från den
anlagda våtmarken (IPCC, 2014a). Även dessa skiljer sig mellan den boreala och
tempererade zonen (tabell 8).
Tabell 8. Föreslagna emissionsfaktorer för koldioxid (ton CO2 per hektar och år) för olika
typer av anlagda våtmarker (IPCC, 2014a).
Källa

Emissionsfaktor

95-procentigt
konfidensintervall

Våtmark, boreal zon, näringsfattig

-1,2

-2,2– -0,3

Våtmark, boreal zon, näringsrik

-2,0

-2,8– -1,2

Våtmark, tempererad zon, näringsfattig

-0,8

-2,3–0,66

Våtmark, tempererad zon, näringsrik

1,8

-2,6–6,3

Organiskt material i avrinningsvatten, boreal zon

0,29

0,22–0,40

Organiskt material i avrinningsvatten, tempererad zon

0,95

0,62–1,32

I den litteraturgenomgång som gjorts i syfte att ta fram nya svenska emissions
faktorer till klimatrapporteringen föreslår författarna att de emissionsfaktorer som
tagits fram av IPCC ska användas även för svenska förhållanden, förutom
emissionsfaktorn för koldioxid från löst organiskt material där författarna
rekommenderar att emissionsfaktorn för den boreala zonen bör användas för hela
Sverige (Lindgren och Lundblad, 2014; Figur 9).
Ju mer organiskt material som lagras i marken desto mer substrat finns tillgängligt
för nedbrytning. Därför är det rimligt att anta att våtmarkerna förr eller senare når
ett nytt balansstadium där nedbrytningen av det organiska materialet balanserar
tillförseln. Däremot är det svårare att förstå hur våtmarker under en längre tids
period skulle kunna vara källor för koldioxid om inte grundvattennivån sänks.
Oavsett denna tveksamhet väljer vi att i denna rapport använda de emissions
faktorer som tagits fram av IPCC (2014a).
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Figur 9. Föreslagna emissionsfaktorer för koldioxid från våtmarker för svenska förhållanden
i ton koldioxid per hektar och år (från Lindgren och Lundblad, 2014). Staplarna visar
summan av upptaget respektive avgången från marken och avgången från löst organiskt
material. Felstaplarna visar på 95-procentiga konfidensintervall.

Hur mycket kol som lagras i en våtmark beror på flera faktorer. En är hur mycket
kol växterna tar upp, alltså hur bra de växer. I en tysk studie av dikade torvmarker
som återförts till våtmark (Zerbe m.fl., 2013) kom författarna fram till att bladvass
hade högst tillväxt och band in motsvarande 15–23 ton kol per hektar. Kaveldun
och jättegröe band in runt 8–10 ton per hektar och år och starr och rörflen runt
4–6 ton per hektar och år. Vattenväxter som hornsärv och andmat band också kol,
men under 0,5 ton per hektar och år. En annan faktor som påverkar torvbildningen
i en anlagd våtmark är om vegetationen är av en sådan typ att den kan bilda torv.
Zerbe m.fl. (2013) föreslår därför att torvbildande arter som exempelvis bladvass
och/eller starr planteras på marken innan marken återförs till våtmark. Den tredje
faktorn som styr huruvida torv bildas eller inte är hur blöt marken är. Om torv ska
kunna bildas måsten vattennivån ligga över eller i varje fall nära markytan (Zerbe
m.fl., 2013).

7.2 Lustgasavgång från våtmarker
Lustgasavgången från naturliga myrar är vanligtvis försumbar (Martikainen m.fl.,
1993; Laine m.fl., 1996; Regina m.fl., 1996). IPCC (2014a) har därför inte tagit
fram emissionsfaktorer för lustgasavgång från anlagda våtmarkerer.
Däremot kan lustgas avgå från våtmarker som används för kväverening. Av det
tillförda kvävet kan i storleksordningen 0,05–0,1 procent bli lustgas (Svensson,
2010). Våtmarker som används för att rena avlopps-, spill- eller lakvatten kan ha
en kvävetillförsel på runt 4 000 kg kväve per hektar och år (Johansson m.fl., 2003;
Ström m.fl., 2007) och därmed bli påtagliga källor för lustgas – en av de anlagda
våtmarkerna som studerats var en källa för drygt 11 kg N2O per hektar och år
(Johansson m.fl., 2003). Våtmarker som anläggs i jordbrukslandskapet i syfte att
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minska kväveläckage till vattendrag har i och för sig också en tillförsel av kväve,
men den är betydligt lägre än våtmarker som används för rening av avlopps-, spilleller lakvatten. Därför räknar vi med att lustgasavgången från våtmarker som
anläggs på dikad torvmark i jordbrukslandskapet är försumbar, även om
våtmarken anläggs i syfte att minska kväveläckage från jordbruksmark till vatten.
Kärlväxter4 fungerar som skorstenar för lustgas och transporterar gasen från
marken till atmosfären. Ström m.fl. (2007) fann att medan delar av en våtmark
som inte hade någon växtlighet var sänkor för lustgas utgjorde de bevuxna delarna
källor. Vegetationen utgjordes av tåg, kaveldun respektive bladvass. Störst var
lustgasavgången från den del av ytan där det växte bladvass. Det finns dock inte
tillräckligt med underlag för att ta fram särskilda emissionsfaktorer för våtmarker
med mycket kärlväxter.

7.3 Metanavgång från våtmarker
Naturliga myrar kan vara stora källor för metan. Även anlagda våtmarker är källor
för metan, men det finns mycket färre studier gjorda på den typen av mark. När
IPCC (2014a) tog fram emissionsfaktorer för anlagda våtmarker utgick de därför
även från studier som redovisade metanavgång från naturliga våtmarker. De före
slagna emissionsfaktorerna varierar beroende på i vilken klimatzon våtmarken
ligger och hur näringsrik den är (tabell 9).
Tabell 9. Föreslagna emissionsfaktorer för metan (kg CH4 per hektar och år) för olika typer
av anlagda våtmarker (IPCC, 2014a).
Källa

Emissionsfaktor

Våtmark, boreal zon, näringsfattig

95-procentigt
konfidensintervall

55

0,6–328

Våtmark, boreal zon, näringsrik

183

0–657

Våtmark, tempererad zon, näringsfattig

123

4–593

Våtmark, tempererad zon, näringsrik

288

0–1 141

I den litteraturgenomgång som genomförts i syfte att presentera nya svenska
emissionsfaktorer till klimatrapporteringen föreslår författarna att de emissions
faktorer som tagits fram av IPCC är representativa också för svenska förhållanden
(Lindgren och Lundblad, 2014; Figur 10). Även om det finns användbara uppgifter
på metanavgång för olika typer av naturliga våtmarker, exempelvis utifrån olika
typer av vegetation, är det inte möjligt att få arealskattningar av de olika typerna.
Därför bedömdes det inte vara relevant att använda sig av fler emissionsfaktorer i
den svenska klimatrapporteringen.
Metanavgången påverkas mycket av hur blöt våtmarken är. Enligt en studie var
metanavgången från våtmarker som alltid var täckta med vatten tre gånger högre
än avgången från våtmarker med en varierande grundvattennivå (Altor och
Mitsch, 2006). I en annan studie fann man att metanavgången var tio gånger högre
från de delar av en våtmark som var vattentäckta än från de torrare delarna
(Hendriks m.fl., 2007).
4 Kärlväxter är örter, buskar och träd och utgör den dominerande delen av vegetation på land och i
sötvatten.
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Figur 10. Föreslagna emissionsfaktorer för metan från våtmarker för svenska förhållanden i
ton koldioxidekvivalenter per hektar och år (från Lindgren och Lundblad, 2014).
Felstaplarna visar på 95-procentiga konfidensintervall.

Kärlväxter kan också fungera som skorstenar för metan och transportera gasen
från marken till atmosfären. Ström m.fl. (2007) fann att medan delar av en
våtmark som inte hade någon växtlighet var en sänka för metan utgjorde de
bevuxna delarna källor.
Metanavgången kan vara extra hög direkt efter återställning av en dikad torvmark
till våtmark. Det beror på att mycket lättlösligt organiskt material blir tillgängligt
för de mikroorganismer som producerar metan. I laboratorieförsök har man sett att
metan främst produceras i det översta torvlagret (1–2 dm) (Glatzel m.fl., 2004;
Hahn-Schölf m.fl., 2011), vilket förklarades med att det där finns färsk förna från
växter och rötter (Hahn-Schölf m.fl., 2011). Det har därför rekommenderats att
marken ska vara fri från vegetation när våtmarken anläggs (Couwenberg m.fl.,
2011). Det kan också vara bra att ta bort det översta marklagret om våtmarken
anläggs på åkermark eftersom det finns mycket färsk förna i detta lager.
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8

Vilka dikade torvmarker bör i första
hand återställas till våtmark?

Det är inte rimligt att tänka sig att all dikad torvmark skulle återställas till våtmark.
Om samhället ska använda resurser för att återställa dikad torvmark till våtmark i
syfte att minska avgången av växthusgaser är det bra att prioriterar marker där
effekten blir så stor som möjligt. För att ta fram rekommendationer om vilka
marker som i första hand bör åtgärdas anordnade Jordbruksverket en workshop.
Vid workshopen deltog de personer i Sverige som arbetat mest med dikade torv
marker – så väl forskare som representanter för myndigheter och LRF (alla
deltagare är medförfattare till denna rapport). Rekommendationerna baseras på den
samlade kunskapen hos deltagarna. I de flesta fall är rekommendationerna
underbyggda med vetenskapliga studier medan det i några fall snarast handlar om
bedömningar utifrån tillgänglig kunskap. Vi har i rekommendationerna enbart
utgått ifrån nyttan i form av minskade växthusgasutsläpp, och inte tagit hänsyn till
andra effekter.

8.1 Rekommendationer för dikad jordbruksmark på
torvmark
REKOMMENDATIONER FÖR DIKAD JORDBRUKSMARK PÅ
TORVMARK
Åkarmark bör prioriteras framför naturbetesmark.
Mark med tjockare torvlager (över 50 cm) bör prioriteras framför mark med
tunnare torvlager.
Mark som inte används för jordbruksproduktion men som fortfarande är dikad
bör prioriteras framför mark som brukas.

8.1.1 Prioritera åkermark framför naturbetesmark
Det saknas studier på hur mycket växthusgasgaser som avges från dikad natur
betesmark på torvmark. Baserat på skillnaderna i emissionsfaktorer för gräsmark,
skogsmark och åkermarker är det dock sannolikt att avgången i genomsnitt är
lägre från dikade torvmarker som klassificeras som naturbetesmark än från dikade
torvmarker som klassificeras som åkermark (se avsnitt 5.1). Därför bör åkermark
prioriteras för återställning till våtmark framför naturbetesmark.

8.1.2 Prioritera mark med tjockare torvlager
Vi vet att växthusgasavgången styrs av flera olika faktorer varav markfukt och
mängden tillgängligt kväve är två av de viktigaste. Det går dock inte att identifiera
marker som är stora källor för växthusgaser, utifrån bördighet, medelårsgrund
vattennivå eller andra faktorer som är lätta att mäta (se avsnitt 5.1).
Vi rekommenderar att dikad åkermark med tjockt torvlager prioriteras framför
dikad åkermark med tunt torvlager. Detta motiveras av att nedbrytningen av
torven kommer att fortsätta så länge det finns något organiskt material kvar att
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bryta ned. Det finns dock inget som tyder på skillnaderna i årliga växthusgas
utsläpp mellan olika marker skulle kunna förklaras av tjockleken på torvlagret.
Däremot kommer mark med ett tjockare torvlager att kunna vara en källa för
växthusgaser under en längre tidsperiod och därför totalt sett avge en större
mängd växthusgaser. Ett liknande resonemang förs av Couwenberg m.fl. (2011)
som menar att marker med ett torvskikt som är minst 30 cm tjockt bör väljas om
en torvmark ska återvätas i syfte att minska växthusgasutsläppen.
Mark med ett torvlager som är tunnare än 30 cm klassificeras inte som torvmark i
klimatrapporteringen (Naturvårdsverket, 2014). Vi föreslår att marker med ett
torvskikt tjockare än 50 cm prioriteras framför marker med tunnare torvskikt. Om
man i ett specifikt fall hamnar i situationen att man ska välja att åtgärda en av två
marker bör man ur ett växthusgasperspektiv prioritera den med tjockast torvlager.

8.1.3 Prioritera mark som inte längre brukas
I Sverige finns mycket jordbruksmark på dikad torvmark som inte längre används
för jordbruksproduktion. Under mitten av 1940-talet odlades runt 705 000 hektar
dikad torvmark (Hjertstedt, 1946). Detta motsvarade runt 20 procent av den totala
åkerarealen (Wilson, 1999). År 1961 hade arealen odlad organogen mark minskat
till runt 400 000 hektar, vilket utgjorde cirka 12 procent av den totala åkerarealen
(Hallgren och Berglund, 1961). År 2008 uppgick arealen dikad organogen jord
bruksmark till 236 000 hektar varav nära 170 000 hektar var torvmark, vilket
motsvarade 7,6 respektive 5,6 procent av jordbruksmarksarealen (Berglund m.fl.,
2009). Därmed finns drygt 400 000 hektar tidigare odlade organogena jordar i
Sverige som har tagits ur produktion. Huvuddelen av arealen är antagligen beskogad
idag medan en hel del av den areal som tagits ur produktion på senare tid sannolikt
inte används alls, varken för odling av grödor, för bete eller för skogsproduktion.
Anledningen till att marken tas ur produktion kan vara att den ligger dåligt till och
att det därför inte är lönsamt att bruka den. Ett upphört brukande kan också bero
på att marken trots att den är dikad är så pass blöt så att det inte går att köra med
traktorer. Det finns ingenting som tyder på att växthusgasutsläppen avtar när
brukandet upphör (Maljanen m.fl., 2007; Kløve m.fl., 2010). Marken kommer i
och för sig att försumpas med tiden om dräneringen inte underhålls, men det kan
ta lång tid. Eftersom övergiven mark läcker växthusgaser utan att samhället får
någon nytta av den är det extra viktigt att genomföra åtgärder för att minska
växthusgasutsläppen. Sådan mark har också lägre ekonomiskt värde vilket borde
innebära att markägarna är mer intresserade av att återställa marken till våtmark.
Det kan också innebära att markägarnas krav på ersättning blir lägre och därmed
minskar samhällets kostnader för återställningen.

8.2 Rekommendationer för dikad skogsmark på
torvmark
REKOMMENDATIONER FÖR DIKAD SKOGSMARK PÅ TORVMARK
Mark med en kol:kväve-kvot ≤ 25 bör prioriteras framför näringsfattigare mark.
Frisk-fuktig eller torrare mark bör prioriteras framför blötare mark. I vissa fall
kan det dock vara kostnadseffektivt att återställa redan försumpad skogsmark,
där diken inte underhållits, till våtmark.
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Utsläppen av koldioxid och lustgas är sannolikt i genomsnitt högre från skog på
väldränerade torvmarker än från skog på dåligt dränerade marker (se avsnitt
5.2.1). Dessutom finns det ett starkt samband mellan kväveinnehållet i marken och
lustgasavgången från dikade torvmarker som används för skogsproduktion (se
avsnitt 5.2.2). Vi bedömer att frisk-fuktiga (eller torrare) dikade torvmarker med
en kol:kväve-kvot på 25 eller lägre i första hand bör återställas till våtmark,
eftersom de kan vara stora källor för växthusgaser.
Om diken inte hålls efter och rensas försumpas marken på sikt. Det är sannolikt
billigare att återföra redan försumpad skog till våtmark, eftersom markägare torde
vara mer intresserade av att vidta åtgärder på marker där produktionen är
förhållandevis låg. Ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv kan det vara bättre att
prioritera sådan mark för åtgärder även om det innebär att utsläppen per hektar
inte minskar lika mycket.

8.3 Data för att identifiera marker som är prioriterade
för åtgärder
8.3.1 Areal prioriterad jordbruksmark
Arealen dikad torvmark som används för jordbruksproduktion går att beräkna med
hjälp av Sveriges Geologiska Undersöknings jordartsdatabas och Jordbruksverkets
blockdatabas över stödberättigad jordbruksmark och tillhörande grödodatabas
(Berglund m.fl., 2009). Där jordartsdata saknas kan 40K-strålningskartan användas,
även om noggrannheten då blir mindre. Detta är fallet för runt 12 procent av
blockarealen.
Med denna metod har arealen jordbruksmark på dikad torvmark skattats (Berglund
m.fl., 2009). Den totala arealen torvmark som används för jordbruksproduktion
uppgår till nära 170 000 hektar. Av detta är 25 procent betesmark, det vill säga nära
43 000 hektar. I klimatrapporteringen används data från Riksskogstaxeringen för
att identifiera arealen naturbetesmark på dikad torvmark. Arealen uppgår då till
19 000 hektar (Mattias Lundblad, muntlig uppgift). Skillnaden beror på att
definitionen av betesmark varierar mellan de olika studierna. Merparten av det som
i Berglund m.fl. (2009) klassas som betesmark är sannolikt strandbeten och
ogödslade, eller svagt gödslade, slåtterängar eller betesmarker på tidigare odlad
åkermark. Oavsett osäkerheten i beräkningarna av betesmarksarealen uppgår
arealen åkermark på torvmark till över 120 000 hektar.
80 procent av torvmarken hade ett torvalger som var tjockare än 50 cm (Berglund
m.fl., 2009). Om vi antar att fördelning är densamma för betesmark och åkermark
blir den totala arealen åkermark med ett torvskikt över 50 cm nära 100 000 hektar.
En stor andel av den dikade torvmark som övergivits sedan 1940-talet är
antagligen beskogad, så det är främst marker som tagits ur produktion på senare år
som kan komma ifråga för åtgärder. För att hitta dessa marker får man jämföra
uppgifter från blockdatabasen för olika år. För närvarande finns dock ingen
skattning på hur stor areal det totalt kan handla om.
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8.3.2 Areal prioriterad skogsmark
Riksskogstaxeringen och Markinventeringen är stickprovsinventeringar där prov
ytor inventeras och utgör underlag för skattningar av arealer och virkesvolymer.
Arealen dikad skogsmark på torvmark kan beräknas utifrån uppgifter om jordtyp,
om det finns ett dike samt markfuktighet. I Riksskogstaxeringen finns också
uppgifter om markvegetation som kan användas för att dela in marken i olika
bördighetsklasser. Det finns ett visst samband mellan markens kol:kväve-kvot och
bördighetsklasser baserade på vegetation (Ribeiro Cabral, 2012). Kol:kvävekvoten på produktiv skogsmark i den bördigaste klassen (Högörtstyp) ligger i
medeltal på 20.
Av den svenska dikade skogsmarken har 816 000 hektar klassificerats som friskfuktig och 22 000 hektar som torr (von Arnold m.fl., 2005a). Arealen dikad
skogsmark på torvmark som är frisk-fuktig eller torrare och därtill av högörtstyp
uppgår till drygt 120 000 hektar enligt data från Riksskogstaxeringen (Amelie
Lindgren, muntlig uppgift).
I Markinventeringen mäts markens kol:kväve-kvot. Det ingår dock färre provytor i
Markinventeringen än i Riksskogstaxeringen, vilket medför att resultaten blir
osäkrare. En beräkning av lustagsutsläppen från dikad skogsmark baserat på
kol:kväve-kvot har gjorts utifrån data från Riksskogstaxeringen och Markinvent
eringen (Ernfors m.fl., 2007). Även den metoden skulle kunna användas för att
beräkna den areal som är prioriterad enligt kriterierna som presenteras i denna
rapport. Då skulle man minska osäkerheten kopplat till att använda vegetation som
en indikator för kol:kväve-kvot men samtidigt öka osäkerheten i arealskattningen.
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9

Hur ska våtmarker anläggas och
skötas?

För att ta fram rekommendationer för hur våtmarker bör anläggas och skötas för
att avge så små mängder växthusgaser som möjligt anordnade Jordbruksverket en
workshop (se avsnitt 8). I rekommendationerna har vi enbart tagit hänsyn till
växthusgasutsläppen och inte andra miljönyttor som en våtmark kan ge.

9.1 Rekommendationer för våtmarker
REKOMMENDATIONER FÖR ANLÄGGNING AV VÅTMARK
Grundvattennivån bör höjas till nivån före dikningen.
På jordbruksmark bör markvegetationen tas bort innan marken återförs till
våtmark.
Om en våtmark ska anläggas på dikad torvmark i syfte att minska växthusgas
utsläppen är det viktigt att grundvattennivån i den anlagda våtmarken ligger nära
markytan (Couwenberg m.fl., 2011). Det ger i och för sig högre metanavgång (se
avsnitt 7.3) men samtidigt låga utsläpp av koldioxid och lustgas (se avsnitt 7.1 och
7.2). Det gynnar också bildandet av ny torv (Zerbe m.fl., 2013). Allra bäst blir det
om grundvattennivån konstant ligger nära markytan (±10 cm) (Couwenberg m.fl.,
2011). Höjningen av grundvattennivån bör dock göras på ett sådant sätt att
situationen före dikningen återskapas. Om det är en sumpskog som har dikats bör
åtgärden utformas så att en sumpskog bildas. Om marken ursprungligen ständigt
var vattentäckt, bör våtmarken utfromas så att marken ligger under vatten även
under den torraste delen av året.
För att minska risken för en hög metanavgång direkt efter anläggning, som
orsakas av att det lättnedbrytbara organiska materialet bryts ned, bör växterna tas
bort innan marken återställs till våtmark (Couwenberg m.fl., 2011). Detta gäller
framför allt jordbruksmark, eftersom det ofta finns mer markvegetation på
jordbruksmark än i skog.
Det kan också vara lämpligt att ta bort det översta jordlagret (se avsnitt 7.3). På
skogsmark är det inte möjligt i praktiken eftersom det finns så mycket grova rötter.
Behovet borde också vara något mindre, eftersom skogsmark inte på samma sätt
som jordbruksmark har ett övre skikt som är rikt på färsk förna. Materialet som
förs bort från marken kommer snabbt att brytas ned till koldioxid, men det kan
vara bättre än att det ligger kvar och orsakar utsläpp av metan eftersom metan är
en kraftigare växthusgas. Mer kunskap behövs för att avgöra nettoeffekten. Den
styrs också av hur det borttagna materialet används. Om det är praktiskt genom
förbart kan det exempelvis användas för plantodling eller, om det är fosforrikt,
spridas på omkringliggande mark. Torven kan också användas för energiändamål.
I sådana fall ersätter materialet andra produkter och växthusgasutsläppen från de
alternativa produkterna bör då också ingå i beräkningarna av effekten i form av
minskade växthusgasutsläpp.
När det gäller växtlighet i våtmarker är kunskapsläget fortfarande oklart. Ju mer
markvegetation som finns desto större blir den potentiella kolinlagringen (se
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avsnitt 7.1). Samtidigt kan kärlväxter fungera som skorstenar för metan och
lustgas (se avsnitt 7.2 och 7.3). Råd om hantering av växtlighet kan därför tas
fram först när tillräcklig kunskap finns.
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10 Växthusgasutsläpp bara en del av
en helhet
Om en dikad torvmark återförs till våtmark påverkar det förstås fler faktorer än
växthusgasutsläpp. Våtmarker som anläggs på dikad torvmark kan ge många olika
nyttor, men kan också orsaka vissa problem (figur 9). Hur stort bidrag en våtmark
ger till en viss nytta beror på hur den utformas och sköts. Risken för att våtmarken
orsakar problem kan också minimeras genom utformning och skötsel av
våtmarken.
Vi har i denna rapport inte gjort någon analys av olika krav för utformning för
olika syften, utan koncentrerat oss på minskade växthusgasutsläpp, men detta
utgör endast en del av det underlag som man behöver ta hänsyn till när en våtmark
ska anläggas. Om det är möjligt är det förstås bra om en anlagd våtmark fyller
flera funktioner. Det kan hända att en våtmark som är optimal ur ett
klimatperspektiv inte är lika bra ur andra perspektiv, och i sådana fall får en
avvägning göras. Rekommendationerna som vi har tagit fram i denna rapport bör
på sikt utvecklas och anpassas så att även andra miljö- och samhällsaspekter
inkluderas.

Biologisk  
mångfald  
Kvicksilver-‐
läckage  

Kväve-‐
läckage  

Våtmark  
Fosfor-‐
läckage  

Kulturmiljö  

Va>en-‐
reglering  

Jakt  och  
frilu=sliv  

Figur 9. Anläggning av våtmarker kan ge flera olika nyttor och också orsaka problem. Gröna
cirklar visar potentiella positiva miljöeffekter och den röda en potentiellt negativ
miljöeffekt. Den gula cirkeln visar att effekten kan bli positiv eller negativa beroende på hur
våtmarken anläggs.
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10.1 Våtmarker ger biologisk mångfald och minskar
läckaget av näringsämnen
Ett stort antal växter och djur, varav flera är hotade eller missgynnade, är beroende
av våtmarker. Sedan början av 1800-talet har runt en fjärdedel av den svenska
våtmarksarealen torrlagts och förstörts5. Anläggning av våtmarker gynnar därför
biologisk mångfald. Anlagda våtmarker kan också minska läckaget av kväve och
fosfor till vattendrag genom att näringsämnena hålls kvar eller avskiljs. Därtill kan
de anlagda våtmarkerna bidra till att bevara landskapets kulturmiljövärden och de
är också viktiga för rekreation, flödesutjämning, fiskevård landskapsbild och jakt.

Bild 7. Våtmark på mosse i skogslandskap i Larstorp, Halland. Foto: Lina
Berglund.
Ur perspektivet biologisk mångfald borde det finnas många synergieffekter med
minskad klimatpåverkan. Att återskapa tidigare våtmarker, och därmed anlägga
våtmarkerna på dikad torvmark, borde också vara gynnsamt ur ett biodiversitetsoch landskapsperspektiv. I våtmarksfattiga delar av Sverige är dessutom de flesta
restaureringar och anläggningar av våtmark till nytta för den biologiska mång
falden oavsett utformning.
När det gäller näringsläckage kan anpassningar behöva göras så att våtmarkerna
exempelvis har tillräckligt lång upphållstid för vattnet som tillförs så att kväve kan
avgå till luften i form av kvävgas och fosfor kan sedimentera. I vissa regioner kan
våtmarkerna behöva anpassas för att även kunna fungera som vattenmagasin
under torra perioder och för att minska risken för översvämningar under blöta
perioder, och detta behov kan öka i och med ett förändrat klimat.
Vid en våtmarksanläggning bör man också väga in om den dikade torvmarken
finns inom nitratkänsligt område samt vilken kemisk eller ekologisk status vatten
draget som påverkas av våtmarken har enligt vattendirektivet.

5 http://miljomal.nu/sv/Miljomalen/11-Myllrande-vatmarker/
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10.2 Anläggning av våtmarker kan öka läckaget av
fosfor och metylkvicksilver
Det finns en risk för läckage av fosfor när man höjer grundvattennivån på
organogen mark (Patrick och Khalid, 1974; Kieckbusch och Strautzer, 2007;
Meissner m.fl., 2008). Ett ökat fosforläckage bidrar till övergödningen. Eftersom
det verkar som om det framför allt är de övre skikten av den dränerade marken
som frisätter fosfor vid grundvattenhöjning, har det föreslagits att det översta
lagret ska tas bort innan man anlägger våtmarken (Zak och Gelbrecht, 2007;
Cabezas m.fl., 2013).
Så väl naturliga som anlagda våtmarker kan också vara källor för metylkvicksilver
(Tjerngren m.fl., 2012; Hall m.fl., 2005). Metylkvicksilver är en kvicksilver
förening som ansamlas i fisk, och i Sverige finns runt 50 000 sjöar i vilka
kvicksilverkoncentrationerna i fisken överstiger de gränsvärden som tagits fram av
EU (Lindquist m.fl., 1991). Metylkvicksilver bildas genom att mikroorganismer
under syrefria förhållanden omvandlar det organiskt bundna kvicksilver som
hamnat i marken (naturligt eller genom mänsklig aktivitet). Det har därför
påpekats att den restaurering av våtmarker som för närvarande pågår i syfte att
gynna biodiversiteten samtidigt kan leda till ökade koncentrationer av kvicksilver
i fisk (Tjerngren m.fl., 2012; Kronberg m.fl., 2012).
Metylkvicksilverläckage har studerats i åtta svenska våtmarker som varit
dränerade men sedan återförts till våtmarker (Tjerngren m.fl., 2012). Alla utom en
(ett alkärr) var källor för metylkvicksilver. Hur stora källor de blev varierade
beroende på kol:kväve-kvot och pH. De näringsfattiga och sura våtmarkerna i
norra Sverige utgjorde de minsta källorna för metylkvicksilver, och författarna
drog slutsatsen att återföring av dikad skogsmark till våtmark, enligt den metod
som vanligtvis används av skogsbolagen idag, inte ökar läckaget av metylkvick
silver i någon större omfattning (Tjerngren m.fl., 2012). Om våtmarken som
anläggs har en öppen vattenyta kan eventuellt metylkvicksilverproduktionen
minska (Tjerngren m.fl., 2012). Vi saknar idag kunskap för att dra några slutsatser
om vilken hänsyn som bör tas i samband med anläggning av våtmarker för att
minska risken för läckage av metylkvicksilver. Det är dock ytterligare en aspekt
att ha i åtanke i det fortsatta arbetet med anläggning av våtmarker.

10.3 Vad händer när klimatet ändras?
Utvärderingar av de klimatmodellkörningar som gjort under senare år6 pekar mot
att nederbörden kommer att öka. Den största nederbördsökningen kommer under
vinterhalvåret, men nederbörden ökar också under sommarhalvåret. Nederbörden
blir något mer koncentrerad till häftigare regn och avdunstningen ökar. Följden av
den ökade nederbörden blir att avrinningen som helhet ökar, vilket alltså betyder
att marken i genomsnitt blir blötare. Däremot kommer antalet dagar med låg
vattenföring öka i hela landet. För delar av Skåne och de sydöstra delarna av
landet pekar klimatscenarierna på en minskad vattentillgång. I större delen av
Skåne, sydöstra Sverige, delar av Norrlandskusten och i Vänern/Vätternområdet
kommer antalet dagar med marktorka att öka.
6

http://www.smhi.se/klimatdata/klimatscenarier/vattenforhallanden-1.22672
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Ett förändrat klimat kommer att påverka möjligheterna att använda dikade torv
marker för jordbruks- och skogsproduktion. Ökade flöden vår och höst och
perioder med högre flöden under sommaren kan ge stor påverkan på jordbruks
produktionen (Jordbruksverket, 2013b). Skogsproduktionen är inte lika känslig så
markavvattningsbehovet i skogsmark bedöms inte öka med ett förändrat klimat.
Däremot kan möjligheterna transportera ut virke från skogen påverkas, eftersom
markens bärighet kan minska.
När produktionsförhållandena påverkas kan en lösning vara att förbättra
dräneringen. Men på vissa marker är det kanske lämpligare att ändra
markanvändning, exempelvis genom att anlägga en våtmark.
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11 Hur anläggs och sköts våtmarker
idag?
Det finns flera möjliga styrmedel som kan användas för att återföra dikad torvmark
till våtmark. Eftersom merparten av den dikade mark som finns idag dikats med
finansiering från staten har det diskuterats om kostnaderna för åtgärder som syftar
till att minska utsläppen ska belasta markägarna, täckas av medel från landsbygds
programmet eller finansieras av till exempel koldioxidskatten. En stor del av de
arealer som kan bli aktuella är inte längre brukad åker, och intresset från LRFs och
markägarnas sida för att vidta åtgärder kommer sannolikt att öka om samhället tar
ett tydligare ansvar för utsläppen från dikad torvmark (muntlig uppgift, Jan
Eksvärd, LRF). För närvarande är det dock främst medel från landsbygds
programmet som använts för att anlägga våtmarker i jordbrukslandskapet.

11.1 Ersättningar till våtmarker inom
landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet är ett verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken.
Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla
landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU.
En ny programperiod börjar 2014, men många ersättningar kommer att kunna
sökas först år 2015. Mycket är fortfarande oklart kring vad som kommer att gälla
för det nya programmet, men sannolikt kommer ersättningarna från 2015 till stor
del att likna de som fanns under den tidigare programperioden.
Under den tidigare programperioden som pågick 2007–2013 fanns en ersättning
för skötsel av våtmarker. Skötselkravet innebar att dammvallar, brunnar och
övriga anläggningar skulle underhållas samt igenväxningsvegetation tas bort.
Detta var en ersättning som kunde sökas av markägare i hela landet.
Det fanns också en ersättning som kunde sökas av markägare som ville anlägga
våtmarker i jordbrukslandskapet. Denna ersättning ingick i en grupp av ersätt
ningar som kallades utvald miljö. Syftet med utvald miljö var att bevara och
förstärka landskapets natur-, kultur och rekreationsvärden. Det var respektive
länsstyrelse som bedömde vilka projekt eller åtgärder som behövdes inom det egna
länet. Hur hög ersättningen blev i varje enskilt fall berodde dels på de kostnader
som uppkom i samband med anläggning, dels på ett fast takbelopp per hektar och
länsstyrelsens prioriteringar. De flesta av landets länsstyrelser valde att ha med
anläggning av våtmarker inom utvald miljö, men det finns en stor variation i hur
många våtmarker som anlades per län. Varje län fick en egen budget för anläggning
av våtmarker. Budgeten baserades på bland annat andel av våtmarkerna i länet som
dikats och andel mark i nitratkänsliga områden.
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Bild 7. Anlagd våtmark vid Norra Noen. Foto: Emma Svensson.
Syftet med att anlägga våtmarker har varit att gynna biodiversiteten eller att
minska näringsläckaget från jordbruksmarken. Under perioden 2007 till 2013 har
länsstyrelsen fattat beslut om att totalt nära 5 300 hektar våtmark skulle anläggas
med stöd från landsbygdsprogrammet. Av detta blev drygt 2 200 hektar färdiga
under perioden. Resterande areal kommer att färdigställas under 2014 och 2015. I
arealen ingår även dammvallar och vissa andra marker som inte är täckta av vatten
hela eller delar av året. Det är därför svårt att säga hur stor areal som kan klassifi
ceras som våtmark (enligt definitionen i våtmarksinventeringen Naturvårdsverket,
2009). Våtmarkerna har anlagts på såväl organogen mark som mineraljord.

11.2 Anläggning och skötsel av våtmarker på torvmark
Vi skickade ut ett antal frågor rörande anläggning och skötsel av våtmarker till nio
länsstyrelser och fem konsulter. Av dessa svarade sex länsstyrelser och en konsult.
Alla angav att våtmarker har anlagts på organogen mark i det län där de verkar.
Endast en av de sju svarande anger att våtmarker anlagts på organogen mark i
syfte att öka näringsretentionen och en angav att de alltid försöker kombinera
syftena så att våtmarkerna gynnar såväl biologisk mångfald som näringsretention.
Det är alltså vanligare att våtmarker anläggs på organogen mark i syfte att gynna
biologisk mångfald än för att öka näringsretentionen.
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Bild 8. Dämt dike i Sondraby. Foto: Emma Svensson.
Vi frågade också om vilken metod som använts, det vill säga om våtmarkerna
anlagts genom: 1) att det organiska lagret först grävts eller schaktats bort, 2)
invallning eller dämning varvid det organiska materialet lämnats kvar eller 3)
någon annan metod. Grävning eller schaktning visade sig vara vanligt förekom
mande och enbart en av sju anger att dämning eller invallning är den vanligaste
anläggningsmetoden och då med tillägget att urgrävning också kan förekomma.
Det organiska materialet används ofta till dämmen eller vallar eller läggs på
omkringliggande åkrar.
Vi frågade om det finns några särskilda villkor eller någon specifik information
som ges vid anläggning av våtmark på organogen mark. Sex av de tillfrågade
svarade på denna fråga och av dem angav tre att särskild hänsyn ibland togs för att
minska läckage av fosfor. En av dessa angav också att sjunkmånen måste vara
större på organogen mark, eftersom organogen mark sjunker i större omfattning
än mineraljord. En annan svarade att man rekommenderar att grässkiktet ska
stabiliseras innan man höjer vattennivån i syfte att minsk risken för erosion av
organiskt material. Som alternativ angavs att man låter bli att gräva bort det
tidigare vegetationsskiktet. Den tredje angav att det organiska materialet som
grävs bort inte får läggas inom ett avstånd på åtta till tio meter från våtmarken i
syfte att minska risken för att näringsämnen eller bekämpningsmedel ska hamna i
våtmarken.
Sex av sju svarande angav att det inte finns några särskilda villkor eller någon
specifik information kring skötsel av våtmarker på organogen mark. En svarade att
det krävs större insatser för att kunna torrlägga marken om maskiner ska användas
vid skötsel eftersom bärigheten är dålig.
Eftersom anläggning av våtmarker på organogena marker skett på så olika sätt är
det svårt att dra några slutsatser om vilken effekt det kan ha haft på växthusgas
utsläppen från dikad torvmark.
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12 Är återföring av torvmark till
våtmark en kostnadseffektiv åtgärd
för att minska växthusgasutsläppen?
Det är viktigt att de åtgärder som vidtas för att minska de svenska växthusgas
utsläppen är kostnadseffektiva. Vi har gjort en enkel kostnadsberäkning i syfte att
ge en bild av i vilken storleksordning kostnaderna ligger för den minskning av
växthusgasutsläppen som uppstår när en dikad torvmark återförs till våtmark. I
beräkningen har vi inte tagit hänsyn till att återställandet av åkermark till våtmark
leder till ett produktionsbortfall och att detta måste ersättas med att produktionen
ökar någon annanstans eller att vi ökar importen. Det skulle ha krävt många
antaganden, bland annat rörande utsläpp av växthusgaser vid produktion av
livsmedel i de länder från vilka vi importerar mat, och vi bedömde att det inte
inrymdes i denna rapport. Biomassa från skogen ger en mer direkt klimateffekt
genom att den redan idag i stor utsträckning används för att ersätta fossila
bränslen och även kan ersätta andra mindre klimatsmarta produkter. Vi har därför
inkluderat produktionsbortfallet i beräkningarna.
Vi har inte fördelat kostnaden på fler nyttor, exempelvis den ökade biologiska
mångfald eller det minskade kväveläckage som våtmarkerna kan bidra till.
Kostnaderna bör därför ses som grova uppskattningar.
Vi har gjort beräkningarna för de dikade torvmarker som vi bedömt i första hand
bör återställas till våtmark.

12.1 Hur mycket kan växthusgasutsläppen minska vid
återvätning?
Utifrån de emissionsfaktorer som föreslås användas för dikad åker på torvmark
(Lindgren och Lundblad, 2014) antar vi att utsläppen från jordbruksmark på dikad
torvmark uppgår till 30 ton koldioxidekvivalenter per hektar och år (tabell 10).
Vi antar vidare (utifrån de emissionsfaktorer som föreslagits för svenska
förhållanden) att utsläppen av koldioxid och metan (inklusive koldioxidavgången
från löst organiskt kol och metanavgången från diken) från näringsrik dikad
torvmark som används för skogsproduktion uppgår till 10,1 ton koldioxid
ekvivalenter per hektar i den tempererade zonen och 4,1 ton koldioxidekvivalenter
per hektar i den boreala zonen (Lindgren och Lundblad, 2014). De få studier som
gjorts av lustgasavgång från dikad skogsmark med en kol:kvävekvot under 25
indikerar att lustagsavgången från sådan mark kan ligga runt 10 kg N2O per hektar
och år (Klemedtsson m.fl., 2005), vilket motsvarar 3,1 ton koldioxidekvivalenter
per hektar. Totalt uppgår då utsläppen från den typ av mark som vi bedömer är
prioriterad för åtgärder till i storleksordningen 13,2 ton koldioxidekvivalenter per
hektar skogsmark i den tempererade zonen och 7,2 ton koldioxidekvivalenter per
hektar skogsmark i den boreala zonen (tabell 10).
Man kan anta att våtmarker som anläggs på dikad åkermark eller skogsmark med
en kol:kväve-kvot under 25 (dvs. den typ av mark som vi prioriterat, se avsnitt 7)
blir näringsrika våtmarker. Utifrån de emissionsfaktorer som föreslås användas för
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svenska förhållanden i Lindgren och Lundblad (2014) beräknas den typen av
våtmarker bli källor 2,1 ton koldioxidekvivalenter per hektar och år om de ligger i
den boreala zonen och källor för 8,1 ton koldioxidekvivalenter per hektar och år
om de ligger i den tempererade zonen (tabell 10)
Om en dikad åker på torvmark ligger i den boreala zonen återförs till våtmark kan
det innebära en minskning av växthugsasutsläppen på i storleksordningen 28 ton
koldioxidekvivalenter per hektar och år. Om våtmarken anläggs på dikad åker i den
tempererade zonen blir minskningen 22 ton koldioxidekvivalenter per hektar och år.
På motsvarande sätt skulle en återvätning av en dikad skog på torvmark i den
boreala zonen kunna leda till en utsläppsminskning på 5,1 ton koldioxid
ekvivalenter per hektar och år. För skog i den tempererade zonen blir minskningen
också 5,1 ton koldioxidekvivalenter.
Tabell 10. Utsläpp av växthusgaser per hektar dikad torvmark respektive anlagd våtmark i
ton koldioxidekvivalenter7 per hektar och år. 95-procentigt konfidensintervall inom
parentes.
Åkermark

Skogsmark
boreal

Skogsmark
tempererad

Våtmark boreal Våtmark tempererad

22 (2,9–30,4*)

3,4 (2,0–4,8)

9,5 (7,9–12,1)

-2,0 (-2,8 – -1,2)

1,8 (-2,6 –6,3)

Lustgas från mark 6,3 (4,0–8,7)

3,1**

3,1**

0

0

Metan från mark

0 (-0,06–0,06)

0,15 (0,06–3,41) 0,05 (-0,19–1,77) 3,84 (0–13,80)

Koldioxid från
löst organiskt
material

0,44 (0,26–0,70) 0,44 (0,26–0,70) 0,44 (0,26–0,70) 0,29 (0,22–0,40) 0,29 (0,22–0,40)

Metan från diken

1,22 (0,35–2,09) 0,11 (0,02–3,05) 0,11 (0,02–3,05) 0

0

Summa

30,0 (26,6–33,6) 7,2 (5,4–15,1)

8,1 (-2,4–30,7)

Koldioxid från
mark

13,2 (11,1–20,7) 2,1 (-2,6–13,0)

6,05 (0–23,96)

* finns inget 95-procentigt konfidensintervall angivet så här redovisas hela spannet i underlagsdata.
** finns inget 95-procentigt konfidensintervall angivet.

12.2 Kostnader för våtmarker och per ton
koldioxidekvivalent
Kostnaderna för anläggning av våtmark på jordburksmark har i det tekniska
underlaget till landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket, 2012b) beräknats uppgå
till 150 000 kronor per hektar.
Våtmarker måste också skötas. I det tekniska underlaget till landsbygdsprogrammet
(Jordbruksverket, 2012b) beräknas kostnaden för skötsel av en våtmark uppgå till
4 500 kronor per hektar och år. I denna ersättning ingår också en kompensation för
den sänkning av markvärdet som uppkommer när en våtmark anläggs på jord
bruksmark. Esrättningsnivån är densamma över hela landet trots att priset på
marken varierar mycket – i Götalands södra slättbygder uppgick genomsnittspriset
år 2012 till nära 150 000 kronor per hektar och i medeltal för hela Sverige låg
priset på 49 600 kronor per hektar (Jordbruksverket, 2013a).
7 För metan har en omvandlingsfaktor på 21 använts och för lustgas en omvandlingsfaktor på 310
enligt riktlinjer i klimatrapporteringen (Naturvårdsverket, 2014).
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När en våtmark anläggs kan dessutom dräneringen av omkringliggande mark
försämras, vilket kan påverka produktionsförhållandena på den marken. Hur stor
denna areal är varierar mycket mellan olika platser eftersom den beror av
områdets topografi, diken, markavvattning m.m. Mer kunskap behövs därför för
att kunna göra bättre beräkningar. Om våtmarken anläggs på åkermark antar vi i
dessa grova beräkningar att i storleksordningen lika mycket omkringliggande
åkerareal tas ur produktion. Till kostnaden för anläggning och skötsel av ett hektar
våtmark på dikad åkermark har vi därför lagt genomsnittspriset för ett ytterligare
hektar jordbruksmark.
Det kan också tillkomma kostnader för tillstånd och omprövning av mark
avvattningsföretag, men vi utelämnar dessa kostnader från vår grova beräkning.
Totalt beräknas kostnaden för att anlägga en hektar våtmark på jordbruksmark
uppgå till i storleksordningen 200 000 kronor per hektar (150 000 kronor för
anläggningen och 49 600 kronor för den omkringliggande mark som tas ur
produktion). Om vi antar att våtmarken fyller den önskade funktionen under 20 år
motsvarar det en kostnad på 10 000 kronor per år (utan diskontering). Om vi
lägger till en årlig ersättning för skötsel (inklusive ersättning för minskat
markvärde på det hektar som återförts till våtmark) tillkommer 4 500 kronor per
år. Sammanlagt uppgår då kostnaden för anläggning och skötsel till 14 500 kronor
per år (utan diskontering). Kostnaden per kg koldioxidekvivalenter blir därmed 52
öre per kg om våtmarken anläggs i den tempererade zonen och 66 öre per kg
koldioxidekvivalenter om den anläggs i den boreala zonen (tabell 11).
För skog räknar vi här lite annorlunda och på ett alternativ med permanent
återvätning8. Där bedöms en permanent återvätning i form av igenproppade diken
kosta i storleksordning 10 000 kronor per hektar med planering inräknat. Om
skogen avverkas först kan markköpet kosta runt 15 000 kronor per hektar i södra
Sverige och runt 10 000 kronor per hektar i norra Sverige9. En sådan återvätning
bedöms leda till att växthusgasutsläppen från den typ av mark som vi bedömt är
prioriterade minskar med 5 ton koldioxidekvivalenter per hektar och år (tabell 10)
i sjuttio år framåt10. Samtidigt minskar substitutionsnyttan ifrån den uteblivna
biomassaproduktionen med omkring 2-4 ton koldioxidekvivalenter per år och
hektar (50–75 procent av produktionen)11. Substitutionsnyttan består i att
produkterna och biprodukterna från skogen och skogsindustrin ger oss värme, el,
fordonsbränsle och material som gör att vi kan hålla nere konsumtionen av torv,
kol, olja, naturgas, cement och metaller.

8 Hillevi Eriksson på Skogsstyrelsen har gjort beräkningen. Markpriser muntlig uppgift, Stefan
Karlsson.
9 Kanske kan man hitta markägare som kräver mindre ersättning om de får behålla äganderätten och
därmed jakträtten. Att i framtiden ta bort dikespropparna får då räknas som tillståndspliktig
markavvattning.
10 Om sjuttio år bedöms torven på många håll vara i hög grad förbrukad, framförallt i mer produktiv
torvmarksskog.
11 En upprätthållen produktion under denna tid hade förutsatt att dikena rensats två gånger.
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Utslaget på en sjuttioårsperiod kan då kostnaden bli i storleksordning, en
etableringskostnad på 20–25 000 kronor per hektar, en minskning av växthusgas
utsläppen med 1 till 3 ton koldioxidekvivalenter per hektar, blir kostnaden 10–40
öre per kg koldioxidekvivalenter.
Tabell 11. Grov beräkning av kostnadseffektiviteten i att återväta dikad torvmark i syfte att
minska växthusgasutsläppen. Av olika skäl är kostnaden för åkermark delad på 20 år och för
skogsmark på 70 år.
Anläggningskostnad
(kr/år)

Skötselkostnad
(kr/år)

Minskade växthusgasutsläpp
(ungefärligt antal ton
CO2e /år)

Kostnadseffektivitet
ungefärligt antal
(kr/kg CO2e)

Åkermark boreal
zon

10 000

4 500

28

0,5

Åkermark
tempererad zon

10 000

4 500

22

0,7

1–3

0,1–0,4

Skogsmark

285–360

Koldioxidskatten ligger för närvarande på 1 krona per kg, vilket kan användas
som en jämförelse. Det krävs noggrannare beräkningar, men en preliminär
bedömning är att anläggning av våtmark på dikad torvmark kan vara en kostnads
effektiv åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser. Den stora spridningen i
utsläpp mellan olika marker, som framgår av det 95-procentiga konfidensinter
vallet (tabell 10) visar att kostnaden per kg koldioxidekvivalent därtill skulle
kunna minska betydligt om man lyckas hitta de marker som avger mest växthus
gaser. Det går sannolikt också att hitta dränerade åkermarker där anläggnings
kostnad och krävd markersättning blir betydligt lägre än ovan angivna.
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13 Klimatrapportering nu och i
framtiden
De länder som skrivit under Klimatkonventionen måste årligen rapportera sina
utsläpp från källor och upptag i sänkor för alla växthusgaser. Både de gaser som
ger en direkt växthusgaseffekt det vill säga CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 och de
som ger en indirekt effekt, bland annat genom att de bildar ozon, alltså NOX, CO,
NMVOC och SO2, ingår. Från och med 2015 ska även utsläppen av NF3 inkluderas.
Rapporteringen omfattar uppgifter om utsläpp, vilka ska redovisas i ett specificerat
rapporteringsformat, och en nationell inventeringsrapport som bland annat
inkluderar beskrivningar av den metodik som används för utsläppsberäkningarna. I
rapporteringen redovisas de årliga växthusgasutsläppen från 1990 och fram till två
år före rapporteringsåret (2014 redovisades alltså utsläppen från 1990 och fram till
2012). Från och med år 2015 har riktlinjerna för rapporteringen ändrats, vilket
påverkar redovisningen av utsläppen från dikad torvmark.

13.1 Klimatrapportering och bokföring gentemot
klimatåtaganden fram till och med 2014
Tidigare rapporterades utsläpp och upptag av växthusgaser i de sex sektorerna
energi (inkluderar även transporter), lösningsmedel, industriprocesser, jordbruk,
markanvändningssektorn (LULUCF) och avfall. IPCC har tagit fram metoder som
ska användas för att beräkna utsläpp och upptag (IPCC, 1996; IPCC 2000; IPCC
2003).
Varje år hålls möten med alla länder som skrivit under Klimatkonventionen. Dessa
möten kallas för partsmöten. Den vägledning för rapporteringstabeller och invent
eringsrapporter som används idag beslutades under det åttonde partsmötet under
Klimatkonventionen i New Delhi 2002. För markanvändningssektorn fastställdes
metodiken först 2003 vid det nionde partsmötet. Rapporteringstabeller för mark
användningssektorn och därmed den slutliga omfattningen på rapporteringen
enligt Klimatkonventionen fastställdes 2005 vid det elfte partsmötet i Montreal.
De sektorer som inkluderar utsläpp från dikad torvmark idag är jordbrukssektorn
och markanvändningssektorn. I jordbrukssektorn redovisas lustgasavgång från
dikad jordbruksmark på torvmark. I markanvändningssektorn rapporteras
koldioxidavgång från dikad torvmark (skogsmark, naturbetesmark och
jordbruksmark) samt koldioxidavgång från mark som används för torvbrytning.
Klimatkonventionen är inte bindande, men kopplat till konventionen finns Kyoto
protokollet. Kyotoprotokollet är ett bindande dokument som bland annat innehåller
åtagande för i-länderna (så kallade Annex I-länder) att minska utsläppen av växt
husgaser med sammanlagt minst 5,2 procent under åtagandeperioden 2008–2012
jämfört med nivån 1990. I åtagandena om utsläppsminskningar ingår utsläppen i
jordbrukssektorn i sin helhet. Det innebär att om lustgasavgången från dikad torv
mark som används för jordbruksproduktion minskar under åtagandeperioden
(2008–2012) jämfört med 1990 så erhålls reduktionskrediter och länderna får alltså
tillgodoräkna sig denna minskning.
När det gäller markanvändningssektorn under Kyotoprotokollet beslutades att
Annex I-länderna skulle implementera och utveckla åtgärder för att bevara och
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öka sänkor och kolpooler samt för att utveckla ett hållbart skogsbruk. För att ge
incitament till detta beslutades om olika aktiviteter för bokföring av markanvänd
ningssektorn där några är obligatoriska (ny- och återbeskogning och avskogning)
och några är frivilliga (skogsbruk, bruk av åkermark, bruk av betesmark samt
återvegetering). Utsläpp av växthusgaser från dikad torvmark redovisas och
bokförs under relevant aktivitet. Sverige har dock valt att enbart redovisa utsläpp
av koldioxid från skogsmark och inte utsläpp av lustgas.
För de obligatoriska aktiviteterna bokförs för hela upptaget eller utsläppet under
åtagandeperioden. Det innebär att utsläpp från dikad torvmark som ny- eller
återbeskogats sedan 1990 bokförs. Eftersom det handlar om mycket små arealer är
dessa växthusgasutsläpp försumbara.
Sverige har också valt att bokföra skogsbruk, som är en frivillig aktivitet. Där
finns en begränsning som innebär att endast 2,13 Mton CO2-ekvivalenter (vilket
motsvarar 3 procent av Sveriges bokförda utsläpp av växthusgaser år 1990) får
bokföras. Koldioxidavgången från den dikade torvmarken räknas då samman med
koldioxidupptaget i växande skog. Koldioxidupptaget i växande skog i Sverige är
stort och ligger långt över begränsningen på 2,13 Mton, även sedan utsläppen från
dikad torvmark räknats bort. Det innebär att det inte skulle ge någon effekt på
bokföringen att vidta åtgärder för att minska utsläppen från dikade torvmarker.
Det upptag som överskrider begränsningsnivån kan dessutom användas för att
räkna av eventuella nettoutsläpp från de obligatoriska aktiviteterna, vilket innebär
att även växthusgasutsläppen från ny- eller återbeskogad dikad torvmark kan dras
bort från bokföringen.
Direkta åtgärder för att minska växthusgasutsläpp från dikade torvmarker skulle
därmed bara få en reell effekt på klimatbokföringen när det gäller lustgasavgång
från dikad åkermark på torvmark.

13.2 Klimatrapportering och bokföring gentemot
klimatåtaganden från och med 2015
Vid Klimatkonventionens 19:e partsmöte fastställdes rapporteringsriktlinjer och
tabeller för rapporteringen från 2015 och framåt. Samtidigt fastställdes tabeller för
redovisning av markanvändningssektorn för Kyotoprotokollets andra åtagande
period. Regler för bokföring och rapportering av markanvändningssektorn fast
ställdes vid tidigare möten, från 2010 och framåt. De förändringar som genomförts
påverkar redovisingen av dikad torvmark.
Från och med 2015 kommer rapporteringen att omfatta utsläpp och upptag av
växthusgaser i fem sektorer eftersom lösningsmedel och industriprocesser slagits
samman till en sektor – Industriella processer och användning av lösningsmedel
(IPPU). IPCC har tagit fram nya vägledningar för de metoder som ska användas
för att beräkna utsläpp och upptag (IPCC, 2006; IPCC 2014a; IPCC 2014b).
Även fortsättningsvis kommer lustgasavgången från dikad jordbruksmark på
torvmark redovisas i jordbrukssektorn. I markanvändningssektorn rapporteras
som tidigare koldioxidavgång från dikad torvmark (skogsmark, naturbetesmark
och åkermark) samt koldioxidavgång från mark som används för torvbrytning.
Dessutom ska även lustgasavgång redovisas för annan mark än jordbruksmark och
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möjligheter erbjuds att även inkludera metanavgång och koldioxidavgång från löst
organiskt kol (se avsnitt 5.1 och 5.2).
IPCCs riktlinjer för redovisning av växthusgasutsläpp från torvmarker (IPCC,
2014a) blev klara sent i processen. Parterna kunde därför inte enas om att allt som
inkluderats i dessa riktlinjer skulle vara obligatoriskt, utan endast de utsläpp som
inkluderats i IPCC:s riktlinjer från 2006 är de facto obligatoriska att redovisa. Det
innebär att det fortfarande är frivilligt att redovisa metanavgång och
koldioxidavgång från löst organiskt material.
När det gäller uppföljning av ländernas åtaganden om utsläppsminskningar i
Kyotoprotokollet under andra åtagandeperioden så ingår fortarande utsläppen i
jordbrukssektorn i sin helhet. Det innebär att om lustgasutsläppen från dikad
jordbruksmark på torvmark minskar under åtagandeperioden (2013–2020) jämfört
med 1990 så erhålls reduktionskrediter.
För markanvändningssektorn fattades beslut vid partsmötet i Durban 2011 om att
bokföringen av aktiviteten skogsbruk ska vara obligatorisk (Sverige har även
tidigare bokfört skogsbruk, se avsnitt 13.1, men då på frivillig basis). Dessutom
beslutades att bokföringen ska ske gentemot en referensnivå. Referensnivån utgör
för de flesta länder en ”business as usual”-prognos. Alla förändringar gentemot
denna referensnivå kommer bokföras som utsläpp eller upptag. En begränsning
finns liksom idag fortfarande kvar för hur mycket Sverige får tillgodoräkna sig om
kolinlagringen i skogen är större än i referensscenariot (3,5 procent av
basårsutsläppen). Men sammantaget innebär de nya reglerna att skogens roll i
klimatarbetet blir viktigare. Utsläpp och upptag av växthusgaser från beskogning
och avskogning bokförs liksom tidigare i sin helhet.
Utöver att göra aktiviteten skogsbruk obligatorisk fattades också beslut om att
möjliggöra bokföring av utsläpp från dikning och återvätning av våtmark (wetland
drainage and restoration – WDR). WDR bokförs genom att utsläppen under
åtagandeperioden relateras till utsläppen 1990. Aktivitet kan användas för mark
som inte redan inkluderats i bokföringen under någon annan aktivitet. I praktiken
innebär det att enbart anläggning av våtmark på mark som använts för torv
brytning kommer att inkluderas i aktiviteten. Mark där dikningen eller återvät
ningen kombineras med beskogning eller avskogning ska nämligen redovisas
under aktiviteten beskogning eller avskogning. Mark som klassificeras som
skogsmark och där dikningen eller återvätningen inte leder till förändrad markan
vändning ska redovisas under aktiviteten skogsbruk. Mark som klassificeras som
åker- eller betesmark och där dikningen eller återvätningen inte leder till
förändrad markanvändning ska redovisas under aktiviteten bruk av åkermark
respektive bruk av betesmark (om dessa frivilliga aktiviter valts). Därtill finns en
begränsning som innebär att den enbart mark som varit klassad som brukad mark
från 1990 och under hela åtagandeperioden kan bokföras under WDR. Det innebär
exempelvis att en torvmark som var orörd 1990 men där man därefter brutit torv
inte är aktuell.
Sammanfattningsvis kommer åtgärder som syftar till att minska utsläppen av
lustgas från dikad torvmark som används för jordbruksproduktion liksom tidigare
ger en effekt på klimatbokföringen. Därtill innebär de nya bokföringsreglerna att
åtgärder för att minska utsläppen från dikade marker kommer få en effekt på
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bokföringen under de aktiviter som är obligatoriska eller frivilligt inkluderats av
länderna.

13.3 Behov av data för att kunna synliggöra effekter av
återföring till våtmark
Om dikad torvmark på skogsmark skulle återföras till våtmark i syfte att minska
utsläppen av växthusgaser, så som beskrivs i denna rapport, skulle åtgärden redan
idag kunna inrymmas inom någon av de aktiviteter som ska bokföras, alltså
skogsbruk eller avskogning. I så fall kan utfallet av åtgärden synliggöras och tas
med i bokföringen under Kyotoprotokollet och den nationella klimatrapport
eringen. Sverige har i skrivandets stund valt att inte bokföra aktiviteten dikning
och återföring av våtmark (WDR). För närvarande ses möjligheterna att bokföra
aktiviteterna bruk av åker- och betesmark över. Även om de inte inkluderas
inledningsvis kan det ingå på sikt.
För att kunna bokföra de utsläppsminskningar som kan uppstå som en effekt av att
dikad torvmark återförs till våtmark behövs bättre underlagsdata. Vid anläggandet
av våtmarken måste vissa på förhand definierade parametrar identifieras, såsom
våtmarken areal, vilken typ av mark (organogen mark, torvmark eller mineraljord)
som våtmarken anläggs på, vilken näringsstatus marken har, vattendjupet och
vattenutbredningen samt var i landet våtmarken anlagts (GPS-koordinater).
För att få dataflödet att fungera borde det vara obligatoriskt att notera och
registrera dessa parametrar. För de våtmarker som anläggs med stöd från
landsbygdsprogrammet (se avsnitt 11.1) skulle man kunna begära att få in dessa
uppgifter i ansökan om stöd. I dagsläget finns en våtmarksdatabas som ligger på
SMHI:s webbplats under Vattenförvaltningen. Det enklaste vore om denna bas
förbättrades och kontinuerligt uppdaterades.
Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att upprätthålla det nationella
systemet för utsläppsinventering12 för beräkning av utsläpp och upptag av
växthusgaser för att Sverige ska kunna rapportera beräknande nationella utsläpp
och upptag samt bokföringsparamenter årligen. Som en del i Sveriges nationella
system har regeringen beslutat om en klimatrapporteringsförordning13 som
tillsammans med överenskommelser mellan Naturvårdsverket och berörda
myndigheter reglerar dataleveranser av underlagsdata för beräkningen av Sveriges
årliga utsläpp och upptag av växthusgaser.

12 beslut 19/CMP.1 under Kyoto protokollet och EU 525/2013 Monitoring Mechanism Regulation
13 Förordning 2005:626 om klimatrapportering
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14 Kunskapsbehov
Vi har i vårt arbete identifierat ett antal områden inom vilka mer kunskap behövs.
För jordbruksmark behövs mer kunskap om sätt att minska växthusgasutsläppen
och samtidigt bibehålla en produktion. Det kan handla om att odla grödor som kan
växa under blöta förhållanden eller att tillföra substanser (som aska eller koppar)
till marken som minskar avgången av växthusgaser utan att påverka produktionen
negativt.
För skogsmark behövs en noggrannare beräkning av kostnadseffektiviteten i att
återföra blöt dikad skogsmark till våtmark, det vill säga marker där dikningen inte
lyckats från början eller marken försumpats efter åtgärden i och med att dikena
inte underhållits.
Det behövs en kartläggning av arealen nyligen övergiven jordbruksmark på dikad
torvmark i syfte att kunna fokusera informations- och rådgivningsinsatser till
markägare som har den typen av mark. Uppgifterna bör finnas presenterade i GISskikt.
GIS-skikt behöver tas fram för att visa hur stor areal som totalt påverkas av höjd
grundvattennivå om en viss areal dikad torvmark återförs till våtmark.
För anlagda våtmarker behövs mer kunskap om hur växtligheten och grundvatten
nivån påverkar växthusgasutsläppen.
Mer kunskap behövs om effekten av att ta bort det översta jordlagret innan
marken återförs till våtmark, inklusive beräkningar av den totala klimateffekten
beroende på hur materialet används.
En LCA behöver göras av produktion på torvmarker med avseende på växthusgas
utsläpp, biodiversitet, näringsläckage och livsmedelsproduktion
Rekommendationer rörande anläggning och skötsel av våtmarker ur ett växthus
gasperspektiv behöver jämföras med rekommendationer om anläggning och
skötsel för att gynna biodiversiteteten och minska näringsläckaget. En analys
behöver göras av hur olika syften kan förstärka eller motverka varandra.
Avslutningsvis är det prioriterat att få mer kunskap om hur markägare skulle
kunna motiveras att återföra dikade torvmarker till våtmarker i större utsträckning.
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