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Sammanfattning 
 
Att bedriva lönsam skogsproduktion på torvmark kan för många tyckas lönlöst, men faktum 
är att potentialen finns. Dock är kunskapen kring beskogning av svensk torvmark 
undermålig, vilket enklast förklaras genom att behovet inte tidigare funnits. I takt med att 
behovet av skogsråvara stadigt ökar ser man nu på allvar över möjligheterna till olika 
produktionssatsningar av skog på tidigare mindre intressanta områden, däribland 
torvmarker. Detta arbete är en litteraturstudie av den kunskap som idag finns kring 
skogsbruk på torvmark, då i synnerhet under föryngringsprocessen, samt vilken grad av 
skogsproduktion som torvmark kan tänkas inrymma. Studien omfattar även en mindre 
fältundersökning i form av en återväxtinventering av utförd plantering på torvmark. Vitala 
skötselåtgärder såsom markavvattning och gödsling är noga beskrivet men även de 
problem och risker som kan finnas vid torvmarksföryngring berörs. Svårigheter i drivning 
och miljömässiga effekter vid denna typ av skogsbruk är exempel som lämnas utrymme för 
vidare studier och analyser.  

 
Av naturliga skäl har torvmarker i Finland en betydligt mer framskjuten roll inom 
skogsbruket och där finns väl utarbetade skötselprogram, både vid etablering av skog och 
för senare skötsel. Här har jämförelser mellan Sverige och Finland, avseende 
ståndortstyper på torvmark, mynnat ut i en framställning där finska torvmarker i 
naturtillstånd översatts till svenska torvmarkers ståndorter. Underlaget kan användas som 
stöd vid val av föryngringsmetod på olika typer av torvmarker. Det kan gälla trädslagsval, 
om föryngring ska ske naturligt eller genom plantering, vilken typ av markberedning som är 
lämpligast eller om markberedning kanske helt ska undvikas. När det gäller 
näringsinnehållet i torvmark kan man genom noggranna kontroller hitta yttre symptom på 
träd eller plantor som indikerar vilka näringsämnen som fattas. Det kan röra sig om gula 
barr, klen tillväxt eller förvridna och krokiga årsskott. Dessa symptom bekräftades vid vår 
återväxtinventering där tydliga spår av näringsbrist konstaterades. Resultatet från 
fältstudien påvisade även vikten av gödsling då ogödslade föryngringsavsnitt visade hög 
grad av mortalitet. 
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Summary 
 

To pursue profitable forestry on peatland might seem pointless to many, but the fact is 
that the potential is there. However, knowledge of the afforestation of Swedish peatland is 
not adequate, which is best explained by that the need has previously never existed. As the 
need for forest products is steadily increasing, serious consideration is now being taken 
regarding the possibility of different production efforts on previously less interesting forest 
areas, including peatlands. This study includes a literature study on reforestation of 
peatlands and a field study on regrowth inventory of planting on peatland. It is a 
compilation of knowledge about today's forestry on peatland, in particular during the 
regeneration process and the amount of forest that peatlands may contain. Vital 
management measures such as drainage and fertilization is described in detail, but also the 
problems and risks that may exist in the peat soil rejuvenation mentioned. Difficulties in 
harvesting and environmental impacts of this type of forest are examples that leave room 
for further study and analysis. 
 

In Finland, where the peatlands play a much more prominent role, there are well-
developed management programs, both in the establishment of forest and subsequent 
care. Comparisons between Sweden and Finland regarding habitat types on peat soil, have 
resulted in a presentation in which Finnish peatlands in their natural state have been 
translated into Swedish peatland habitats. This presentation can be used to support the 
choice of regeneration method on different types of peatland. It may be a choice of tree 
species, if the regeneration will happen naturally or through planting, which type of soil 
preparation is appropriate, or if preparation of the soil should be completely avoided. 
When it comes to the nutritional content of peatlands, one can through rigorous checks 
find external symptoms on trees or plants that indicate which nutrients are missing. This 
may involve yellow needles, sluggish growth or twisted and bent shoots. These symptoms 
were confirmed by our regrowth inventory where obvious signs of malnutrition were 
found. The results of the field study also showed the importance of fertilization when the 
unfertilized rejuvenation section showed a high degree of mortality. 
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Abstract 
 

Kunskapen kring svensk torvmarksbeskogning är undermålig. En kunskapslucka som till stor 
del beror på att torvmark tidigare bedömts som ointressant mark i samband med 
skogsproduktion. Detta beror mycket på det svenska regelverkets restriktioner mot 
markavvattning och gödsling samt miljöaspekterna som berörs och den aktivare skötsel 
som krävs. Det ökade behovet av skogsråvara gör att skogsbruket söker nya marker där 
torvmarken har potential att etableras för skogsproduktion.  
 
Studien är en kunskapssammanställning som lyfter fram kunskap kring skogsbruk på svensk 
torvmark med fokus på föryngringsprocessen. Finland använder torvmarker i skogsbruket 
på ett sofistikerat sätt. I studien jämförs Sveriges förutsättningar för skogsproduktion på 
torvmark med Finlands skötselprogram, en jämförelse som går att använda som en 
fingervisning till vilka föryngringsmetoder som lämpar sig i Sverige. Studien rymmer även 
en mindre fältstudie på torvmark som visar på tydliga indikationer av näringsbrist i marken 
och vikten av en korrekt utförd gödslingsåtgärd.   
 
 
Nyckelord: torvmark, torvmarksföryngring, skötselåtgärder, skogsbruk, skogsproduktion, 
föryngringsmetod 
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Abstract (in English) 
 

The knowledge of forestry on Swedish peatland is insufficient. The knowledge gap is largely 
due to peatland previously being considered unsuitable land in connection with the forest. 
This is highly due to the Swedish regulatory restrictions on land drainage and fertilization, 
but also due to the environmental aspects involved and proactive maintenance required. 
The increased demand for forest products has allowed forestry to seek alternatives, where 
peat soil has the potential to be established for forest production. 

The study is a compilation of knowledge that emphasizes the knowledge of forestry on 
Swedish peatland with focus on the rejuvenation process. Finland uses peatland forestry in 
a sophisticated way. The study compares Sweden's prospects for forestry on peatland with 
Finland's maintenance program, a comparison that can be used as a pointer to which 
rejuvenation methods are suitable in Sweden. The study also contains a field study on 
peatland showing clear signs of nutrient deficiency in the soil and the importance of 
correct fertilization. 

 

Keywords: peat, peat soil regeneration, conservation measures, forestry, forest, 
regeneration method  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Hållbar utveckling är ett övergripande mål för såväl EU som för den svenska 
regeringens politik. Med hållbarhet och långsiktighet inom skogsbruket syftas till att 
kunna tillgodose dagens behov utan att för den skull förstöra förutsättningarna för 
framtida generationers behov (Skrivelse 2003/04:129, 2004). Det anses t ex rimligt att 
även i framtiden kunna föryngringsavverka minst lika mycket skog som vi gör idag.  
 
I början av 2000-talets var konjunkturen stark och skogsindustrins efterfrågan på virke 
var stor. Denna utveckling pågick fram till finanskrisens utbrott 2008, då konjunkturen 
stagnerade. Riksskogstaxeringens statistik1 visar att skogens tillväxt i volym är större än 
vad som avverkas (figur 1). 
 

 
Figur 1 Riksskogstaxeringens senaste statistik över volymstillväxt, volym avverkning samt 
förrådsuppbyggnad på skogsmark. Källa: Skogsindustrierna (2011 s. 10). 

 

Efterfrågan på virke bedöms emellertid öka i framtiden. Skogsstyrelsens 
virkesbalansberäkningar visar dessutom att skogsbruket redan idag har en ansträngd 
virkesbalanssituation då, trots förrådsuppbyggnaden, de senaste  
årens avverkningsvolymer ligger högre än vad som anses vara långsiktigt och uthålligt 
(Claesson & Svensson, 2008). 
 
Enligt skogsstyrelsen är den högsta hållbara avverkningsvolymen under det närmsta 
decenniet inom intervallet 95-100 milj m3sk/år (Claesson & Svensson, 2008), den nivå 
där vi enligt Riksskogstaxeringens statistik alltså befinner sig på redan idag. Vidare 
bedömer man att ”Något utrymme för att öka den totala användningen av rundvirke 

                                                 
1
 Riksskogstaxeringen är en årlig stickprovsinventering som genomförs av Institutionen för 

skoglig resurshållning vid Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU. Central arbetsuppgift är att samla 
officiell statistik kring Sveriges skogstillgångar (Skogsstyrelsen, 2012a). 
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under de kommande tjugo åren jämfört med dagsläget finns inte utan att förlita sig på 
import” (Claesson & Svensson, 2008). 
 
Via beräkningssystem, innehållande en rad olika hypotetiska scenarier, beräknas en 
framskrivning av skogstillståndet och dess potentiella avverkningsnivå2 (Claesson & 
Svensson, 2008). Det senaste beräkningsuppdraget mynnade ut i rapporten SKA-VB 
083. Den påvisar scenarier med trendbrytande utveckling närmsta tiden, med 
krympande potentiell avverkningsnivå som följd. Detta jämfört med traditionellt 
mönster där tillväxten istället befunnit sig långt över faktisk avverkningsnivå (Claesson 
& Svensson, 2008). 
 
Efterfrågan på virke bedöms således öka vilket gör importen av skog nödvändig för vår 
råvaruförsörjning. Enligt SKA-VB 08 finns dock möjligheter att öka den inhemska 
skogens tillväxt genom olika produktionshöjande åtgärder. Som ett led i detta uppdrog 
Jordbruksdepartementet hösten 2008 Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att klarlägga 
tänkbara möjligheter till intensivodling på skogsmarker med låga naturvärden. 
Utredningen kom att kallas MINT-projektet4 , som bland annat visade att det finns 
potential att mer än fördubbla skogens tillväxt på arealer som intensivodlas, jämfört 
med tillväxten vid konventionellt skogsbruk (Larsson m.fl., 2009).  
 
Sveriges torvmarker utgör en intressant del i diskussionen kring produktionssatsningar 
och genom att nyttja dessa för skogsproduktion kan tillgången på skogsråvara öka i 
framtiden. Skogsproduktion på torvmark kan dock påverka både klimat och miljö. 
Enligt miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”, bör Sveriges utsläpp av 
växthusgaser 2020 vara 40 % lägre jämfört med utsläppen år 1990. Upptag och utsläpp 
av växthusgaser från skogsbruk och annan markanvändning är dock för närvarande 
undantagna (Naturvårdsverket, 2012), men torvmarkerna står idag för ungefär 15 % av 
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser (Bergqvist, 2007). Från torvmarker avges 
koldioxid, metan och lustgas, av vilka metan och lustgas är 23 respektive 296 gånger 
starkare än koldioxid (Bergqvist, 2007). Dikning av torvmarker påverkar utsläppen av 
växthusgaser på två sätt. När skogens tillväxt ökar, ökar också fotosyntesen5 och 
upptaget av koldioxid (Bergqvist, 2007). Dessutom minskar utsläppet av metan, då 
metan i första hand frigörs från blöta torvmarker i naturtillstånd (Ruotsalainen, 2008). 
Vid en dikningsåtgärd sjunker emellertid markens vattennivå och påskyndar 
nedbrytningen av torv nära ytan. Detta medför att utsläppen av koldioxid och lustgas 
från marken ökar (Ruotsalainen, 2008). 
 

                                                 
2
 Potentiell avverkningsnivå är beräknad framtida maximala avverkningsvolym, utan att den 

efterföljande tillväxt- och avverkningsnivån nämnvärt ska behöva minska (Claesson och 
Svensson, 2008). 
3
 Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008. 

4
 Möjligheterna till intensivodling av skog. 

5
 Fotosyntesen är en process där gröna växter bildar kolhydrater av koldioxid och vatten med 

hjälp av solljuset som energikälla (Hjort, 2002). 
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Flera våtmarksberoende arter såsom mossor, lavar, insekter och fåglar kan missgynnas 
av dikning och skogsproduktion på torvmark (Simonsson, 1987).  Även vattnets 
naturliga hydrologi6 och kretslopp rubbas, vilket kan resultera i förändrade 
vattennivåer och vattenvägar (Henriksson, 2006). Det naturliga reningsverket som 
finns i sumpskogsmiljöer riskerar att försämras då dikning och dränering rätar ut 
vattenströmmarna med stötvis försämrad vattenkvalitet som resultat (Wirdheim, 
1997). Historiska arkiv rubbas eller rent av försvinner då torven vid dikning syresätts 
och snabbare bryts ned (Skogsstyrelsen, 2000). 
  
Ur produktionssynpunkt finns emellertid motiv för en ökad satsning på torvmarkerna. 
Det råder dock rådvillhet kring hur skogsbruk ska bedrivas på torvmarker. Mestadels 
beroende på osäkerheten kring tillvägagångssätt, men även på att avverkning och 
drivning i dessa miljöer ofta innebär ekonomiskt mer riskfyllda operationer än på 
konventionell fastbacke med vedertagna metoder. I torvmarksmiljöer finns en vilande 
potential, åtminstone produktionsmässigt sett, som ligger helt i linje med det 
resonemang som nu pågår kring produktionshöjande åtgärder och effektivare 
resurshushållning inom svenskt skogsbruk. Detta sammantaget formar själva 
utgångspunkten för vår studie.  
 

1.2 Vad är torvmark? 
 

Med torvtäckta marker menas generellt marker med ett täcke av torv utan någon 
specifik torvmäktighet (Bergqvist, 2007). Först när den torvtäckta marken når en 
torvmäktighet på > 30 cm benämns marken specifikt som torvmark (bilaga 1). Är 
torvmäktigheten < 30 cm, eller saknas helt, räknas marken istället som våt fastmark 
eller bara fastmark (Hånell, 2006a). Skogsbevuxen våt fastmark och torvmark bildar 
tillsammans begreppet skoglig våtmark (figur 2). Definitionerna gäller i Sverige, andra 
länder tillämpar t ex en gräns vid 40 cm torvdjup för att marken skall räknas som 
torvmark (Rudqvist, 1999).  
 
 

 
Figur 2 Skogsmark och myr på våt fastmark respektive torvmark. Källa: Hånell (1985 s. 2). 

                                                 
6
 Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden. Dess förekomst, fördelning, 

egenskaper och kretslopp (SMHI, 2012). 
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Trots definitionen ovan krävs ytterligare klarläggande kring begreppet torvmark. Ett 
vanligt förekommande uttryck är våtmark, som är ett samlingsnamn över olika fuktiga 
och våta ståndorter (Världsnaturfonden, 2005). Begreppet våtmark kan vidare delas in 
i olika typer beroende på vattnets ursprung och om marken är torvbildande eller inte 
(Länsstyrelsen, 2012). Huvudgrupperna för våtmark är stränder, myrar och övriga 
våtmarker, som i sin tur fördelas i olika undergrupper (figur 3). 

Myrar utgör huvuddelen av den totala våtmarksarealen i Sverige (Världsnaturfonden, 
2005). Det som skiljer myrar från andra våtmarker är dels växtsamhället med 
kärlväxter och mossor, men framförallt den torvbildande processen (von Stedingk, 
2008). Det finns flera olika klassificeringssystem för indelning av olika typer av myrar, 
men vanligen baseras indelningen på varifrån och hur vattenflödet når myren. Detta 
skapar undergrupperna kärr, blandmyr och mosse (Naturvårdsverket, 2007). 
 

 
Figur 3 Flödesschema som beskriver begreppet våtmark och dess indelning i huvudgrupper undergrupper.  
Blå box motsvarar torvbildande markslag. Källa: Egen figur. 
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1.2.1 Kärr 

Kärr får en del av sitt vatten och sina näringsämnen från anslutande fastmarkspartier. 
Detta sätter sin prägel på kärrens vegetationssammansättning och typ, vilket kan vara 
rikkärr eller fattigkärr (Naturvårdsverket, 2007). Många kärr är skogsbevuxna och kärr 
med skog av en krontäckning > 30 % kallas vanligen kärrsumpskog (Rudqvist, 1999). 
 
1.2.2 Blandmyr 

Blandmyrar är en blandning av kärr- och mosspartier (figur 4) och är i Sverige vanligast 
förekommande i norr (Världsnaturfonden, 2005). Den vanligaste varianten av 
blandmyr är mosaikblandmyr där kärr- och mosselement bildar en mosaik utan något 
speciellt mönster. Övergången från blandmyr till mosse är flytande och oftast diffus 
(Länsstyrelsen, 2012). 
 

 
Figur 4 Översiktsbild över våtmarker och dess olika övergångszoner. Källa: Rydin (2012, s. 4). 
 
1.2.3 Mosse 

Myrar som enbart förses med ombrogent7 vatten kallas mossar och är ofta 
näringsfattiga med lågt pH-värde (figur 4). De delar av mossarna som ändå innehar 
näring är mosskanterna, som kallas lagg eller kärrlagg, vilka erhåller sin näring från den 
omgivande fastmarken (Naturvårdsverket, 2007). Laggen har blivit alltmer attraktiv för 
dikningsåtgärder i syfte att öka skogsproduktionen i och kring övergångszonen 
(Martinsson, 1994). Mossens näringsfattiga förhållanden avspeglas tydligt genom den 
artfattiga, ofta risdominerade vegetationen, där vitmossan dominerar 
(Naturvårdsverket, 2007).  Mossor är speciella i det avseendet att de saknar rötter. 
Hela deras tillväxt bygger på den näring de kan fånga upp ur vattendropparna. På så 
sätt har mossor sin tillväxt i toppen, samtidigt som de dör ungefär lika mycket i botten. 
I odränerad mark dör mossan så småningom och på så vis byggs torv successivt upp 
(Hjort, 2002). Vissa mossar täcks fläckvis av lågproducerande tall och benämns då som 
mosseartad sumpskog (Rudqvist, 1999). Vidare delas mossarna in i olika typer 
beroende på dess form och omgivning. Den vanligaste mossetypen i Sverige är svagt 
välvd mosse som även inkluderar helt plana mossar (Naturvårdsverket, 2007). 

                                                 
7
 Ombrogent vatten och växtnäring tillförs genom nederbörden (Hjort, 2002).  
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1.3 Torvbildning 
 

Torv bildas då dött organiskt material förhindras förmultna på grund av syrebrist som 
orsakats av överskott på vatten (Martinsson, 1994). Istället ackumuleras lager av torv 
till ett allt mäktigare täcke, vars karaktär gradvis förändras med avståndet från 
markytan (figur 5). Den unga vitmosstorven finns närmast markytan och de äldsta 
avlagringarna kärrtorv gränsar mot sjögyttjan (Hjort, 2002).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 Igenväxningsmyrens olika torvlager.  
Källa: Hjort (2002 s. 206). 

 
I Sverige påbörjade myrbildningsprocessen i samband med inlandsisens avsmältning 
och pågår än idag. Tillväxttakten varierar dock där många äldre myrar faktiskt har en 
avstannande tillväxt. Likväl beräknas ett medelvärde i höjdled på ca 0,5 mm/år (SGU, 
2012a), vilket i Sverige motsvarar en torvmarkstillväxt på ungefär 18-20 milj. m3/år 
(Brandel, 2006).  
 
Man skiljer främst på två olika typer av myrbildningar: igenväxningsmyr och 
försumpningsmyr, varav den senare är den vanligaste bildningstypen i Sverige 
(Martinsson, 1994). Försumpningsmyren bildas genom försumpning direkt på 
fastbacken. T ex tidigare dränerad skogsmark kan av klimatiska förändringar övergått 
till icke dränerat tillstånd, och sumpskogar eller andra kärrartade marker har bildats 
(Hjort, 2002). Igenväxningsmyren uppstår genom igenväxning av sjöar eller vattendrag 
(Hjort, 2002). Detta kan ske genom en långsam naturlig process (figur 6), men också 
snabbare genom av människan konstgjord sänkning av vattenytan i en sjö eller genom 
växtnäringsläckage av olika slag. Innehållet i torvlagren skiljer sig åt i de olika 
bildningstyperna. Igenväxningsmyren har alltid ett bottenlager av lera eller gyttja, 
medan försumpningsmyren har ett bottenlager av starkt nedbruten kärrtorv 
överlagrad av vitmossetorv i olika förmultningsstadier (Martinsson, 1994). 
 



  
 

7 
Stanley Eriksson, Anki Eriksson 

 
Figur 6 Principskiss över igenväxningsprocessen. Källa: Torvforsk (2012). 
 

1.4 Torvmarkernas tidigare användning 
 
Historiskt sett har torvmarker haft en betydande roll för både jord- och skogsbruk i 
Sverige. För jordbruksändamål dikades torvmarker redan på 1600-talet (SGU, 2012a). I 
mitten av 1800-talet var skogsdikningens huvudsyfte att öka skogsproduktionen på 
försumpade mark och den generella uppfattningen var att dikningen kunde öka 
skogsproduktionen på i stort sett alla typer av torvmarker (Gunnarsson, 2009).  
 
Ytterligare en allmän uppfattning var att man genom dikning kunde leda bort 
dimmorna som låg över myrarna och på detta sätt minska frostrisken även på marker 
som låg en bit bort från den dikade marken. Frostrisken ansågs störst i Norrland och 
under perioden 1840-1926 utbetaldes statsbidrag till skogsdikning för 
frostländighetens minskande (Sveriges riksdag, 1840). Detta resulterade i de s.k. 
krondikena, som idag finns på många myrar runtom i Sverige (Gunnarsson, 2009).  
 
Under 1930-talets depression och stora arbetslöshet ökade åter dikningsintensiteten, 
som då sågs som ett produktivt nödhjälpsarbete. Omkring 10 000 km diken grävdes 
årligen med en sammanlagd båtnadsareal8 av mer än en kvarts milj. ha (Fahlvik m.fl, 
2009). Dikningsverksamheten avtog därefter snabbt, främst på grund av brist på 
arbetskraft, men också på grund av att de statliga subventionerna minskade.  
 
En dikningskulmen inträffade återigen på 1980-talet (figur 7). Större delen av den 
dikning som då utfördes omfattade dock skyddsdikning9, som utfördes i syfte att 
motverka försumpning efter slutavverkning. Ca 30 000 ha skyddsdikades under 80–90-
talet och de markavvattnande åtgärderna uppgick till ungefär 15 000 ha (Gunnarsson, 
2009). Sammantaget bedöms att från 1850-talet och fram till idag har mellan 1,5-2 
milj. ha torvtäckt mark i Sverige dikats för att producera skog. Av denna areal är 
fortfarande ca 300 000 ha impediment (Hånell 2006a). 
 

                                                 
8
 Båtnadsarealen anger den totala areal som får nytta av markavvattningen.  

9
 Skyddsdikning är en åtgärd enbart för att dränera tillfälligt överskott av vatten som kan uppstå 

efter en avverkning (Skogsstyrelsen, 2012e). 
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Figur 7 Skogsdikningens omfattning i Sverige från år 1870 fram till idag. Antal km diken med fördelning 
på markavvattning, -skyddsdikning och bäckrensning. Källa: Hånell (2009 s. 9). 

 
Vid tiden runt sekelskiftet pågick en intensiv debatt om den svenska skogsmarken 
hotades av försumpning eller inte (SGU, 2012b). Så småningom enades man dock om 
att denna fara var obetydlig. Man lyckades genom en pollenanalys datera ett par tunna 
torvtäcken och kunde då konstatera att dessa var flera tusen år gamla. Idag råder dock 
återigen delade meningar kring försumpningshotets förekomst (SGU, 2012b). 
 

1.5 Syfte och mål 

Syftet med den här studien var att sammanställa kunskap om skogsproduktion och 
skogsföryngring på torvmark i Sverige. De frågeställningar studien avsåg besvara var: 

 I vilken omfattning skulle torvmarkerna kunna nyttjas för skogsproduktion? 

 Vilken produktion kan man förvänta sig på torvmark? 

 Vilka föryngringsmetoder är möjliga på torvmark? 

 Vilka problem finns vid skogsföryngring på torvmark? 
 
 

Syd 
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1.6 Avgränsningar  

Den huvudgrupp av våtmark, som den här studien avgränsades till var myr. Av dessa 
torvmarker de på produktiv skogsmark, dvs. skogsmark där produktionen > 1 m3sk/ha 
år. Vidare fokuserade studien på föryngringsmetoder och skogsproduktion under själva 
föryngringsstadiet. Efterföljande skogsskötselåtgärder och produktionsnivåer 
utelämnades. Studien avgränsades dessutom till svenska förhållanden.  
 

Litteraturstudien avgränsades genom att studera liknande studier innehållande 
föryngringsmetoder och produktionshöjande åtgärder på torvmark, samt 
problematiken runt detta. 
 

  



  
 

10 
Stanley Eriksson, Anki Eriksson 

2. Material och metod 

Studien består av två delar, dels en litteraturstudie dels en mindre fältstudie. 
Tyngdpunkten ligger på litteraturstudien.  
 

2.1 Litteraturstudien 
 
Litteraturstudien genomfördes för att inhämta bakgrundsfakta och ta del av tidigare 
studier gällande föryngring och förväntad skogsproduktion på torvmark. 
Information insamlades genom litteraturen samt genom muntlig kontakt med 
Skogsstyrelsen. Litteratursökningen genomfördes i databaserna Web of Science, Forest 
Science och Taylor & Francis. Dessutom gjordes sökningar i Libris, den nationella 
bibliotekskatalogen. Finsk litteratur erhölls bland annat från Skogsbrukets 
utvecklingscentral Tapio, Helsingfors. Flertalet utredningar, statistiska skrivelser, 
rapporter och artiklar har granskats under studiens gång.  
 

2.2 Fältstudien 
 
Fältstudien genomfördes för att i realitet se utfallet av en torvmarksföryngring och 
utfördes genom en återväxtinventering av en beskogad torvmark, Spjutaretorps mosse 
strax utanför Vislanda i Alvesta kommun, ägd av skogsbolaget Södra. Mossen har 
tidigare använts för torvproduktion. Denna verksamhet avslutades år 2006 och i 
samband med detta askgödslades marken.  
 
På mossen fanns äldre planteringar av svartgran (Picea mariana), tall och kanadensisk 
lärk (Larix laricina). Hösten 2008 planterades delar av mossen med gran och tall. Andra 
delar lämnades samtidigt fria för självföryngring. 
 
2.2.1 Beskrivning av lokalen 

Genom kontakt på Södra angavs ett lämpligt inventeringsområde på Spjutaretorps 
mosse, där en yta om 100 X 100 m valdes ut. Ytan innefattade gran och tall planterade 
radvis i 2 – 2,5 m förband. Förutom att ytan gödslats med aska var även 
dikningsåtgärder utförda innan plantering. Dikena var utformade i raka linjer med ca 
20 m mellanrum. Ogödslade markstycken, 2 – 3 m breda, förekom i och runt 
gödslingsmaskinernas körstråk. Ingen markberedning hade utförts före plantering. 
 
2.2.2 Provyteutläggning 

Återväxtinventeringen genomfördes som en stickprovsinventering med 30 st. objektivt 
utlagda provytor i ett kvadratiskt mönster över ytan (bilaga 3). Provyteförbandet var ca 
15 m i enlighet med förbandsformeln ur kompendiet Skogsuppskattning (2007): 
 

Förband =√
               

              
     √

      

  
  = 18,2 m 
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Av praktiska skäl flyttades provytor som hamnat i eller i anslutning till dike till närmsta 
lämpliga punkt. 
 
2.2.3 Genomförande 

Varje provyta hade radien 2,82 m och arealen 25 m2. På varje provyta mättes 
stamantal, överlevnad, stambasdiameter, höjdtillväxt och totalhöjd. Även antalet döda 
plantor, plantkvalitet och betesskador registrerades. De mätinstrument som användes 
var klave (cm), måttband och ett ”mätspö” om 2,82 m. 
 
I varje provyta räknades antalet stammar av gran, tall respektive björk. Det rika 
uppslaget av björk medförde att endast björkstammar > 40 cm inräknades.  
Genom antalet stammar i en provyta kunde stamantalet/ha beräknas genom 
multiplikation med 400 (25 m2 x 400 = 10 000 m2).  
 
Formel:   x1 X 400 
                      x2 

x1 = Antal stammar 
x2 = Antal provytor 
 
Av de 30 provytor som kontrollerades landade 15 ytor i planteringsrad för gran och 
resterande i planteringsrad för tall. Bortfallet, dvs. döda plantor, summerades över 
samtliga 30 provytor. 
 
I varje provyta utsågs en planta som huvudplanta för syning. Fördelningen av 
huvudplantor mellan trädslagen blev 15 för gran respektive 15 för tall. Totalt 
kontrollmättes 30 st. huvudplantor. Självföryngrad björk föll bort i urvalet av 
huvudplanta. På huvudplantan mättes stambasdiameter (cm), någon cm upp på stam 
ovan jord. Dessutom mättes huvudplantans totalhöjd och höjdtillväxt. Höjdtillväxten 
på tall baserades på de tre senaste årsskottens längd, medan höjdtillväxten på gran 
baserades på de två senaste årsskotten då deras tillväxt var betydligt svårare att 
urskilja. 
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3. Resultat och analys 
 

3.1 Skogsproduktion på torvmark 
 
3.1.1 Skog på torvmark 

Sverige är ett av världens torvmarks tätaste länder med en torvtäckt areal på ca 10 000 
milj. ha (Hånell, 2009), vilket motsvarar ca 25 % av Sveriges totala landareal (figur 8). 
Nästan hälften av torvmarksarealen räknas som produktiv skogsmark, dvs. mark där 
tillväxten är större än 1 m3sk/ha, år (Hånell, 2009).  
 
Av Sveriges totala virkesförråd finns mer än 500 milj. m3sk (ca 16 %) på mark med mer 
eller mindre mäktigt torvlager, s.k. skogliga våtmarker. Tillväxten ligger på ca 17 milj. 
m3sk/år vilket motsvarar 14 % av Sveriges totala tillväxt/år (Hånell, 2006). I jämförelse 
med skog på fastmark behöver skog på torvmark en mer aktiv skötsel, men detta kan i 
sin tur ge möjlighet till, med undantag för de sämsta bonitetsklasserna, en högre 
skogsproduktion än på fastmark (Ruotsalainen, 2008).  
 

 
Figur 8 Sveriges totala land- respektive torvmarksareal. Källa: SCB (2012). 

 
3.1.2 Torvmarkens förutsättningar 

Markens underlag och jordartens struktur är två avgörande faktorer för dess 
näringstillgång och följaktligen även för skogars produktion av både virke och 
naturvärden. Även de lösa jordlagrens innehåll av fint eller grovkornigt material är av 
betydande faktor vad gäller hur snabbt vattnet kan transporteras genom marken 
(Rudqvist, 1999).  

Landareal 
40, 7 milj. ha 

Produktiv 
skogsmark 

≈ 5 milj. ha 

Skogligt 
impediment 

≈ 5 milj. ha 

Torvmarksareal 
≈ 10 milj. ha 
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Torv tillhör den organogena jordarten10 och bildas i de områden där vattentillgången 
är riklig och syrebristen påtaglig. Själva humifieringsprocessen11 orsakas av bland annat 
mikroorganismer och är en mycket långsam process (Torvforsk, 2012). Oftast 
innehåller torv tillräckligt med kväve för att flertalet växter skall kunna växa, men 
överskottet på vatten och bristen på övriga näringsämnen gör växtligheten begränsad. 
Av denna anledning är torvdjupet avgörande för hur träd utvecklas på dessa typer av 
marker. Grunda torvmarker, där trädens rötter sträcker sig genom torvtäcket ända ner 
till mineraljorden, är ofta mycket produktiva marker (Rudqvist, 1999).  
 
Den naturliga näringstillförseln som sker genom vittring av mineraljord på fastmark 
saknas helt på torvmarker (Hånell, 2009). Torvlagret är så pass djupt att rötterna inte 
når ner till mineraljorden (Ruotsalainen, 2008). Detta medför att trädens tillväxt 
slutligen stagnerar och möjligen även dör av näringsbrist (Hånell, 1988). Fosfor (P) och 
kalium (K) är näringsämnen som framförallt är otillräckliga. Orsak till detta är dels att 
den mikrobiella nedbrytningsprocessen som frigör fosfor är mycket långsam på 
torvmarker, dels att torvmarker har svårt att behålla kalium. Däremot hålls kalium 
effektivt kvar i det biologiska kretslopp som upprätthålls av diverse växtlighet. Därför 
är förekomsten av fleråriga växter såsom ris och buskar viktig för kaliumtillgången på 
torvmarker. En avverkning på torvmark kan därmed öka kaliumurlakningen eftersom 
den kaliumbindande vegetationen då reduceras (Ruotsalainen, 2008). I jämförele med 
vanlig fastmark har torvmark istället ett överskott av kväve (N) (Hånell, 1988). Dock 
kan ur produktionssyfte tillförsel av kväve (N) på magrare torvmarkstyper vara befogad 
(Ståhl, 2009).  
 
Torvmark skiljer sig från annan mark genom att vattennivån och näringsförhållanderna 
måste regleras för att godtagbar skogsproduktion skall kunna bedrivas (Bergqvist, 
2007). Detta uppnås genom dikningsåtgärder och gödsling. Idag är dikning som 
skötselmetod starkt reglerad i lagar och bestämmelser, främst beroende på 
restriktioner ur miljösynpunkt. De lagar som styr och reglerar dikning och gödsling är 
framförallt Skogsvårdslagen och Miljöbalken men även Kulturminneslagen 
(Skogsvårdslag 1979:429; Miljöbalken 1998:808, 1998; Lag om kulturminnen 
1988:950).  
 

3.2 Dikning av torvmark 
 

Skogsdikningens syfte är att förbättra trädens växtbetingelser genom att avleda 
överskott av vatten, och på så sätt öka skogsproduktionen på försumpade skogsmarker 
(Fahlvik m.fl, 2009).  Skogens tillväxt på torvmarker påverkas främst av torvens lufthalt, 
dvs. dräneringsgraden, och av tillgången på upptagbara näringsämnen. Genom att dika 
ökar man bland annat lufthalten i torven så att syretillgången för trädrötterna säkras. 
En växande skog dränerar dessutom automatiskt marken genom avdunstning som sker 
under vegetationsperioden och eftersom en del av nederbörden fastnar direkt i 

                                                 
10

 Organogen jordart präglas av organiskt material (Hjort, 2002). 
11

 Humifieringsprocessen omfattar nedbrytningen av växtdelar till torv (Hjort, 2002). 
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kronorna (Ruotsalainen, 2008). I Sverige tillämpas idag följande metoder vid 
skogsdikning: 
 

 Markavvattning (nydikning) som avser att långvarigt sänka vattenhalten eller 
grundvattenytan för att på så sätt åstadkomma en bestående ökning av 
skogsproduktionen (Fahlvik m.fl, 2009).  

 Dikesrensning vars syfte är att återställa redan befintliga dikessystems 
dränering genom att gamla diken rensas upp till ursprungligt djup (Fahlvik m.fl., 
2009). 

 Skyddsdikning som syftar till att avleda vattenöverskott som förorsakats av 
stigande grundvattennivå efter en kalavverkning (Fahlvik m.fl., 2009). 

 

3.2.1 Regelverk  

Dikningsåtgärder är starkt reglerad i lagar och bestämmelser, främst beroende på 
restriktioner ur miljösynpunkt. Det som förr genomfördes med statsbidrag är idag med 
vissa undantag helt förbjudet (Fahlvik m.fl., 2009).  
 

Vid markavvattning, vilket inkluderar nydikning och dikesfördjupning, krävs tillstånd 
från länsstyrelsen (11 kapitlet 13§ Miljöbalken). I stora delar av Götaland och Svealand 
råder numera ett ”principiellt förbud med dispensmöjligheter” gällande 
markavvattning för virkesproduktion. Här får markavvattning bara ske om särskilda 
skäl föreligger, exempelvis vid komplettering av redan befintliga dikessystem. 
Naturvärdena i området och dess omgivning får dock inte försämras ytterligare vid 
ingreppen (Ståhl, 2009). 
 
Dikesrensning räknas normalt inte som markavvattning och kräver varken tillstånd 
eller anmälan, under förutsättning att dikets djup och läge hålls intakt (11 kapitlet 15§ 
Miljöbalken). Med det menas att dikning får ske till det ursprungliga dikets botten. Om 
grannar berörs av dikningen måste de underrättas. Om dikningen riskerar påverka 
fiskbestånd nedströms dikningen måste anmälan göras till länsstyrelsen (11 kapitlet 
15§ Miljöbalken). 
 

Åtgärder mot försumpning efter avverkning, dvs. skyddsdikning, kan enligt 6 § 
Skogsvårdslagen utföras när det behövs för att få en tillfredställande återväxt eller för 
att återväxten ska utvecklas väl. Skyddsdikning ska i förväg anmälas till Skogsstyrelsen, 
minst 6 veckor innan åtgärden är planerad att börja (14§ Skogsvårdslagen). Anmälan är 
giltig i 5 år.  
  
Alla skogsbruksåtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön ska anmälas till 
Skogsstyrelsen för samråd enligt Miljöbalken (12 kapitlet 6§), minst sex veckor i förväg. 
En dikesrensning kan omfattas av en sådan skyldighet. Har exempelvis ett dike legat 
orört så länge att ett nytt naturtillstånd har uppkommit efter den gamla 
dikningsåtgärden, måste tillstånd sökas hos länsstyrelsen för avvattningsverksamhet 
(11 kapitlet 13§ Miljöbalken). Samrådet innebär en dialog mellan Skogsstyrelsen och 
markägaren där syftet är att reda ut vilken inverkan dikesrensningen kan få på 
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Figur 9 Andel dikad skogsmark på torv i Sverige av 
totala skogsmarksarealen. Källa: Bergqvist (2007 s. 6). 

 

naturmiljön och vilka anpassningar som kan vara aktuella. Regelverket kring just 
dikesrensning har nyligen setts över och framförallt tydliggjorts på många punkter, 
bland annat vad som klassas som ett ”nytt naturtillstånd”. 
 
3.2.2 Dikad areal  

Nästan 15 % av den torvtäckta arealen i Sverige är dikad för skogsbruksändamål (Ståhl, 
2009). Förekomsten av dikad skogsmark på torv varierar dock mellan olika delar av 
landet (figur 9). Andelen dikad torvmark är högst i Götaland och längst Västerbottens 
kustland. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.2.3 Dikningens genomförande 

På de flesta torvmarker är grundvattennivån för hög. Genom dikning sänks vattennivån 
vilket gör att syre når ner till trädens rötter (Hånell, 2009). Efter dikning bör 
vattennivån ligga på 40-50 cm (Bergqvist, 2007). På en femtedel av den ca 1 miljon ha 
dikade torvmarken är dräneringen inte tillräcklig. Detta betyder inte att de övriga 
800 000 ha har väl fungerande dräneringar, utan allt för ofta är dräneringsintensiteten 
för gles. Åtgärder som normalt behövs är dikesrensning samt att lägga dikena med 
högre intensitet (Hånell, 2006b). Det går inte enbart att utgå från ståndorten vid 
dikning. Även det klimatiska läget är avgörande. Ståndorter inom samma bonitetsklass 
och område kan vara olika beroende på vart de är belägna (Hånell, 1988). Nydikning 
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bör endast ske på ståndorter som har potential att producera skog och som är väl 
representerade i området (Hånell, 2009). 
 
Dikning utförs lämpligen i samband med en avverkningsetapp, då helst på tjälad mark. 
Träd och buskvegetation som senare uppkommer vid dikeskanterna bör lämnas för att 
gynna djurlivet och motverka dikets igenväxning. Att kalavverka är inget som gynnar 
torvmarken oavsett om den är dikad eller inte. Istället bör stegvis avverkning utföras. 
Då bevaras den självdränerande effekt som träden har samtidigt som frostskyddet 
finns kvar (Ahlbäck, 1993). Det är viktigt att skilja mellan grunda och djupa torvmarker 
eftersom dikningseffekterna här skiljer sig i flera viktiga avseenden. Dels påverkas 
avrinningsvattnets kvalitet om dräneringsdikena når ned till underliggande 
mineraljord. Dels påverkas trädbeståndets långsiktiga näringsförsörjning genom att 
torvdjupet avgör om rötterna når ned till mineraljorden och kan ta upp näring. Allmänt 
finns ingen direkt gräns mellan grund och djup torvmark. Dock brukar 30-50 cm ofta 
anges som ett kritiskt torvdjup därför att mineraljordens direkta inflytande på 
markytans fastmarksvegetation blir obetydligt vid större djup. Denna gräns 
sammanfaller ganska väl med gränsen mellan våt fastmark och torvmark, dvs. 30 cm 
torvdjup (Magnusson, 2009). De finns tre klasser för torvdjupet i en 
ståndortsbeskrivning: 
 

 30-50 cm 

 50-100 cm 

 100 cm 
 
Torvdjupet i sig avgör inte om marken är lämplig för dikning men ger en värdefull 
indikation på hur eventuell dikning bör utföras. Vatten rör sig snabbare i mineraljord 
än i torv och på grunda torvmarker kan dikning då utföras med större avstånd (Hånell, 
1988). Även lutningen har betydelse vid dikning. Detta för att förvissa sig om att 
vattnet verkligen leds bort. För att diket inte skall förlora sin funktion bör 
bottenlutningen uppgå till ca 2-3 %. Vattnet leds först till ett avloppsdike, som i sin tur 
oftast mynnar ut i ett annat dike, öppet vatten eller vattendrag. Med hänsyn till 
naturvården bör sådant vatten inte vara bäckar med fisk (Hånell, 1988). I Finland 
rekommenderas att först leda vattnet genom en sedimenteringsbassäng och sedan 
vidare till ett översilningsfält innan det slutligen når rinnande vattendrag (figur 10, övre 
delen). Saknas höjdskillnader på marken bör istället de vattenbortförande dikena 
lämnas orensade de sista 20-30 meterna (figur 10, nedre delen) (Ruotsalainen, 2008). 
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Figur 10 Vattenvårdslösningar för dikning vid skogsföryngring. Källa: Ruotsalainen (2008). 

 
Allteftersom skogen växer blir den självdränerande. Dock är det viktigt att underhålla 
dikena så att dräneringen inte stannar av. Skog på torvmarker måste därför skötas 
med högre intensitet jämfört med andra marker (Hånell, 1988). Sumpmossor är en 
stark indikation på att dräneringseffekten börjar avta. Norska studier på äldre 
dikningsområden visar att om sumpmossor dominerar vegetationen i bottenskiktet 
med mer än en femtedel blir dräneringseffekten otillräcklig för en god skogstillväxt 
(Haveraaen, 1969). Av Sveriges torvmarker med fungerande diken uppgår 
sumpmossans dominans i bottenskiktet till > 50 % (figur 11) (Hånell, 2009). 
 

 
 
 
Figur 11 Areal dikad torvmark i Sverige som är skogsmark med fungerande diken. Fylld del av stapel 
motsvarar  mark där sumpmossorna dominerar bottenskiktet med  > 50 %. Källa: Hånell (2009 s. 11). 
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3.2.4 Tillväxteffekter efter dikning 

Produktionseffekten vid nydikning12 av torvmark kan uppskattas genom en 
torvmarksbonitering (Hånell, 2008). Utifrån torvmarkens ståndortstyp och ståndortens 
temperatursumma13 bestäms en skogsdikningsbonitet i m3sk/ha, år. 
Skogsdikningsboniteten avser alltså torvmarkens bonitet efter en tänkt nydikning.  
 

De ståndortstyper man urskiljer på torvmark är indelade utifrån förekomsten av ett 
antal typväxter i fältskiktet (Hånell, 2008). För torvmarker i Sverige gäller de 
ståndortstyper som presenteras i tabell 1. 
 
Tabell 1 Ståndortstyper på torvmark från Hånells (1988;2008) torvmarksbonitering. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klass 1 är den högsta bonitetsklassen och klass 8 den lägsta bonitetsklassen, avseende 
potentiell produktion efter nydikning (Hånell, 2008). Beroende på bland annat 
torvmarkstyp, markens dräneringsförmåga samt väderlek under vegetationsperioden 
kan produktionseffekten av dikning variera mellan olika objekt. En produktionseffekt 
på ca 2 m3sk/ha, år kan ses som en rimlig ”medeleffekt” (Ståhl, 2009). 
 
Ca 400 000 ha av den dikade torvmarken lämpar sig enligt Hånell (2009) för 
dikesrensning och kompletteringsdikning14. Om dessa åtgärder vidtas skulle 
skogsproduktionen på torvmark kunna öka med över 500 000 m3sk/år.  
 

Genom att nydika hälften av alla produktiva våtmarker, med undantag för de lägst 
producerande torvmarktyperna, skulle skogsproduktionen kunna öka med ca 7,5 milj. 
m3sk/år (Hånell, 1985). Om nydikningen dessutom koncentreras till de bättre 
ståndortstyperna, bedöms en merproduktion på ca 300 000  m3sk/år (Hånell, 2009). 
Dessa beräkningar anser Hånell (2009) är lågt räknade och en betydligt högre areal 

                                                 
12

 Nydikning sänker den ursprungliga grundvattennivån och skapar en helt ny miljö för träd, 
växter och djur (KunskapDirekt, 2012b). Syftar i skogliga sammanhang till att åstadkomma en 
varaktig ökning av skogsproduktionen. 
13

 Temperatursumma är ett mått på en ståndorts temperaturklimat (KunskapDirekt, 2012c). 
14

 De gamla dikena kompletteras med nya istället för att de rensas, tillfaller enligt dagens 
bestämmelser som en tillståndspliktig markavvattning (Skogsstyrelsen, 2009). 

Ståndortstyp Bonitetsklass 

Högörttyp (HÖ) 1 

Lågörttyp (LÖ) 2 

Blåbär-fräkentyp (BF) 3 

Högstarrtyp (HS) 4 

Lingon-odon-skvattramtyp (LO) 5 

Klotstarrtyp (KS) 6 
Lågstarrtyp (LS) 7 

Rosling-tranbärtyp (RT) 8 
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skulle kunna tas i anspråk för såväl dikning som gödsling. Undantagna de artrika 
torvmarker som hyser höga naturvärden (Hånell, 2009). 
 

3.3 Gödsling av torvmark 
 

Genom att tillföra växtnäring genom gödsling kan produktionsförmågan höjas över 
dikningsboniteten.  
 
3.3.1 Regelverk 

Det finns endast ett författningsreglerat krav i skogsvårdslagstiftningen som avser 
gödsling. Kravet omfattar kvävegödselmedel m.m. som på skogsmark ska ske så att 
”skador på miljön undviks eller begränsas” (30 § Skogsvårdslagen). I Skogsstyrelsens 
allmänna råd om skogsgödsling på skogsmark (2007:3) ges riktlinjer kring 
kvävegödsling. Bland annat vilka skyddszoner som bör lämnas mot vattendrag, 
tomtmark etc. Dessutom finns information om maximal kvävetillförsel, där faktiskt 
större delen av Götaland avråds helt från kvävegödsling. Vid sidan av 
skogsvårdslagstiftningens regler och allmänna råd gäller miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler.  
 
Gödsling av skog och mark är inte tillståndspliktigt. Enligt Johansson (Skogsstyrelsen, 
2012) bör likväl rekommendationer och anvisningar kring gödselgivor betraktas som 
lagstadgade. Johansson förklarar att om verksamhetsutövaren, vanligtvis markägaren, 
inte följer föreskrivna rekommendationer kan förbud utfärdas mot åtgärden. Oavsett 
kan samrådsplikt bli aktuellt om gödslingen kan komma att ändra naturmiljön 
väsentligt (12 kapitlet 6§ Miljöbalken). Vad som anses väsentligt avgörs från fall till fall 
men kan t ex beröra förändringar i områden med höga natur- eller kulturmiljövärden. 
Vid behov görs en samrådsanmälan till Skogsstyrelsen, senast 6 veckor innan åtgärden 
utförs. Är det en större gödslingsåtgärd bör enligt praxis även allmänheten upplysas.  
 
Skogsstyrelsen har för närvarande inga specifika rekommendationer vad gäller 
asktillförsel för dikade torvmarker. De rekommendationer som finns är allmänt 
kopplade till skogsbränsleuttag i Skogsvårdslagens 30§ (naturhänsyn) och 14§ 
(anmälan om uttag av skogsbränsle), där markägaren själv ansvarar för att skador på 
miljön undviks eller begränsas. Dock anser man att skogsbränsleuttag från torvmark 
alltid bör följas av askspridning eller PK-gödsling. Har man 

tidigare anmält skogsbränsleuttag krävs ingen ytterligare samrådsanmälan (12 kap 6§ 
Miljöbalken). Rekommendationerna fastslår att tillförsel av aska inte bör överstiga 3 
ton TS15 aska/ha under en tioårsperiod och 6 ton TS/omloppstid. 
Rekommendationerna gäller endast askåterföring i syfte att kompensera för uttag av 
avverkningsrester, och inte för tillväxtökning. 
  

                                                 
15

 TS = Torrsubstans. Den mängd torrt material som återstår efter fullständig torkning av 
materialet. 
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3.3.2 Genomförande 

Gödsling på torvmark rekommenderas under barmarkssäsongen, med undantag för 
vårflod och under längre regnperioder. Vid eller i anslutning till diken bör gödsling 
undvikas (Ahlbäck, 1993) på grund av att den ökade spridningsrisken vidare ut i 
vattendragen (Ruotsalainen, 2008). Gödsling sker antingen med biobränsleaskor, dvs. 
träaska eller torvaska, eller med handelsgödselmedel, PK-gödsel. Vad beträffar 
tillväxteffekterna bedöms dessa båda gödseltyper likvärdiga (Fahlvik m.fl, 2009). Dock 
urskiljer sig biobränsleaska genom att den varaktigt höjer markens pH-värde, vilket 
påverkar markvegetationen (Magnusson, 2009).  
 
För att lyckas med askgödsling på torvmark måste det finnas tillräckligt med kväve i 
marken. Dessutom bör en föregående dikning uppnått en god dräneringseffekt 
(Silfverberg, 1996; Moilanen m. fl., 2004). Enligt Paavilainen & Päivänen (1995) varierar 
näringsinnehållet i träaska beroende på vilket trädslag de från begynelsen är.  
För rätt gödslingseffekt bör givan uppgå till 3 – 5 ton aska/ha. Enligt Hånell (2004) kan 
näringsinnehållet ibland vara ännu lägre vilket motiverar givor på > 5 ton aska/ha. På 
torvmark bör PK-gödsling ske med ca 20 års intervaller (Ruotsalainen, 2008). PK-
gödsling, med eller utan kväve (N), på torvmark är en betydligt mer utprövad 
gödselmetod än jämförelsevis askgödsling (Ståhl, 2009).  
 
Askgödsling på torvmarker i Sverige är fortfarande i sin linda men innehållet i aska från 
ved har de flesta av de näringsämnen, undantaget kväve, som torvmarker lider brist på 
(Ståhl, 2009).  
Genom att inspektera vegetation och träd på torvmark kan viktiga indikationer tolkas 
så som exempelvis kan toppskott eller trädtoppar som torkar och dör indikera en 
kombination av kalium- och fosforbrist. Ytterligare tecken på kaliumbrist hos tall är 
gula barrspetsar och hos gran är gulskiftande fjolårsskott. Granunderväxt brukar visa 
de första tecknen på kaliumbrist. Tecken på fosforbrist hos både tall och gran är: 

  

- Svag höjdtillväxt 

- Klena och krokiga årsskott 

- Korta barr och barrutglesning  

- Bruna barrspetsar kan förekomma, beror på ökad frostkänslighet 
 
Om näringsbrist tydligt kan observeras har tillväxtförlusterna redan blivit stora 
(Ruotsalainen, 2008). Förutom indikationerna ovan kan även barr- och torvanalys 
utföras för att fastställa näringsförhållandena.  
 
3.3.3 Tillväxteffekter av gödsling 

Larsson m.fl. (2009) bedömer att drygt 400 000 ha skogbevuxen dikad torvmark i 
Sverige är lämplig för gödsling. Beräkningar utförda på ca 190 000 ha gallringsmogen 
och äldre skog på torvmark visar att askgödsling kan ge en skoglig merproduktion på 
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0,4 – 1 milj. m3sk/år (Hånell, 2004). Enligt Fahlvik m.fl. (2009) kan en normaldosering 
av askgödsel öka tillväxten på torvmarker med 2,5 m3sk/ha och år.  
 
Finska studier har visat att även på tämligen näringsfattiga myrar kan tillväxten efter 
dikning och askgödsling vara märkbart hög och ihållande 30-40 år efter genomförda 
åtgärder (12-17 m3sk/ha och år) (Ruotsalainen, 2008). 
Flakmossen i Värmland är Sveriges äldsta skogsföryngringsförsök på avslutad torvtäkt. 
Vid planteringen år 1982 gavs en gödselgiva på 200 g PK/planta. 21 år senare 
uppmättes en beståndsvolym på ca 180 m3sk/ha. Denna volymtillväxt är jämförbar 
med ståndortsindex T28, vilket i medeltal innebär en produktionsförmåga på 7 - 8 
m3sk/ha och år. I jämförelse med närområdets fastmarksskogar blir medelboniteten på 
denna mark 40 % högre (Lehto, 2005). 
Ytterligare föryngringsstudier på tidigare torvtäkt har utförts på både ogödslade och 
gödslade ytor. Utfallet blev på ogödslade ytor en nästintill obefintlig plantetablering 
medan föryngringen på gödslade ytor blev lyckad (Leupold, 2005). 
 

3.4 Fältstudie - tillväxt efter gödsling 
 
Återväxtinventeringen av föryngringen på Sputaretorps mosse visade att 
föryngringens överlevnad var god vid askgödsling samt att föryngring saknades helt på 
icke gödslade stråk/ytor (figur 12). Dock var återväxtens skick och kvalité 
genomgående dålig med små och ansträngda plantor. Den självföryngrade björken var 
emellertid av bättre klass. I kantzoner mot fröträd och kring dikeskanter kunde rikt 
uppslag av björksly observeras. Höjd- och diametertillväxt på plantorna var överlägset 
tallen, åtminstone de senaste 2 – 3 årsskotten räknat. Inga synliga viltskador på plantor 
kunde noteras, varken på gödslade eller ogödslade ytor. 
 

 
Figur 12 Körstråk för gödslingsmaskin där askgödsling försummats. Källa: Egen bild. 

 
3.4.1 Stamantal och överlevnad 
Tabell 2 Medelvärde gällande antal stammar/ha samt överlevnad/ha på gödslade ytor. 

Trädslag Stammar Stammar/ha Bortfall Bortfall/ha Överlevnad/ha 

Gran 76 2027 11 147 93 % 
Tall 77 2053 14 186 91 % 
Björk 212 2827 – – 100 % 

G+T 153 2040 25 333 84 % 

G+T+B 365 2302 25 333 84 % 
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3.4.2 Diameter, höjd och höjdtillväxt 
Tabell 3 Medelvärde gällande stambasdiameter, totalhöjd och höjdtillväxt på gödslade ytor. Måttenhet 
cm. 

Trädslag Ø Totalhöjd Höjdtillväxt 

Gran 1,8 61,8 25,3 
Tall 3,3 93,5 74,8 

G+T 2,6 77,7 50,1 

 
 

 
Figur 13 Medelvärde gällande totalhöjd och höjdtillväxt för gran och tall på gödslade ytor. 
 

3.5 Föryngring på torvmark 
 

3.5.1 Föryngringsmetoder 

Naturlig föryngring är den föryngring som uppkommer genom självsådd av frön från 
omgivande träd eller genom vissa lövarters rot- och stubbskott. Vid den först nämnda, 
lämnas det vid föryngringsavverkningen kvar fröträd eller skärmträd jämnt utspridda 
eller gruppvis fördelade över beståndet (Karlsson m.fl., 2009). 
 

En skärmställning innebär att träd lämnas kvar efter avverkning. Skärmens funktion är 
att skydda mot såväl frost som mot skador från insekter. Skärmen motverkar även 
höjningen av grundvattennivån. Dessutom minskar skärmen markvegetationen och 
därmed plantornas konkurrens om överlevnad. En skärm gör dock att 
avverkningskostnaden blir högre då uttaget blir mindre, avverkningen sker i flera steg, 
och arbetet försvåras genom att hänsyn måste tas till kvarstående träd. På 
svårföryngrande marker kan dock en skärm sänka skogsvårdskostnaderna mer än vad 
drivningskostnaderna ökar. Får skärmen stå för länge kan den dock bidra med en 
negativ effekt på plantornas tillväxt och etablering. Många gånger kan även 
hjälpplantering i luckor behövas, där föryngring inte uppkommit på naturlig väg 
(Karlsson m.fl., 2009).  
 

Högskärm är en typ av skärmställning där man vid slutavverkning lämnar kvar fullvuxna 
träd (Karlsson m.fl., 2009) och lågskärm är en typ av skärmställning där yngre träd 
lämnas kvar eller får växa upp som skydd till de nya plantorna. Vanligtvis används 
lövträd. 
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3.5.2 Val av föryngringsmetod på torvmark 

Hånells (1988) torvmarksbonitering (tabell 1) kan ge en fingervisning om lämpliga 
föryngringsmetoder, då i kombination med produktionshöjande åtgärder såsom 
dikning och gödsling (Ahlbäck, 1993).  
 

Finland har en torvmarksbonitering med utförliga föryngringsåtgärder. I tabell 4 har en 
jämförelse mellan Sveriges och Finlands torvmarksbonitering genomförts. Detta för att 
kunna använda sig av Finlands välbeprövade metoder. För utförligare information om 
jämförelsen se bilaga 2. Jämförelsetabellen har framtagits genom studier av Hånells 
torvmarksbonitering samt genom fakta kring vad Finland tagit fram. Jämförelsevis har 
Finland en helt annan erfarenhet av torvmarksföryngring där även ståndortstyperna 
skiljs åt. Tabell 4 är således en fri tolkning mellan de två, där Finland graderar sina 
torvmotyper i olika näringsnivåer vilket Sverige inte gör.  
 

Tabell 4 Jämförelse mellan Sveriges och Finlands ståndortstyper på torvmark enligt torvmarksbonitering. 
Källor: Hånell (1988; 2008); Rantala (2007) och Ruotsalainen (2008). 

Ståndortstyper i Sverige enligt  
Hånell (1988;2008) 

Ståndortstyper i Finland enligt 
Rantala (2007) och Ruotsalainen 
(2008). Avser Finlands torvmotyper 

Näringsnivå 
enligt Rantala (2007) och 
Ruotsalainen (2008). Avser 
Finlands torvmotyper 

Högörttyp Örttorvmo 1 

Lågörttyp Örttorvmo 2 

Blåbär-fräkentyp Blåbärstorvmo I 3 

Högstarrtyp Blåbärstorvmo II 3 

Lingon-odon-skvattram Blåbärstorvmo II/Lingontorvmo I ¾ 

Klotstarrtyp Lingontorvmo I 4 

Lågstarrtyp Lingontorvmo II 4 

Lågstarrtyp / Rosling - tranbärtyp Ristorvmo 5 

Rosling - tranbärtyp Lavtorvmo 6 
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Ur den finska boken ”Skogsbrukets handbok” har bilden till figur 14 hämtats. Den 
beskriver hur föryngring på torvmark kan utföras.  
 

 
Figur 14 Val av föryngringsmetod på torvmarker. Källa: Rantala (2007). 

 

Genom att utgå från vår jämförelse (tabell 4 och bilaga 2) och sedan följa de 
föryngringsmetoder Finland använder sig av (figur 14), erhålls en anvisning för 
tillvägagångssättet vid föryngring på torvmark. Vid exempelvis föryngring på 
ståndortstypen lågört kan plantering eller sådd med gran genom högläggning vara ett 
fungerande alternativ (figur 15). Samma gäller för ståndortstyperna högört, blåbär – 
fräken, högstarr och lingon – odon – skvattram. 
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Figur 15 Val av föryngringsmetod på torvmarker med högre näringsnivå. Källa: Egen figur. 

 
Vid föryngring av typen lågstarr skulle istället naturlig föryngring av tall med hjälp av 
harvning, alternativt fläckupptagning, vara ett bra alternativ. Även plantering eller 
sådd av tall, då med högläggning som markberedningsmetod, skulle fungera (figur 16). 

 
Figur 16 Val av föryngringsmetod på torvmarker med lägre näringsnivå. Källa: Egen figur. 

 
På torvmarker bör föryngringsavverkning ske i etapper för att inte påverka vattennivån 
(Ahlbäck, 1993). Anledningen till detta är att trädens dräneringsfunktion försvinner vid 
avverkning vilket gör att grundvattennivån stiger, ibland till sådana nivåer att 
skogsföryngring blir omöjlig att utföra utan dikning (Bergqvist, 2007). Detta går att 
genomföra genom att välja föryngringsmetoder där en del av de gamla träden lämnas 
kvar som naturlig föryngring, högskärm eller lågskärm. Förutsättningarna för att kunna 
välja dessa föryngringsmetoder är goda då en stor del av Sveriges torvmarker är 
trädbevuxna (Hånell, 1988; Ahlbäck, 1993). 
 

Om dessa är utvecklingsbara eller inte avgörs på vilket trädslag det är, dess 
reaktionsförmåga samt slutenhet. Är det stora träd, över 10-12 m, har de vanligtvis 
sämre reaktionsförmåga än små träd. Ålder har dock ingen större betydelse utan mer 
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trädens vitalitet och livskraft. Kraftig grön krona med friska barr är bra signaler om god 
livskraft på träden (Hånell, 1988; Ahlbäck, 1993). 
 
3.5.2.1 Naturlig föryngring  

Frön har svårt att gro på torvjordar och torr mo. Dessutom trivs de inte att stå i vatten 
från och till. På torvmarker är sådd och naturlig föryngring väldigt beroende av vädret, 
grundvattennivån och vegetationen för att bli gynnsam (Ruotsalainen, 2008). Dock bör 
naturlig föryngring utnyttjas på torvmarker så långt det går. Självföryngring sker oftast 
automatiskt efter dikning och i synnerhet efter gödsling på tidigare odikad torvmark. 
Självsådd på låg- och medelproduktiva torvmarker är goda, där vitmossa är en ypperlig 
groningsbädd. Denna effekt kan dock snabbt förändras genom att dikning får 
dräneringseffekten att komma igång och marken att förändras. Därför är det viktigt att 
snabbt sätta in de tänkta föryngringsåtgärderna. Det är svårare att anlägga ett nytt 
bestånd på tidigare dikad mark än att göra det i samband med nydikning (Hånell, 1988; 
Ahlbäck, 1993). 
 
3.5.2.2 Föryngring under skärm  

 
Högskärm 
En skärm bestående av 200 stammar/ha lämnas, gärna med inslag av björk (Betula). På 
högproduktiv mark lämpar sig gran som skärmträd (Picea abies) och på 
medelproduktiva och sämre marker, tall (Pinus sylvestris). 50 tallar/ha är tillräckligt på 
sämre marker. Vitaliteten på träden är oviktigt, det är fröproduktionen som är det 
väsentliga. Skärmen får stå tills dess att plantorna kommit upp till brösthöjd, då 
avverkas den i etapper för att inte störa självdräneringen (Ahlbäck, 1993). 
 
Lågskärm 
Underväxten röjs varsamt bort till att bilda en lågskärm, då för att gynna björkens 
fortsatta etablering. Vid plantering är det viktigt att lämna ett tillräckligt frostskydd för 
plantorna. Underväxtröjningen som utförs i samband med kalavverkning är oftast inte 
nödvändig då lågskärmen istället kan växa ihop med den nya skogen (Ahlbäck, 1993). 
 
3.5.2.3 Plantering  

Plantering bör ske under vår och sommar med något större plantor på markberedd 
mark, genom någon form av högläggning (Ahlbäck, 1993). Höstplantering bör undvikas 
på grund av risken för uppfrysning (Hånell, 1988). Plantering genom högläggning är en 
metod som passar bra på torvmark där problem med sly finns samt på frostlänta 
marker (Ruotsalainen, 2008) På bördiga marker är gran att rekommendera som 
föryngring. Lövträd kan sparas som skärm men viktigt att den inte stör granens 
etablering. Planteringen bör ske i anslutning med markberedningen och då i högar 
med minst 1 800 plantor/ha. 
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3.5.3 Markberedningsmetoder 

I Sverige används tre huvudtyper av markberedningsmetoder: intermittent, 
kontinuerlig och riktad. Vid intermittent markberedningsmetod utförs 
markberedningen med högläggare, fläckmarkberedare eller intermittent harv. Fläckar 
och högarna läggs med ett bestämt avstånd. Kontinuerlig markberedning utförs genom 
att sammanhängande spår görs över hela beståndet med exempelvis en harv. Vid 
riktad markberedning görs fläckar genom ett aggregat som sitter på en kranspets 
(KunskapDirekt, 2012e).  
 
3.5.4 Markberedning på torvmark 

Oavsett föryngringsmetod är markberedning en viktig åtgärd på torvmarker (Ahlbäck, 
1993). Högläggning, en typ av intermittent markberedningsmetod, är bäst lämpad för 
torvmark (KunskapDirekt, 2012e). Samma maskin kan utföra högläggningen men även 
dikningen (Ahlbäck, 1993). Högläggning rekommenderas där naturlig föryngring skall 
användas (Ruotsalainen, 2008), men den gynnar även nyplantering (Magnusson, 2009). 
Metoden avser att åstadkomma en upphöjd planteringspunkt (Ruotsalainen, 2008) och 
genom att plantorna placeras en bit upp minskar risken för frost, eftersom 
temperaturen i mark och luft är högre där. Dessutom undkommer man problemet med 
torvjordens vattenmättnad och den syrebrist de vanligen får på dessa marker genom 
att plantorna då inte står i vatten när dessa höjs upp från marken (Magnusson, 2009). 
Högarnas egenskaper som växtunderlag varierar mer på torvmark än fastmark. De kan 
innehålla mineraljord eller torv och förmultningsgraden hos torven varierar, då mycket 
beroende på hur djupt torvlagret är. Den perfekta markberedningsytan är avlång och 
ojämn (Ruotsalainen, 2008). 
 
I Finland rekommenderas högläggning men även fläckupptagning16. Fläckupptagning 
lämpar sig för torvmarker där ett mårskikt har börjat komma och marken har börjat 
utvecklas till en torvmo17. I Finland använder de sig av tre olika typer av högläggning: 
högläggning med fåror, dikningshögläggning samt vändhögläggning (Ruotsalainen, 
2008). Högläggning med fåror innebär att 20 – 30 cm opackade högar görs av de 50 cm 
djupa fårornas jord. Ingen kontakt med dikena bör förekomma. 
 
Dikningshögläggning är lämplig på vattensjuka marker och försumpade torvmarker. Vid 
föryngringsfasen i samband med iståndsättning18 grävs några diken som 
dräneringsdiken och några som grunda fåror. 
 

                                                 
16

 Utförs med ett aggregat eller grävmaskin. Endast ytvegetationen tas bort, även mårlagret om 
sådant finns. Torvskiktet lämnas orört. Groparna får inte bli så pass djup att vatten samlas. 
17

 Torvmo är mark som till följd av dikning utvecklats till att påminna om mo (Metsavastaa, 
2012).   
18

 Iståndsättning utförs genom att befintliga diken rensas och kompletteringsdikning görs 
(Ruotsalainen, 2008). 
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Vändhögläggning innebär att jorden vänds till en hög i samma grop från där den togs. 
Detta gör att ytskiktet hamnar i botten av gropen. Denna metod lämpar sig för marker 
med gynnsam vattenhushållning (Ruotsalainen, 2008).  
 
3.5.5 Trädslagsval på torvmark 
 

3.5.5.1 Gran (Picea abies) 

Gran är känslig för frost under etableringsstadiet men trivs bra under en lövskärm på 
näringsrika torvmarker. Skärmen bör vara tät och så pass hög att kronorna sluter sig 
över granplantorna. Den bör vara 2-3 meter högre för att ge ett tillfredställande 
frostskydd och för att inte störa granens etablering (Ruotsalainen, 2008). På bördiga 
torvmarker med befintligt glasbjörksbestånd kan gran planteras utan markberedning. 
Dock bör björken ha vårdats och gallrats väl. Granen bör planteras 10 – 15 år innan 
glasbjörken slutavverkas (Ruotsalainen, 2008). 
 
Försök på bördiga torvmarker med gran som planterades på kalhygge eller under 
skärm visade att vegetationen på kalhygget kraftigt störde 25 % av plantorna medan 
endast 10 % av plantorna under skärmen var besvärad. (Hånell, 1992). 
 
Vid naturlig föryngring av gran i norra delarna av Finland där tall och björk även finns, 
rekommenderas att vid avverkning lämna skärmställning eller teghugga19. 
Rekommendationen är att lämna 100 – 300 fröträd/ha av gran med inslag av tall. 
Underväxtröjning och avverkning av skärmen kan påbörjas när plantorna kommit upp 
till 50 cm (Ruotsalainen, 2008). 
 
3.5.5.2 Tall (Pinus sylvestris) 

Naturlig föryngring av tall lämpar sig bäst på karga och sämre lingonmarker, marker 
där blåbär och lingonris täcker ytan till > 50 %, samt där vitmossa finns och där 
vegetationsfria ytor förekommer. Bästa resultat uppnås på marker där näringsbrist inte 
förekommer och björksly inte stör tall-etableringen. Fröträdställning bör ske inför ett 
gott fröår, vilket vanligtvis sker vart 3:e till 4:e år. På karga växtplatser samt något 
bättre marker som lingontorvmo (bilaga 3) fungerar även sådd, då efter högläggning. 
Om vitmossa förekommer behövs ingen markberedning. Sådd passar även för 
rismyrar, dock ej rismyrar på nordligare breddgrader (Ruotsalainen, 2008).  
 
3.5.5.3 Glasbjörk (Betula pubescens) 

Glasbjörk trivs på fuktiga och täta jordar och kan därför användas vid föryngring på 
torvmark och våta platser där den föryngrar sig lätt. Naturlig föryngring av glasbjörk 
blir oftast väldigt täta (Rantala, 2007) och på grund av problem med röta, grovkvist, 
långkrök, krokighet mm. bör i huvudsak föryngringen inriktas på massavedsproduktion. 
På de bästa typer av marker kan man dock finna fanertimmer. Under björken växer 
sedan vanligtvis ett naturligt granbestånd upp (Ruotsalainen, 2008). 

                                                 
19

 Teghuggning är en variant av kanthuggning. Endast remsor av skogen kalavverkas och de 
remsor som blir kvar frösätter en ny föryngring (Ruotsalainen, 2008).  



  
 

29 
Stanley Eriksson, Anki Eriksson 

Norra Svealand (Frost utsatta 
lokaler):  
British Columbia, Yuko och 
Alaska 
 Svealand:  

Quebec mot Saskatchewan i 
hela Svealand 

Friska och bördiga torvmarker passar bra för föryngring av glasbjörk (Ruotsalainen, 
2008). Vår och försommar är lämpligaste tiden för sådd (Ahlbäck, 1993), men i 
jämförelse med fastmark behöver torvmark längre tid på sig för att värmas upp vilket 
bör tas i beaktande (Rantala, 2007).  

 
3.5.5.4 Svartgran (Picea mariana) 

Svartgran kan vara ett lämpligt trädslag på blöta, näringsfattiga och frostutsatta 
torvmarker. Viktigt är att välja rätt proveniens beroende på vart i Sverige etableringen 
ska ske (figur 17). Svartgranen kan inte konkurrera med vår vanliga gran vad gäller 
produktionsförmåga, men den etablerar sig snabbt och har en något kortare 
omloppstid, 60 – 80 år till skillnad mot vår svenska gran som ligger på omkring 65 år i 
södra Sverige och upp emot 100 år i norra delarna av landet. Svartgranen har långa 
fibrer och hög densitet, egenskaper som gör den intressant som massaråvara. För 
massaindustrin i norra USA och Kanada är den starkt efterfrågad (Hannerz m.fl., 2004; 
KunskapDirekt, 2012a). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Götaland:  
New Brunswick, Quebec, Ontario 
och Östra Manitoba 

Norrland:  
Alberta mot British Columbia 
 

Figur 17 Proveniensval för Svartgran från Kanada och vart de är bäst lämpade i Sverige.  
Källa: Hannerz m.fl. (2004) och Wikipedia (2012). 
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3.6 Problem vid föryngring på torvmark 

Skogsproduktion på torvmarker behöver regelbunden uppföljning (Ahlbäck, 1993). 
Detta innebär aktivare skötsel och större investeringar jämfört med produktion på 
fastmark. Bedömning av markens potentiella produktionsförmåga är elimentär innan 
åtgärder sätts in. På karga torvmarker och på marker med svag  näringhushållning bör 
föryngring helt ifrågasättas (Ruotsalainen, 2008). Frostproblem kan motverkas genom 
skärmar och därför bör frostlänta marker avstå kalavverkning (Ruotsalainen, 2008). 
Låg- och medelproduktiva marker är relativt enkla att föryngra. Svårigheterna finns 
istället på de högproduktiva markerna, där plantorna får konkurrens från kraftig 
markvegetation och sly. Vegetationen bidrar även till ett rikt djurliv av smågnagare och 
vilt (Hånell, 1988), vilket kan medföra ett ökat betestryck på plantor och träd (Fahlvik 
m.fl, 2009).  

Förutom att vattennivån sänks vid dikning påverkas även marknivån. Sänkningar av 
marknivå > 15-20 cm är inte ovanliga (Hånell, 1988). Dock sänks inte själva dikena, 
utan snarare höjs, genom att eroderat material samlas där. Dikesrensning blir därför 
en viktig underhållsåtgärd (Magnusson, 2009). 
 
Dikningsåtgärder komplicerar i hög grad efterföljande skogsskötsel (Hånell, 1988). Vid 
föryngringsavverkning är drivningsarbetet en stor utmaning. Varmare klimat påverkar 
tjälens djup som i kombination med allt tyngre maskiner gör arbetet svårt. Risken blir 
avsevärt större att skada och påverka kvarstående skog, jämfört med drivning på 
fastmark (Ruotsalainen, 2008). Dessutom kan stickvägarna inte anläggas där de bäst 
lämpar sig utan måste anpassas efter dikenas sträckning (Hånell, 1988). Genom 
byggnation av vägar utmed dikena kan dock lönsamheten i drivningen ökas och 
transporterna totalt minskas för allt skogsbruk i området (Ruotsalainen, 2008). 
 
Dikning på torvmark bidrar till växthuseffekten genom att koldioxid frigörs då 
nedbrytning av övre torvlagret inleds. Denna nedbrytning är en konsekvens av den 
dräneringssuccession som dikning sätter igång. Koldioxidutsläppet minskar dock 
genom fotosyntesen (figur 18). För att hjälpa denna process är det därför viktigt att 
hela tiden försöka hålla torvmarkerna relativt slutna (Ahlbäck, 1993).  
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Figur 18 Fotosyntesen, trädets upptagning av koldioxid. Källa: www.traguiden.se  

 
Dikning av torvmarker kan få kemiska effekter på avrinningsvattnet pga. ökad risk för 
bildning av nitratkväve. Vidare kan detta leda till kväveläckage vid närliggande 
vattenmiljöer. I avrinningsvattnet ökar också mängden organiskt material, vilket kan 
påverka arter i bottenfaunan (Fahlvik m.fl, 2009). 
 
Även om dikning av torvmark på sikt ökar trädens stormfasthet genom att rötterna når 
djupare ned i marken, är de till en början känsliga för exponering. Undersökningar på 
bördig mark visade att 40 % av träden i skärmar blåst omkull inom 6 år då de förekom i 
utsatta lägen på gränsen till kalhygge. Risken för stormfällning kan dock minskas 
genom god planering, exempelvis lämnandet av stormkappor, överhållning av 
omgivande bestånd och val av objekt med hänsyn tagen till vindexponering 
(Westerberg & Hannerz, 1994). 

Vid askgödsling på torvmark är det viktigt att askan inte innehåller toxiska ämnen som 
exempelvis kadmium. Detta kan nämligen höja markens pH-värde och bidra till 
oönskade förändringar i vegetationen (Magnusson, 2009). 
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4. Diskussion och slutsats 
 

4.1 Litteraturstudie 

Att torvmarker har potential vad gäller ökad skogsproduktion är nog de flesta experter 
överens om. Utredningar och analyser visar en möjlig produktionsökning på runt 2 milj. 
m3sk/år vid optimal skötsel. Trots detta har man ännu inte på allvar börjat nyttja denna 
kapacitet, eller snarare kanske inte behövt. Tillväxten har varit i balans med 
behovsnivån vilket gjort att man i första hand valt att fokusera på skötsel av 
fastmarksskogar och ”besvärligare” områden har fallit en aning i glömska. När nu 
prognoserna visar annat och man på allvar börjar balansera på gränsen till 
överutnyttjande blir områden som torvmarker alltmer intressanta. Dock kvarstår 
faktum att föryngring på torvmark är en mer osäker och ekonomisk riskabel handling 
jämfört med föryngring på fastmark. 

Även om utvecklingen, både rent tekniskt och kunskapsmässigt, generellt utvecklats 
inom skogsbruket, har den mer eller mindre stått still på vissa håll, som vid 
skogsskötseln av torvmarker. Alternativen är fåtaliga. Antingen får vi ta några steg 
tillbaka och inskränka på vår befintliga konsumtion av välfärd, eller också måste nya 
alternativ frigöras för att möta ytterligare behov. Det senare alternativet är 
förmodligen det ända tänkbara. Skogsnäringen är en hörnsten i svensk ekonomi och 
har en nyckelroll för fortsatt samhällsutveckling, så det är föga förvånande att röster 
höjs för ett intensifierat skogsbruk på tidigare lågprioriterade områden såsom 
torvmarker.  

Men det är en sak att beräkna en tillväxt och en helt annan att ta tillvara den. Genom 
att dränera våra torvmarker förändrar vi skogligt impediment till att bli produktiv 
skogsmark. Historien visar att tankarna kring ökad skogsproduktion har funnits långt 
tidigare, och den intensiva markavvattningsperioden under 1900-talets första hälft 
vittnar om både intresse och vilja. Detta skapade goda förutsättningar för ökad 
skogsproduktion och en stor del av den tillväxtökning som skett i våra skogar kan nog 
sättas på dikningens konto. Allteftersom har dock inställningen kring dikningsåtgärder 
ändrats, främst av miljömässiga skäl, och i slutet av 1980-talet upphörde 
markavvattningen nästan helt. Idag är många diken igenväxta och den 
produktionshöjande effekten har avtagit, för att inte avstannat helt. 

I Finland började statens skogsmarker att dikas ungefär samtidigt som i Sverige med 
skillnad att dikningen var fortsatt omfattande en bra bit in på 1960-talet. Lägg därtill 
att Finland till ytan består av ca 1/3 torvmark och att 2/3 av landarealen består av 
skog, så har vi kanske en av förklaringarna till varför Finland idag är ledande vad gäller 
strukturerad skötsel av torvmarksskogar. Jämfört med Sverige har man mer blivit 
tvungna att bruka sina torvmarksskogar och har på så sätt kommit långt i sina 
skötselrekommendationer. Under de senaste 15 åren har Finland minskat sin nydikning 
från 40 000 ha/år till att idag ligga på näst intill noll. Detta innebär att Finland nu dikat 
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de 6,1 milj. ha torvmark man anser är användbara för skogsproduktion. Enligt Hånell 
(2009) skulle samma procedur i Sverige ta ca 5 år och vidare ca 6 år för 
gödslingsåtgärder på de torvmarker som skulle gynnas. Ytterligare en stor skillnad 
mellan Sverige och Finland i fråga om torvmarksskogsbruk är att finska skogsägare får 
bidrag från staten för dikesrensning. Hur stort bidraget är beror på var i landet skogen 
växer, men det täcker runt 40-60 % av kostnaderna för dikesrensningen. Genom 
sådant statsstöd uppmuntras skogsägare att underhålla sina diken och 
produktionshöjningen är ett faktum. I Finland arbetar man dessutom med olika 
samprojekt när det gäller skötselåtgärder på torvmark. Rekommendationerna som 
råder är att utföra flertalet av åtgärderna samtidigt, alltså rationalisera åtgärderna. 
Skogsägare inom samma skiftområde går ihop i ett så kallade samprojekt, vilket 
normalt då leder till lägre totala omkostnader. I Sverige försvann liknande statsstöd 
1986 och ersattes istället med strängare lagstiftning kring dikningsåtgärder. Bland 
gemene man tror vi detta kan upplevas som besvärande för initiativtagande till olika 
dikningsåtgärder. Åtgärder som skogsgödsling, nydikning och askgödsling av dikade 
torvmarker, och kanske även föryngring med sällsynta trädslag vars plantor normalt 
sett är dyrare än ”standardplantan”, är alla åtgärder som kostar mer än vad som kan 
sägas ingå i ”normal skogsskötsel”. Dikesrensning däremot är en förhållandevis billig 
åtgärd men den generella uppfattningen är nog att även den kostar mer än vad det 
smakar. Här ser vi en informationsbrist kring åtgärder och kostnader. Information i 
kombination med viss form av subvention skulle säkert göra svenska skogsägare 
betydligt mer intresserade och aktiva än vad som är fallet idag. Reglerna kring just 
dikesrensning har förvisso nyligen setts över och förenklats på många plan, men 
regelverket kanske ytterligare behöver granskas för att därigenom främja 
skötselåtgärder av olika slag.  
 
Men det finns också meningsskiljaktigheter kring bruket av torvmarker, där 
diskussionen är mest påtaglig vid avvägningen mellan skogsproduktion och naturvård. 
Ur klimatsynpunkt är växande skogar bra, som då binder koldioxid och fortsätter lagra 
detta under hela sin livstid. Samtidigt växer insikten om våtmarkers betydelse för den 
biologiska mångfalden samt dess betydelse för kolbalansen. Extra intressant är då att 
läsa studier liknande den som Sikström m.fl. (2009) redovisat. Studien visade att 5 år 
efter askgödsling på dikad mark minskade växthuseffekten något istället för att öka. 
Våtmarker är annars viktiga habitat för växter och djur och hanteringen av dessa 
marker kan få konsekvenser för flera av Sveriges nationella miljökvalitetsmål, som till 
exempel ”Myllrande våtmarker” eller ”Begränsad klimatpåverkan”. Antingen kör man 
på med fortsatt produktion av skog och eventuell restaurering av dikessystem, eller 
också bevarar man våtmarken i naturvårdssyfte. Kombinationen av båda är svår och 
leder oavsett till att olika miljömål riskerar att hamna i konflikt med varandra. 
 
Hur ska vi då sköta våra torvmarker så att alla blir nöjda? Genom att anpassa 
föryngringsmetoden till ståndortstypen kan potentiella problem reduceras. I många av 
de resultat som framgått lämpar sig inte alla torvmarker för skogsproduktion, 
exempelvis örtklasserna och de allra lägsta bonitetsklasserna. Kanske skulle dessa 
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marker kunna lämnas orörda eller vid behov eventuellt återställs till våtmarker? 
Kanske utveckla alternativa skötselmetoder istället för klassisk dikning av torvmark? 
Som exempel kan nämnas skärmställning vars egenskaper liknar dikningens där träden 
själva sköter dräneringen och skyddar den nya föryngringen mot frost och 
konkurrerande vegetation. Även markberedning genom högläggning är vattenrelaterat 
där plantorna då kommer upp en bit och inte störs av vattennivån. 
 
Vid analyser kring den totala tillväxten i Sverige, oavsett analysmetod, så bör man 
komma fram till beslut om analysen ska gälla samtliga arealer eller endast 
virkestillgängliga arealer, dvs. bortse från tillväxt i reservat och andra skyddade 
områden. Vid konsekvensanalyserna räknar man troligtvis in ett större antal ”frivilliga 
avsättningar och miljöhänsyn” än vid Riksskogstaxeringen, vilket automatiskt gör att en 
del tillväxtpotential där faller bort. Med inputdata som lägre tillväxtpotential och högre 
resursförbrukning bör sannolikt det utgöra en av anledningarna till att 
virkesbalansberäkningarna idag visar på för hög avverkningsnivå. Skogsstyrelsen 
skriver att som analyserna ser ut nu måste vi i framtiden importera virke för att klara 
behovet, men som vi ser det är det bara en kortsiktig lösning på en lokal resursbrist. 
Globalt sett måste vi, först Sverige men sedan gärna alla andra länder, bli effektivare i 
skogsproduktionen, om inte annat för att behålla den svenska skogsindustrins 
konkurrenskraft. Många produktionssatsningar, t.ex. förbättrade föryngringar på 
torvmark men även gödsling etc., har dock en relativt lång pay-off-tid då man får vänta 
till skörd (gallring och slutavverkning) innan det märks. Så parallellt med 
produktionssatsningar lär vi få importera en del får att hålla industrin igång. 
 
Som vi ser det ligger den stora kunskapsbristen vid torvmarksskogsbruk kring 
föryngringsprocessen, kanske inte i enskild sak utan snarare i samlad handling. Det 
saknas vedertagna system och struktur för hur föryngringen ska hanteras. Dock har vi 
har konstaterat att det finns mycket kunskap kring produktionskapaciteten och stötvis 
även god enskild kunskap kring föryngringsförfarandet, exempelvis lämpligt trädslag, 
markberedningsmetoder, dikningsåtgärder, ståndortsbonitering etc. Vad som saknas 
är erfarenheten och med den helhetsbilden där man genom styrda skötselprogram, 
kan avläsa hur hela processen optimalt ska hanteras, från bedömning av ståndort till 
det att sista plantan har gödslats, detta med hänsyn till både miljö och lönsamhet. Här 
finns gott om utrymme för vidare studier där Finland kan exemplifieras som förebild 
och inspirationskälla. Förutom mer kunskap om de miljömässiga effekterna vid denna 
typ av skogsbruk finns även fler svårigheter att ta hänsyn till. Drivningsproblematiken 
är ett av problemen som kräver annorlunda strategi jämfört med fastmarksskogar för 
att fungera tillfredställande. Dessa problem, med många fler, behöver med all säkert 
vidare hanteras och analyseras för att uppnå ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart, 
intensifierat torvmarksskogsbruk. 
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4.2 Fältstudie 
 

4.2.1 Stamantal och överlevnad 

Att markavvattning och gödsling är två viktiga åtgärder för lyckad beskogning av 
torvmark kan vi slå fast. Inte minst tyder fältstudien på detta. En synnerligen talande 
effekt när det gäller askgödsling kunde konstateras på de ogödslade körstråk där 
maskiner arbetat. Här fanns i princip ingen föryngring alls. Någon enstaka 
självföryngrad björk av sämre kvalité förekom men i övrigt var växtlighet obefintlig. De 
plantor som haft oturen att hamna på dessa ställen var i riktigt uselt skick, om inte helt 
döda. Samtliga noterade bortfall fanns på ogödslad torvmark. På den mark som istället 
gödslats var överlevnadsgraden hög på plantorna, även om tillväxt och kvalitet var låg 
för både gran och tall. Planteringsförbanden varierade på lokalen men räknar man ett 
2-metersförband motsvarar det runt 2 500 plantor/ha. Ett bortfall på 16 % ger då 2 100 
plantor/ha, vilket stämmer ganska väl överens med våra siffror på 2 040 plantor/ha, 
tall och gran summerat (tabell 3). Om även körstråken askgödslats hade sannolikt 
plantöverlevnaden varit nästintill hundraprocentig.  
  
4.2.2 Tillväxt och kvalitet 

Det finns flera faktorer till plantors tillväxtstörningar efter plantering. I vårt fall beror 
det troligtvis på obalans i plantornas näringstillgång. Flera yttre symptom 
observerades. Bl.a. gulgröna barr, krokiga och små årsskott, svag tillväxt, klena 
rothalsar mm., alla tydliga indikationer på någon form av näringsbrist. Tallplantan stack 
visserligen ut något vad gäller de senaste årens höjdtillväxt men detta beror nog 
snarare på dess pionjära egenskaper än på funktionell näringsbalans. Via barr- och 
torvanalys skulle man kunna analysera näringstillståndet bättre och eventuellt 
komplettera den näringsbrist som uppenbarligen råder. Den självföryngrade björken 
var talrik på lokalen med hygglig kvalitet och tillväxt. Naturligt var uppslagen mest 
välutvecklade kring diken och fröträd. Björken har ju liksom tallen pionjära egenskaper 
men dessutom god förmåga att etablera sig på marker med lägre produktionsförmåga. 
Dock skall påpekas att inte ens björken lyckats etablera sig på den del av mark där 
askgödsling missats.  
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4.3 Metoddiskussion 
 

Den metod vi använt vid studien har medfört både fördelar och nackdelar. Det har 
funnits mycket material kring ämnet, vilket får betecknas som positivt. Dock har 
tillgång och utbud av information emellanåt varit synnerligen omfattande och därav 
svårt att komprimera och sammanföra i en enda röd tråd. Trots avgränsningar med 
fokus på föryngringsmetoder och skogsproduktion under själva föryngringsstadiet, är 
det alltid svårt att förutse hur stort materialet som ska behandlas och analyseras blir. 
Med facit i hand hade ytterligare avgränsningar med fokus mot exempelvis dikningens 
innebörd vid föryngring på torvmark säkert stramat åt ämnesutbudet och gjort 
litteraturinsamlingen mer lätthanterlig och överskådlig, då i förhållande till den tidsram 
vi arbetat utefter. 
 
Studien har koncentrerats till svenska förhållanden, vilket kändes rimligt inledningsvis. 
Dock har vi under arbetets gång mer och mer insett att Finland är ett föregångsland 
vad gäller skogsbruk på torvmark. I efterhand är känslan att tyngdpunkten till en 
början skulle varit på just Finland och dess hantering av torvmarksföryngring. Dels för 
att skapa en kunskapsbas på metoder som redan auktoriseras, men kanske framförallt 
för att hitta en lämplig kontaktperson att bolla frågor och idéer med vid jämförelse 
mot liknande svenska förhållanden. 
 
Vad gäller fältstudien var den bestämd att utgöra en mindre del av studien. Dock hade 
det varit intressant med ytterligare besök på andra lokaler med torvmarksföryngring, 
för att på så sätt kunna jämföra olika utföranden. Just lokalen vid Spjutaretorps mosse 
bekräftade visserligen att askgödsling fungerar väl, men visade samtidigt ingenting av 
hur det sett ut vid en annan typ av gödslingsförfarande eller om markberedning 
utförts. Kanske skulle fältstudierna getts större utrymme för att på så sätt kunnat 
validera den litteratur som samlats in?  
 
I vilket fall som helst är det svårt att generalisera de scheman och/eller mallar vi tagit 
fram när det gäller föryngring på torvmark, från finländskt till svenskt skogsbruk, då 
inget liknande finns eller används i Sverige just nu. Här kan vi bara konstatera ett 
utrymme för ytterligare studier och analyser. 
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4.4 Slutsats 
 
Rapporten visar att Sverige, som ett av världens mest torvmarks tätaste länder, har 
goda möjligheter att öka skogsproduktionen genom beskogning av torvmarker. Detta 
förutsätter dock optimal skötsel med flertalet skötselåtgärder. Åtgärderna kräver i sin 
tur kunskap, erfarenhet och teknik som på många håll idag saknas inom svenskt 
skogsbruk. I rapporten har flertalet viktiga skötselåtgärder sammanställts som kan 
användas vid beslut om föryngring på torvmark. 
 
Beroende på torvmarkstyp kräver föryngring på torvmark olika typer av 
föryngringsmetoder. Finland har ett väl utvecklat torvmarksskogsbruk, med utförligt 
beskrivna skötselmetoder. Rapporten ger förslag till förnyelsemetoder på torvmark i 
Sverige med den finska kunskapen och erfarenheten som bas. 
 
Dock är beskogning av torvmark inte helt oproblematiskt. Förutom rent 
produktionstekniska svårigheter är natur- och miljömässig hänsyn samt inte minst 
ekonomiska aspekter alla exempel på besvärligheter som bör beaktas och vidare 
analyseras.  
 
Om svensk torvmark på allvar ska börja beskogas bör kunskapen om dess skogsskötsel 
först fackmannamässigt utredas och sammanställas, för att därefter göras lättillgänglig 
för gemene man. Tydlig information i enkelt format och samverkan skogsägare 
emellan tror vi är A och O för att komma igång. Just samverkan är verkligen något som 
kan hålla nere kostnaderna även om viss form av statlig subvention antagligen är en 
nödvändighet. 
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3. Egen tabell gällande diameter, höjd och höjdtillväxt från fältstudie. 
 
4. Egen tabell gällande jämförelser mellan Sveriges och Finlands ståndortstyper på 
torvmark enligt torvmarksbonitering. 
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1. Definitioner och begrepp 
 

Blöt mark Mark med ytliga grundvattensamlingar (Ahlbäck, 1993). 
Bonitet Skogsmarkens naturgivna virkesproducerande förmåga, uttryckt i 

m3sk/ha, år (KunskapDirekt, 2012d).  
Dikes 
rensning 

Dikesrensning är en åtgärd där du rensar gamla diken ned till den 
gamla dikesbottnen så länge dikets ursprungliga djup och läge är 
oförändrat. Skyddsdiken däremot ska inte rensas (Skogsstyrelsen, 
2012c). 

Fastmark Mark utan torvtäcke eller med torvtäcke tunnare än 30 cm (Ahlbäck, 
1993). 

Frisk mark Grundvattenytan ligger i genomsnitt på ett djup mellan 1-2 meter 
(SLU, 2012). 

Fuktig mark 
 

Mark där grundvattenytan i genomsnitt är belägen på ett djup < 1 
meter (Ahlbäck, 1993). 

Hugin-systemet Ett beräkningssystem som via ett antal simuleringsmodeller, med 
preciserade antaganden, gör det möjligt att simulera ett framtida 
skogstillstånd. Hugin ger utöver ett nytt skogstillstånd även 
skattningar av den potentiella avverkningen (Claesson & Svensson, 
2008). 

Kärr 
 

Myr tillförd vatten genom både nederbörden och tillrinning från 
omgivande fastmark, och därav oftast mer näringsrik (Ahlbäck, 1993). 

Lagg Blöt gränszon mellan torvmark och fastmark (Ahlbäck, 1993). 
Mad Finns två typer; mad vid rinnande vatten och sjömad. Kallas också för 

strandkärr eller raning. Delas in i gruppen stränder och präglas av 
årstidsväxlingar i vattenståndet. Är ofta produktiva med vegetation 
som starr och örter. Användes förr som fodermark i det svenska 
jordbruket (Naturvårdsverket, 2007). 

Mark-avvattning Se Nydikning (Skogsstyrelsen, 2012d). 
Mosse 
 

Myr tillförd vatten huvudsakligen genom nederbörden (Ahlbäck, 
1993). 

Myr 
 

Skoglig improduktiv mark med torvtäcke, oberoende av tjocklek. 
Virkesproduktionen understiger alltså 1 m3sk/ha och år. Myrarna 
delas in i kärr, mossar och blandmyrar (Ahlbäck, 1993). 

Nydikning Åtgärder vars mål är att avvattna markområdet och att genom detta 
öka fastighetens lämplighet för ett visst ändamål (Skogsstyrelsen, 
2012d). 

Ombrogent 
vatten 

Växtnäring som tillförs genom nederbörd (Hjort, 2002). 
 

 
 
 

 
 
Riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering av landets 



  
 

46 
Stanley Eriksson, Anki Eriksson 

Riksskogs- 
taxeringen 

skogstillgångar som varje år täcker hela Sveriges landareal, och utförs 
av Institutionen för skoglig resurshållning och geomatik vid 
Skogsvetenskapliga fakulteten, Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå 
(Skogsstyrelsen, 2010).  

Skoglig 
impediment 

Improduktiv skogsmark och träd- och skogsmark. Producerar < 1 m3sk 
virke/ha, år (Skogsvårdslagen 2§, 2012). 

Skoglig våtmark Torvmark och våt fastmark (Ahlbäck, 1993). 
 

Skogsmark Mark som innebär ”lämplighet för virkesproduktion och som inte i 
väsentlig utsträckning används för annat ändamål”. Marken anses 
lämplig för virkesproduktion om den kan producera > 1 m3sk/ha, år 
(Skogsvårdslagen 2§, 2012). 

Skydds- 
dikning 

Skyddsdikning syftar till att dränera bort det överskott av vatten som 
kan uppstå efter en avverkning och kan därför betraktas som en 
tillfällig åtgärd, till skillnad från markavvattning som har till syfte att 
varaktigt höja markens produktionsförmåga. Dikena ska inte rensas 
senare (Skogsstyrelsen, 2012e). 

Ståndorts 
index 

Den höjd ett bestånds övrehöjdsträd uppnår vid totalåldern 100 år 
(Skogsstyrelsen, 2012b). 

Sumpmoss 
lokal 
 

Ståndort där sumpmossor (dvs. björnmossa och vitmossor) täcker mer 
än 1/8 av ytan eller där bottenskiktet (dvs. samtliga mossor och lavar) 
täcker 1-12,5 % av ytan och till mer än hälften utgörs av sumpmossor 
(Ahlbäck, 1993). 

Sumpskog 
 

Trädbärande blöt mark där träden (i moget stadium) har en 
medelhöjd på minst 3 meter, och trädens krontäckningsgrad är minst 
30 %. Även trädbestånd på fuktig mark kan räknas till sumpskog om 
fuktighetskrävande växter täcker minst 50 % av befintligt fält- eller 
bottenskikt (Hånell, 2006a). 

Torr mark Grundvattenytan ligger på ett djup > 2 meter (SLU, 2012). 
Torvmark Mark med torv under markytan, där torvens mäktighet uppgår till 

minst 30 cm. Om torvens mäktighet är mindre eller saknas räknas 
marken som fastmark (Hånell, 2006a). Många andra länder tillämpar 
dock en gräns vid 40 cm torvdjup för att en mark skall kunna 
benämnas som torvmark (Rudqvist, 1999). 

Torvtäckt 
mark 

Menas generellt marker med ett täcke av torv utan någon specifik 
torvmäktighet (Bergqvist, 2007). 

Våt fastmark Mark dominerad av fuktighetskrävande växter (främst sumpmossor 
som björn- och vitmossa), vanligen med ett torvtäcke som då är 
tunnare än 30 cm (Ahlbäck, 1993). 

Våtmark 
 

Mark där grundvatten finns nära under, just i eller strax över 
markytan, samt grunda vattenområden med vegetation som myrar, 
sumpskogar, fuktängar, fukthedar, mader, vassar och grunda 
vattenområden med vegetation (Hånell, 2006a). 
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Bilaga 2. Jämförelse mellan Sverige och Finland, ståndortstyper på torvmark  
Källor: Hånell (1988); Hånell (2008); Rantala (2007) och Ruotsalainen (2008). 

 

Sveriges torvmarks ståndorter 
Finlands torvmark 

i naturtillstånd 
Finlands torvmotyper 

Närings- 

nivå 

Högörttyp 

Träd och busk av gran, björk och al 

Brudborste, högvuxna ormbunkar, kärrfibbla, kärrtistel, ormbär, stormhatt, 
strätta, älgört och ängssyra 
Mindre vanlig: nässla, rödblära, smörboll, torta 

Lundkärr  

Ört- och gräskärr 

Örtrikt starrkärr 

Egentligen brunmosskärr 

Örttorvmo 

Gran, rikligt med lövträd 

 
Ormbunksarter 
S. Finland även harsyra 

1 

Lågörttyp 

Träd och buskar av gran och löv (mest björk) 

Bergslok, blodrot, ekbräken, ekorrebär, gröe-arter, harsyra, humelblomster, 
kärrfräken, orkidéer, rörarter, tuvåtel, viol-arter 
Mindre vanlig: daggkåpa, hultbräken, kråkklöver, missne, slåtterblomma, 
stenbär, vitsippa, vårärt 

Lundkärr  

Ört- och gräskärr 

Örtrikt starrkärr 

Egentligen brunmosskärr 

Örttorvmo (samma som ovan) 

Gran, rikligt med lövträd 

 
Ormbunksarter 
S. Finland även harsyra 

2 

Blåbär-fräkentyp 

Gran (vanligast), tall och björk. 

  
Blåbär, skogsfräken, kråkklöver, skogsstjärna 
Mindre vanliga: ekbräken, ekorrebär, hjortron, klotstarr, lingon, odon, 
vattenklöver (blötta marker) 

Blåbärskärr 

Mokärr 

Blåbärstorvmo I 

Gran, särskilt dominant i kronskiktet 

 
Blåbär, lingon, skogsstjärna, skogsbräken, 
björkpyrola, linnéa 
 

3 
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Sveriges torvmarks ståndorter 
Finlands torvmark 

i naturtillstånd 
Finlands torvmotyper 

Närings- 

Nivå 

Högstarrtyp 

Oftast helt trädlösa eller bevuxna med tall och/eller björk.  

Gran på 2 m kan förekomma. 

Domineras av högvuxna starrarter 
Flaskstarr, strängstarr, trädstarr, vattenklöver, ängsull 
Mindre vanliga: blåtåtel, kråkklöver, pors, sjöfräken 

Örtrik starrmyr 

Egentligt starrkärr 

Örtrik starrmosse 

Egentlig brunmossemyr 

Egentlig brunmosse 

Blåbärstorvmo II 

Glasbjörk, gran som underväxt 

Myrris (get, odon), skogsstjärna, skogsbräken 

 3 

Lingon-odon-skvattram 

Tall 
Dvärgbjörk, lingon, odon, skvattram 
Mindre vanlig: Blåbär, hjortron, klotstarr, kråkbär, ljung, rosling, tuvull 

  
 

3/4 

Klotstarrtyp 

N Sverige - Tall glest, ofta inslag av björk 

Klotstarr 
Mindre vanlig: dvärgbjörk, hjortron, odon, tuvull  

Lingonkärr 

Kärrmyr 

Momyr 

Klotstarrmyr 

Klotstarrkärr 

Lingontorvmo I 

Tall, gran blandträdslag 

Lingon & blåbär 
Myrris fläckvis, särskilt i luckor 
 
Blåbärstorvmons örter saknas helt på båda 
lingontorvmorna 

4 
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Sveriges torvmarks ståndorter 
Finlands torvmark 

i naturtillstånd 
Finlands torvmotyper 

Närings- 

Nivå 

Lågstarrtyp 

Vanligaste typen av torvmark i Sverige 

Dystarr, taggstarr, tuvsäv, tuvull 
Mindre vanlig: hjortron, kallgräs, klotstarr, rosling, sileshår, tranbär, 
vattenklöver, vitag 

Egentlig starrmyr 

Tuvdunsstarrmyr 

Egentlig starrmosse 

 

Lingontorvmo II 

Tall, rikligt med glasbjörk 

Yngre dikningsområde 
Myrris dominant (dvärgbjörk, getpors annat 
namn för skvattram) 

Blåbär, lingon tar sedan över 

4 

Lågstarrtyp/ Rosling - tranbärtyp 

 
 

Rismyr 

Tuvdunmyr 

Lågstarrmyr 

Lågstarr höljemosse 

Ristorvmo 

Tall, nästan uteslutet 

 
Myrris dominant 
Tuvull (flackmossetyp) 

5 

Rosling - tranbärtyp 

Marvuxna tallar och fåtal björkar 

Rostvitmossa och ljusa lavar 
 
Kråkbär, ljung, rosling, tranbär 

Mindre vanlig: Hjortron, sileshår, tuvsäv, tuvull 

Strängmyr 

Fuscummyr 

Fuscummosse 

Lågstarrmosse 

Lavtorvmo 

Tvinvuxen Tall 

 
Lågvuxna myrris (ljung,kråkris), tuvull, 
rostvitmossa och renlavar 

 

6 
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Bilaga 3. Protokoll fältstudie 
 

H = Huvudplanta 

Bortfall = Död planta 

Höjd och tillväxt (årsskott och diameter) anges i cm. 

 

 
  

Cirkelyta Gran Tall Björk Höjd (H) 3 årsskott (H) 2 årsskott (H) Diameter (H) Bortfall 

1 0 7 11 85 63 - 3 5 tall 

2 0 5 8 95 88 - 3 - 

3 0 3 7 70 45 - 2 - 

4 1 4 6 94 70 - 4 - 

5 0 5 7 105 84 - 4 - 

6 0 5 6 86 70 - 3 - 

7 0 4 5 90 75 - 3 - 

8 0 5 7 106 86 - 4 - 

9 0 5 9 90 63 - 3 - 

10 0 3 7 120 100 - 5 - 

11 0 5 1 97 70 - 3 2 tall 

12 0 3 6 100 82 - 3 1 tall 

13 0 8 2 60 45 - 3 1 tall 

14 0 9 8 85 76 - 3 3 tall 

15 0 6 7 120 105 - 4 2 tall 

16 4 2 9 72 - 32 2 - 

17 5 - 10 68 - 30 2 - 

18 7 - 7 44 - 12 2 - 

19 6 - 8 60 - 23 2 - 

20 4 2 9 70 - 33 2,5 - 

21 5 2 13 65 - 30 2 - 

22 7 - 5 75 - 35 2 - 

23 7 2 10 64 - 30 2 3 gran 

24 5 - 7 40 - 12 1 4 gran 

25 4 2 6 54 - 16 1 - 

26 4 - 6 52 - 24 1 - 

27 4 2 6 63 - 25 2 - 

28 4 1 5 67 - 25 2 - 

29 5 4 6 70 - 32 2 2 gran 

30 5 - 8 63 - 20 2 2 gran 
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Bilaga 4. Principskiss inventeringsmetodik 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 m 

Ca 15 m 

Provyta 

Ø – 5.64 m 

Lokal 
Startpunkt 

Ca 15 m 

Dike ca 20 m intervall 

1
0
0
 m
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