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• Våtmark – permanent eller tidvis
“vattendränkt” mark

• Torvbildande våtmark, (myr (mossar+kärr)) 
– våtmark med aktiv torvbildning

Våtmark
och Myr

Våtmark –
“vattendränkt” mark

Våtmark – ej
torvbildande: källa för
växthusgaser

Torvbildande våtmark: 
Långsiktig (>100-tals år) 
sänka för växthusgaser

Kort sikt (<~50-100 år) 
källa för växthusgaser



Torv i Sverige (Ågren et al., 2022)

Andel av Svensk landareal (Ågren et al., 2022): 
13 – 24% (58 000 – 94 000 km2) ; 
Andel av Svensk skogsmark (Ågren et al., 2022):
18 – 30 % (55 000 – 91 000 km2)

Mängd kol i torv (efter Hånell et al., 2009):
4-7 Gton C
17,4 x 103 miljoner ton CO2-ekvivalenter
[Sveriges årliga(2021) GHG utsläpp är 48 miljoner ton 
CO2- ekvivalenter per år (SNV)]



Utbyte av växthusgaser i nordliga myrar

PEAT

MINERAL SOIL

Avrinning - C

CO2

CO2
CH4

CH4

Upptag/avgivning – CO2

Upptag/avgivning – CH4



Frolking & Roulet, 2007

Torvbildande våtmarker (mossar, kärr) har
minskat växthuseffekten sedan senaste istiden



Global high latitude average 
Holocene carbon accumulation

• 15-30 g C m-2 y-1 (Gorham, 1991; 
Turunen et al., 2002; Mäkilä & Saarnisto, 
2008, Loisel et al., 2014)



Metanavgivning från myrar i
Sverige (Nilsson et al., 2001)

Baserat på punktmätningar (n=3200) åp 619 
provytor (SNFI) under växtsäsongen 1994.

Den årliga metanavgivningen varierade
mellan 2 – 40 g CH4 m-2 yr-1 beroende på
myrtyp och region i landet.

Uppskattat intervall för årlig metan
avgivning från myrar I Sverige är 0.2 – 1.1 Tg
CH4 yr-1
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Frolking & Roulet 2007

The development of peatlands and continous long-term 
accumulation of peat C has resulted in cooling of the atmosphere
during Holocene of ~0.2 – 0.6 W m-2

(Compare to antropogenically derived RF of 2.3 W m-2) 



- Återvätning av dikad torvmark minskar avgivning
av CO2 (och N2O) från nedbrytning av torv till 
atmosfären.

- Återvätning av dikad torvmark ökar
metanavgivningen

- Återvätning av dikad beskogad torvmark behöver
däremot inte ha ngn positiv effet på växthuseffekten.



Ojanen & Minkkinen, 2020, GCB

Såväl dikning som
återvätning av
torvmark ger både
avkylning och
uppvärmning
beroende på
tidshorisont.



Ojanen & Minkkinen, 2020, GCB



Återskapande av våtmark har väldigt olika klimateffekt bl.a. 
beroende på markanvändning

Ojanen & Minkkinen, 2020, GCB



Restaurering av våtmarker och påverkan på
atmosfärens strålningsbalans

95 * 103 * 106 m3 = 95 * 109 m3 = 95 * 109 * 103 kg torv
(vv) = 9.5 * 109 *103 kg OM = 4.75 * 109 *103 kg C = 
4.75 Gton C ~ 4-7 Gton C = 4750 106 ton C = 17 400 
miljoner ton CO2-ekvivalenter

[Sveriges årliga GHG utsläpp är 45 miljoner ton CO2-
ekvivalenter per år (SNV)]



Restaurering av våtmarker och påverkan på
atmosfärens strålningsbalans

- Våtmarker som inte bildar torv bidrar
till ökad växthuseffekt. Genom
avgivning av metan och ev lustgas.

- Torvbildande våtmarker (kärr och
mossar) har minskat växthuseffekten
sedan senaste istiden.

- Våtmarker är den viktigaste naturliga
källan för den “farliga” formen av
kvicksilver.



Restaurering av våtmarker och påverkan på
atmosfärens strålningsbalans

- Dikade torvmarker bidrar till ökad
växthuseffekt. Genom avgivning av CO2
från nedbrytning av torv. Samt
avgivning av lustgas.

- Växande skog på dikad torvmark
motverkar, eller kan även utradera, den 
negativa effekten av dikning. Upptag av
CO2.



Utbyte av växthusgaser i dikade
nordliga myrar

Torv

MINERAL SOIL

Runoff - C

CO2

+/-

CO2 CH4 -
CH4

+++N2O?
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Carbon accumulation in high latitude 
peatlands (g C m-2 yr-1) 

Holocene high latitudea 23±2 (n=151)
Holocene Northern Swedenb 17±5 (n=10)

Contemporary Degerö Mirec 27±2 (n= 2 years)

a-Loisel et al., 2014; b - Klarqvist, 2001, c- Nilsson et al 2008















Restaurering av våtmarker och påverkan på
atmosfärens strålningsbalans

Mats Nilsson,
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Frågor och synpunkter ?
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