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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete har varit att klargöra aktuellt kunskapsläge gällande torvutvinning och dess 
miljöpåverkan i Sverige, att identifiera brister i underlag som behövs för att ge en bild av de svenska 
torvtäkternas miljöpåverkan och att föreslå, om möjligt, åtgärder för hur torvtäkters och 
efterbehandlingsmetoders miljöpåverkan kan minimeras. 

Torv är en organisk jordart som bildas genom ofullständig nedbrytning av främst växtmaterial i våt, 
syrefattig miljö. Torven bildas i myrar som antingen uppstått genom igenväxning av sjöar eller genom 
försumpning av fastmark. Sverige är ett av jordens torvmarkstätaste länder.  De vanligaste 
användningsområdena för torv i Sverige är för energiändamål (energitorv) och som odlingssubstrat 
(odlingstorv). Dessutom används även torv som stallströ vid djurhållning (strötorv).  

Miljöpåverkan vid torvtäktverksamhet uppstår vid dikning och utvinning som medför förändrade 
vattenflöden (mark- och grundvatten) och vattenkemi (suspendering, surhet, näringsämnen och metaller), 
vilket kan förändra de biologiska förutsättningarna nedströms och bidra till övergödning och förlust av 
akvatisk biodiversitet. Annan viktig miljöpåverkan vid täktverksamhet är risk för brand, damning samt 
buller och emissioner till luft från arbetsmaskiner och vid förbränning. 

Torvutvinningens påverkan kan variera mycket mellan olika områden. Förutom typ av torvmark så är 
påverkan också beroende av lokala förutsättningar, klimat, geologi, torvutvinningsmetod och 
skyddsåtgärder. Dagens kunskapsläge och de studier som finns tillgängliga ger inte en heltäckande bild av 
miljöpåverkan.  

Förändringar i vattenflöden, orsakad av dikning, har både kortsiktiga och långsiktiga effekter, och 
förändringens storlek och relativa betydelse beror huvudsakligen på lokala förhållanden som topologi, typ 
av torv, dräneringsnätverkets täthet och torvmarkens placering inom avrinningsområdet. För vattendrag 
som tar emot vatten från dikade torvmarker har såväl förändringar i genomsnittsflöden som toppflöden 
observerats. Ökade toppflöden är vanligt under de första sex till tolv månaderna efter dräneringen. 

Ökade halter suspenderat material tillsammans med ökat näringsläckage är bland de vanligaste effekterna 
av torvutvinning. Någon skillnad mellan olika myrtyper har inte dokumenterats utan belastningen ökar 
oavsett myrtyp. Belastningen kan minskas med hjälp av sedimentationsdammar och andra typer av 
åtgärder, till exempel anläggande av bufferzon, användning av ytlänsar samt dimensionering av diken med 
låg lutning. Skyddsåtgärderna kan behöva anpassas över tid, eftersom sammansättningen på det utgående 
vattnet från täkten kan variera under täktens livstid. 

Den ökade belastningen av suspenderat material i avrinningsvattnet påverkar både vattenkvalitet och 
biologi genom förändringar i bottensubstrat och förutsättningar för födosök. Även en förändring i surhets- 
och näringstillstånd kan påverka biomassan. Till exempel har ett ökat näringsläckage visat sig kunna öka 
mängden biomassa nedströms täktverksamheten, vilket kan innebära en förskjutning i växt- och 
djursamhällena. En ökad näringsbelastning av växtnäringsämnen, framförallt kväve, är störst under de 
inledande åren vid täktverksamhet, men avtar med tiden. Effekten klingar också av nedströms beroende på 
utspädning, fastläggning i sediment (fosfor) eller biologiskt upptag (kväve och fosfor). Påverkan på 
surhetstillståndet är inte lika entydigt utan pH-värdet kan både öka, förbli oförändrat eller minska. 
Kraftiga minskningar i pH-värden har observerats i samband med dikning av sulfidjordar, vilket kan 
resultera i surt avrinningsvatten och ökade metallkoncentrationer och i värsta fall fiskdöd. Etableringen av 
nya täkter på sulfidrik bör undvikas men om sådan lokalisering sker bör tillståndsvillkor utformas för att 
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förhindra surt avrinnande vatten, exempelvis krav på kalkning av avrinningsvattnet. Det råder en stor 
kunskapsbrist om torvutvinningens effekter på metaller, framför allt kvicksilver. Undersökningar av 
kvicksilver bör prioriteras eftersom en del av kvicksilvret kan omvandlas till den giftiga formen metyl-
kvicksilver, som kan ackumuleras i fisk och kan utgöra en hälsorisk för människor som konsumerar fisk. 

Studier av torvutvinningens påverkan på akvatisk biodiversitet har framför allt inriktats på effekter av 
grumling och sedimentation på fisk och bottenfauna och då i form av art- och individantal. Studier på växt- 
och djurplankton, påväxtalger (bentiska kiselalger), amfibier och makrofyter är bristfälliga. Effekter ur ett 
landskapsperspektiv saknas helt och hållet. Generellt sett har suspenderat material en negativ påverkan på 
bottenfauna på grund av svårigheter att hitta föda och förändringar i bottenstruktur.  

Liksom själva torvutvinningen, innebär efterbehandlingen av täktområdet en påverkan på hydrologin, 
vattenkemin och den biologiska mångfalden i området. Tiden närmast efter efterbehandling kan vara 
turbulent innan nivåerna stabiliserats sig i ett nytt naturtillstånd. Hur stor påverkan är, och hur den 
varierar över tid, beror på valet av efterbehandlingsmetod. Kunskapen om miljöeffekterna i Sverige är 
relativt begränsad medan kunskapen i andra delar av världen såsom Finland är något bättre. 

Påverkan på omgivande luft av torvutvinning kan vara betydande lokalt (upp till några hundra meter) från 
själva täktverksamheten och i närheten av aktiviteter som hanterar torv, då framförallt ifråga om förhöjd 
förekomst av partiklar med storlek 1-100 µm. Negativ påverkan kan finnas för personer som bor eller vistas 
mycket nära en sådan verksamhet. Den lokala dammspridningen i samband med fräs- och 
stycketorvsutvinning kan utgöra såväl en arbetsmiljörisk som en brandrisk. Problemen begränsas något 
genom att undvika dammande arbete vid blåsig väderlek.  

Täktverksamheten kan även verka störande för omgivningen i form av buller från maskinutrustningen. För 
täktverksamhet finns ingen praxis utarbetad för buller. Vid prövning av täktverksamhet sätts villkor för 
buller från anläggningsskedet och utvinningsverksamheten vid täkten. Tydliga regler bör utformas. 

Emissioner från transporter och själva arbetsmaskinerna utgörs av avgaspartiklar (storleksfördelning cirka 
10-100 nm), oförbrända delar från bränslet och gaser (NOx/NO2, CO, HC), samt slitage och uppvirvling av 
partiklar. För påverkan från arbetsmaskinernas avgaser saknas underlag, men bedömningen är att denna 
påverkan är mycket liten. Påverkan på luftkvaliteten från transporter av torv från såväl lastbilar, tåg och 
fartyg bedöms som försumbar, även i närheten av aktiviteten.  

Förbränningsprocessen av torv i anläggningar orsakar emissioner till luft som kan spridas över ett större 
geografiskt område. Baserat på dagens kunskapsläge och de studier som finns tillgängliga är det mycket 
svårt att bedöma den generella påverkan på luftkvaliteten från just torvförbränningen.  

Jämfört med trädbränsle är innehållet av tungmetaller högre i torv, med undantag av zink. Eftersom torv 
vanligtvis eldas ihop med andra biobränslen och endast utgör cirka 10-30 % av bränslet, samt under 
förutsättning att Skogsstyrelsens rekommendationer om askåterföring följs, så bedöms risken för 
anrikning av metaller i skogsmark vid askåterföring som liten. 

Det har varit svårt att ta fram data och statistik för täktverksamhet och torvutvinning. Generellt är befintlig 
statistik och kunskap utspridd på många aktörer och området skulle gagnas av att en tillgänglig offentlig 
databank skapas. 
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Summary 
The aim of this report was to clarify the current state of knowledge concerning Swedish peat extraction and 
mining and its environmental impacts, in order to identify knowledge gaps and data needed to provide a 
picture of the environmental effects of peat extraction in Sweden. The aim was also to propose, if possible, 
measures on how the environmental effects of bog restauration can be reduced.  

Peat is an organic substance that is formed by the incomplete decomposition of plant material, primarily in 
a wet, oxygen-poor environment. A bog is a deposit of this accumulated dead plant material (peat) and it is 
either formed due to the overgrowing of lakes or by waterlogging of the soil. Sweden is one of more 
countries in the world with large areas of peatland. The most common uses for peat in Sweden are for 
energy purposes (energy peat) and as plant peat substrate (horticultural peat). In addition, peat is used for 
livestock bedding (peat litter). 

Peat extraction includes ditching and draining, resulting in changed hydrology (soil and groundwater) and 
water chemistry (suspension, acidity, nutrients and heavy metals), which may alter the biology 
downstream and contribute to eutrophication and loss of biodiversity. Other important environmental 
impacts of peat extraction operations are the risk of fire, dust, noise and air pollutant emissions from 
machinery. 

The environmental effects of peat extraction may vary greatly between different areas, depending on type 
of peatland, local conditions, climate, geology, peat extraction method and measures. Today's state of 
knowledge and available studies do not provide a comprehensive picture of the environmental impacts. 

The change in hydrology caused by drainage has both short-term and long-term effects and the impact of 
the change mainly depend on local conditions such as topology, type of peat, drainage network density and 
the placement of the peat within the catchment area. Streams receiving water from drained peatland may 
show changes in average flows as well as peak flows. Increased peak flows are common during the first six 
to twelve months following the drainage. 

Increased levels of suspended material and increased nutrient leakage are among the most common effects 
of peat extraction. A difference between different bog types has not been documented; hence the load 
downstream increased regardless of bog type. The load may be reduced by the use of sedimentation ponds 
and buffer zones as well as the construction of ditches with a low slope. The measures may have to be 
adapted and renovated over time, since the composition of the outgoing water from the peat mining area 
may vary during the extraction period. 

The increased load of suspended material in runoff from the mining area affects both the water quality and 
biology through changes in the bed sediment amount and composition as well as foraging. Even a change 
in acidity and nutrient status may affect the biomass. Increased nutrient leakage has shown to increase 
biomass downstream peat extraction areas which may result in a shift in plant and animal communities. 
An increased nutrient load, especially nitrogen, is greatest during the initial years of peat mining, but 
decreases over time. The effect will fade downstream due to dilution, sorption in sediments (phosphorus) 
or biological uptake (nitrogen and phosphorus). The effects of peat mining on acidity are not as obvious, as 
the pH value may increase, remain the same or decrease. Substantial reductions in pH have been observed 
in connection with drainage of sulphide soils, which may result in acidic drainage water and increased 
concentrations of metals, and at worst, fish death. The establishment of new peat extraction areas on 
sulphide soils should be avoided, but in case extraction is performed on such soils terms should be 
developed to avoid acidic runoff water, for example requirements for liming the drainage water. Knowledge 
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on effects of peat extraction on metals, especially mercury, is almost completely absent. Mercury studies 
should be prioritized, because part of the mercury can be converted into the toxic form of methyl mercury, 
which can affect humans through consumption of fish. 

The environmental impact of peat mining on aquatic biodiversity has primarily focused on the effects of 
turbidity and sedimentation on fish and the benthic macro invertebrates (in terms of species and number 
of individuals). Studies on phyto- and zooplankton, periphyton (benthic diatoms), amphibians and 
macrophytes are deficient. Effects from a landscape perspective are missing altogether. Generally, 
suspended material has a negative effect on the benthic macro invertebrates due to their difficulties finding 
food and due to changes in substrate structure. 

The restauration of the bog after finalised peat mining influences the hydrology, water chemistry and 
biodiversity in the area. The period immediately after restoration may be turbulent until a new natural 
state has been reached. The magnitude of the impact, and how it varies over time, depend on the 
restoration method applied. Knowledge of environmental effects due to the restoration in Sweden is 
relatively limited, while knowledge in other parts of the world, such as Finland, is slightly better. 

Impact on ambient air of peat extraction can be significant locally (up to a few hundred meters) from the 
operations and near activities handing peat, above all in terms of increased mass concentrations of 
particles sized 1-100 µm. Negative impacts may affect people living or staying close to a mining area. The 
local dust spreading associated with peat extraction may be a risk to health and safety as well as a fire 
hazard. The mining is therefore limited by avoiding dusty work in windy weather conditions. 

Peat extraction operations may be a nuisance in terms of noise from machinery. No current practice 
handling noise from peat mining areas are available. Regulations regarding the level of noise from peat 
mining should be formed. 

Emissions from transports and mining machines include exhaust particles (approximately 10-100 nm), 
unburned parts of the fuel and gases (NOX/NO2, CO, HC), and resuspension of particles. Information on 
the effect of exhaust from excavation machinery is scarce, but we conclude that the effect is small. The 
impact on air quality from the transportation of peat with lorries, trains and ships is estimated to be 
negligible, even in the vicinity of the peat extraction area. 

The combustion process of peat in incinerators cause emissions to air that may spread over a larger area 
and to the atmosphere. Based on current available knowledge it is difficult to assess the overall impact on 
air quality from peat burning. 

Compared with wood fuels, the content of heavy metals is higher in peat, with the exception of zinc. 
Because peat is usually burned alongside other biofuels constituting about 10-30% of the fuel, and 
provided the recommendations for ash recycling from the Swedish Forestry Agency are followed, the risk 
of enrichment of metals in forest soil due to ash recycling is deemed to be small. 

A difficulty has been to find and request data and statistics for peat mining since the existing data and 
knowledge in general is located with a range of actors. It would be beneficial if all information is available 
and open in a common databank.
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Förkortningar och begrepp 
Förkortning  Förklaring 

CO Kolmonoxid 

CO2 Koldioxid, växthusgas 

DOC Löst organiskt kol (eng: Dissolved Organic Carbon) 

EDM Torvutvinningsmetod (eng: Excavation-Drier peat Production Method) 

HC Kolväten (eng: Hydro Carbons) 

MKN Miljökvalitetsnorm 

N2O Dikväveoxid 

NO Kväveoxid 

NOx Kväveoxider, NO2+NO (uttryckt som NO2-ekvivalenter)  

NO2 Kvävedioxid 

PM Luftburna partiklar oavsett storlek 

PMX Massan av luftburna partiklar med en aerodynamisk diameter < X µm 

PM2,5 Massan av luftburna partiklar med en aerodynamisk diameter < 2,5 µm 

PM10 Massan av luftburna partiklar med en aerodynamisk diameter < 10 µm 

SO2 Svaveldioxid 

TSP Massan av alla luftburna partiklar (< 100 µm) (eng: Total Suspended Particles) 

VMI Våtmarksinventeringen 

VOC Flyktiga organiska kolväten (eng: Volatile Organic Compounds) 
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Begrepp Förklaring 

Bottenfauna Små djur som lever på botten av en sjö eller ett vattendrag såsom sländor, 
kräftdjur och musslor 

Bufferzon En zon mellan två områden, exempelvis mellan ett vattendrag och en torvtäkt 
som kan skydda vattendraget från förorenat vatten 

Dämpskärm En konstruktion som byggs vid inloppet av en sedimentationsdamm för att 
bromsa hastigheten på det inkommande vattnet 

Elfiske Provfiske som genomförs med hjälp av elektrisk ström (kräver tillstånd) 

Evapotranspiration Summan av transpiration och avdunstning 

Extremrikkärr Kärr som är extremt mineralrika, framför allt av kalcium 

Fattigkärr Sura och näringsfattiga kärr. Den vanligaste kärrtypen 

Humifieringsgrad Mått på nedbrytning av organiskt material 

Humus Väl nedbrutet organiskt material vars struktur och ursprung inte längre går att 
känna igen med blotta ögat 

Hydraulisk 
konduktivitet 

Ett mått på markens genomsläpplighet av vatten  

Höghumifierad Hög grad av nedbrytning 

Interception Den del av nederbörden som fångas upp av växtligheten och inte når markytan 

Låghumifierad Låg grad av nedbrytning 

M42-metoden En inventeringsmetod för att samla in bottenfaunan som ger en god överblick 
över de djur som vistas i vattendraget. 30 delprov tas på en 50 m vattensträcka 

Metylkvicksilver En giftig form av kvicksilver som anrikas uppåt i näringskedjan 

Mineralisering Nedbrytning av organiskt till oorganiskt material 

Rikkärr Ett kärr som är rikt på mineraler genom grundvatteninflöde och ofta har höga 
naturvärden 

Sedimentfälla En konstruktion som används för att fånga upp suspenderat material 

Skjuvspänning Den spänning som uppstår när ett objekt utsätt för en motriktande kraft. När 
skjuvspänningen överskrids i mark inträffar erosion, skred eller ras.  
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Sparkmetoden En standardiserad metod för att provta bottenfauna. Fem delprov tas på en 10 
m vattensträcka 

Suspenderat 
material 

Mått på organiska och oorganiska partiklar i vatten 

Transpiration Avgivandet av vatten från växter 

Totalkvicksilver Den totala mängden kvicksilver. Metylkvicksilver utgör normalt en mindre del 
av den totala mängden 

Ytläns En konstruktion som används för att fånga upp suspenderat material som ligger 
på ytan 

Översilningsmark Ett område där suspenderrikt vatten leds in för att renas. Området är tänkt att 
fungera som en sorts lunga. 
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1 Bakgrund 
Regeringen har uppdragit åt Naturvårdsverket att analysera och redovisa den svenska torvutvinningens 
klimat- och miljöpåverkan särskilt med avseende på miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och 
Myllrande våtmarker. IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utifrån 
befintlig kunskap redogöra för ett antal faktorer där miljöpåverkan sker under olika stadier av 
torvutvinning och användning. Arbetet har utförts under februari och mars 2016. 

 

2 Syfte och avgränsningar 
Syftet med uppdraget är att klargöra aktuellt kunskapsläge gällande torvutvinning och dess miljöpåverkan 
i Sverige, att identifiera brister i underlag som behövs för att ge en bild av svensk täktverksamhets miljö-
påverkan och att föreslå, om möjligt, åtgärder för hur torvtäkters och efterbehandlingsmetoders miljö-
påverkan kan minskas. 

Uppdraget fokuserar på att redogöra för hur miljöpåverkan varierar med lokalisering av täkten i olika delar 
av landet och olika kvalitetet på torven samt att belysa hur karaktären på området som väljs ut för 
torvutvinning har påverkan på miljön. 

Sammanställningen gäller både pågående täkter och avslutade täkter med eller utan efterbehandling samt 
efterbehandlingstyp (återställning till våtmark/sjö, bete, beskogning, energigräsproduktion). 

Dessutom ingår att ta fram andra data om torvhanteringen såsom att redovisa mängden torv som 
importeras och exporteras, redogöra för miljöpåverkan från transporter av torv och att redovisa antal 
tillfällen och mängd torv som har uppeldats av misstag som följd av olyckor och självantändning under 
åren 1975-2014. Uppdraget har inte inkluderat täktverksamhetens klimatpåverkan, påverkan på friluftsliv, 
kulturmiljö/fornlämningar och terrester biodiversitet. 

 

3 Om torv och miljö 
I följande avsnitt ges en kort bakgrund om torv, dels om bildning och förekomst, dels om utvinning, 
beredning och användning. Även efterbehandling av täktområden redovisas. Processen från utvinning till 
användning beskrivs stegvis och den miljöpåverkan som uppstår i respektive steg identifieras.   

Av jordens samlade torvmarksareal finns cirka 1,6 % i Sverige, vilket gör Sverige till ett av jordens 
torvmarkstätaste länder. Torvens näringsinnehåll och nedbrytningsgrad beror på lokala förhållanden och 
avgör lämpligt användningsområde. 

De vanligaste användningsområdena för torv i Sverige är för energiändamål (energitorv), växttorv som 
odlingssubstrat (odlingstorv) och som stallströ vid djurhållning (strötorv). De två förstnämnda är de 
dominerande användningsområdena idag, med viss övervikt på energitorvanvändning. Det finns dessutom 
ett antal nischanvändningsområden för torv som till exempel torv i textilier, torv i whiskey, torv som 
byggmaterial och som isolering till exempel i isolerplattor samt traditionella torvtak. 
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Miljöpåverkan vid täktverksamhet uppstår vid dikning och utvinning som medför förändrade vattenflöden 
(mark- och grundvatten). Dessa förändrade flöden, som också kan medföra frisättning av partikulärt 
material, näringsämnen och metaller från området, kan innebära förändrade biologiska förutsättningar i 
recipienter nedströms. 

Annan viktig miljöpåverkan vid täktverksamhet är risk för brand, damning samt buller och emissioner till 
luft från arbetsmaskiner. I berednings- och användningsskedet är miljöpåverkan huvudsakligen buller och 
emissioner till luft från arbetsmaskiner och vid förbränning. Transport av torv innebär emissioner till luft 
och energiförbrukning.  

3.1 Myrar och torv 

Torv är en organisk jordart som bildas genom ofullständig nedbrytning av främst växtmaterial i våt, 
syrefattig miljö. Torvbildningen i Sverige har skett efter den senaste inlandsisens avsmältning för cirka 
10 000 år sedan och den huvudsakliga torvvolymen har bildats under de senaste 2000 åren till följd av 
klimatförändringar mot ett mer kyligt och fuktigare klimat. Torven bildas i myrar som antingen bildats 
genom igenväxning av sjöar eller genom försumpning av fastmark på grund av hög nederbörd eller 
utläckande grundvatten. I vissa fall har också torvbildningen startat direkt efter det att havsbotten 
blottlagts och blivit mark på grund av landhöjning. 

Med torvmark i geologisk mening avses ett torvtäkt område med ett torvlager på 30 cm eller mer. Enligt 
denna definition uppskattas arealen torvmark i Sverige till cirka 6,6 miljoner hektar (SOU 2002: 100). 
Enligt riksskogstaxeringen finns närmare hälften av torvmarken i de två nordligaste länen.Torvmarken kan 
ha en naturlig till nära naturlig vegetation och klassas som myr eller vara påverkad av mänsklig aktivitet 
som till exempel dikning så att den inte längre har naturlig vegetation (SOU 2002.100).  

Med myr avses torvtäckt mark med grundvattenytan i eller nära markytan. En myr kan ha ett ytskikt av 
kärr- eller mossvegetation. Den kan vara öppen eller trädbevuxen och utgöra skogligt impediment eller 
vara produktiv skog.  

Myrar delas in i ett antal typer efter sin hydromorfologi, där de övergripande klasserna är mosse, kärr och 
blandmyr. Indelning kan även ske efter vegetationens tillgång på näringsämnen och mineral i det vatten 
som finns att tillgå, med de övergripande klasserna mosse och kärr.   

I en mosse får växtligheten enbart vatten från nederbörden vilket gör att tillgången på näring är dålig. 
Mossarna karakteriseras framför allt av ett slutet täcke av vitmossor och en i övrigt ganska artfattig flora av 
olika ris, som ljung, skvattram, odon, starr, tuvull med flera. Den mossetorv som bildas är näringsfattig och 
mest lämpad för utvinning av odlingstorv. Mossarna har oftast utvecklats från kärr och den vanligen 
låghumifierade mossetorven ligger i dessa fall ovanpå kärrtorven. Högmossar är vanliga i nederbördsrika 
delar av Götaland och längs den biologiska norrlandsgränsen. Mossetyper som inte är högmossar finns i 
hela landet. 

I kärren får växtligheten vatten och näring från ytligt rinnande grundvatten som för med sig näringsämnen 
och mineral från närliggande fastmark. Vegetationens sammansättning i kärret har därför en bättre 
tillgång på näringsämnen och karakteriseras främst av gräs, starr, vass, fräken och fuktighetsälskande 
örter. Kärren utmärks därmed av en mer näringskrävande vegetation än mossarna. De i kärren bildade 
torvslagen är vanligen mest lämpade för energiproduktion. Kärr finns i hela landet. 



IVL-rapport C 198 Torvutvinningens miljöpåverkan 
 

13 

 

Särskilt i nederbördsrika delar av södra Sverige har myrarna i de övre lagren utbildats till mossar. I övriga 
Sverige dominerar myrar som i större eller mindre grad påverkas av omgivande fastmark, varvid olika 
typer av kärr bildats. För utvinning av bränsletorv har torvdjupet, graden av nedbrytning (humifiering), 
askhalten, halten av torrsubstans och halten av till exempel svavel och radioaktiva ämnen betydelse. I 
högmossarna kan det översta lagret låghumifierad torv vara olämpligt som torvbränsle men lämpligt som 
odlingstorv. Under den låghumifierade torven kan dock förekomma mer höghumifierade torvlager 
lämpliga som energitorv. I stora delar av Norrland kan den för energitorv lämpliga kärrtorven finnas 
närmare markytan (SOU 2002:100). 

För att bedriva torvtäkt behövs tillstånd, men för husbehovstäkter gäller endast anmälningsplikt. 
Husbehovstäkter utgör dock en mycket liten andel av den totala utvinningen. I 9 kap 6g§ miljöbalken finns 
en stoppregel som innebär att en täktverksamhet inte får anläggas i en våtmark som utgör värdefull kultur- 
eller naturmiljö. Enligt förarbetena till stoppregeln är värdefull kultur- eller naturmiljö i) våtmarker med 
naturvärdesklass 1 eller 2 enligt VMI, ii) kulturlämningar såsom ängslador, hässjor, bevattningssystem, iii) 
sådana våtmarker som är viktiga för ekosystemtjänster avseende vattenkvalitet, vattenflöden och 
kollagring, iv) våtmarker lämpliga för restaurering och v) våtmarker som är Natura 2000-områden, av 
riksintresse, Ramsarområden eller som omfattas av myrskyddsplanen. 

3.2 Torvens innehåll 

Kärr och mossar ger upphov till torv med olika egenskaper och på jordartskartan skiljer man därför ofta på 
kärrtorv och mossetorv. Torvens kemiska sammansättning domineras av kol, syre och väte samt kväve och 
varierar inte mycket mellan olika myrar. Kolinnehållet ligger på strax över 50 %, syre cirka 30 %, väte 6 % 
och kväve 2-3 %. Variationer i sammansättning beror på bildningssätt, underlagets beskaffenhet, 
grundvattenflöden, nederbördens innehåll och deposition av luftburna partiklar.  

En myr som har kärrvegetation och erhåller vatten från omgivande marker innehåller därmed en del av de 
ämnen som naturligt finns i marken runt omkring precis som all annan växtlighet gör. I sulfidrika 
områden kan man få högre svavelhalter och i områden med naturligt högre innehåll av metaller kan en del 
av dessa återfinnas i kärrtorven.  

En mosse däremot innehåller oftast mycket låga halter av ämnen från de omgivande markerna, men kan i 
delar av landet där kvävedepositionen varit hög ha ett något högre näringsinnehåll. Torvens humifierings-
grad spelar in och avgör torvens kemiska sammansättning, där en låghumifierad torv innehåller mest 
cellulosa medan en höghumifierad torv innehåller olika humussubstanser. Metallhalterna i torv är av 
samma storleksordning som, eller något högre, än i kol särskilt för Ni, Zn och Pb. Olja innehåller betydligt 
lägre halter (1–10 %) av de flesta metaller med undantag av nickel och vanadin vilkas halter (i tung 
eldningsolja) är lika stora eller högre än i torv och kol (SCB, 2012) (Tabell 1). 

Torv kan även innehålla uran varför hänsyn måste tas ur ett strålsäkerhetsperspektiv. Strålsäkerhets-
myndighetens (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012) ger föreskrifter och allmänna råd om hantering av 
kontaminerad aska. Rekommendationer för provtagning av uran finns i SGU:s rapport 2012:12. För att 
avgöra om en torvmark är lämplig som energitorvtäkt eller odlingstorvtäkt bör en torvgeologisk 
undersökning genomföras och vägledning för detta finns (SGU, 2012).  
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Tabell 1. Innehåll av tungmetaller i bränsle utifrån energiinnehåll (μg/MJ) (SCB, 2012). Källa: 
Naturvårdsverkets klimatrapportering Submission 2011 till UNFCCC, United Nations Convention on 
Climate Change. Uppgifterna avser elproduktion och fjärrvärme eller generell användning. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

3.3 Torvutvinning och miljön  

I följande text ger vi en stegvis beskrivning av torvutvinning för att identifiera aktiviteter som kan medföra 
miljöpåverkan (Figur). Vi relaterar stegen till möjlig miljöpåverkan i Tabell 2. Aktiviteterna kan delas upp i 
tre skeden; förberedelser, utvinning och torkning.  

Inför torvutvinning görs en undersökning av området och förutsättningar för torvutvinning fastställs. 
Parallellt sker en tillståndsprocess med undersökningsmedgivande och därefter ansökan om tillstånd för 
utvinning. Undersökningsskedet och tillståndsförfarandet behandlas inte vidare i denna sammanställning 
då det inte bedöms medföra annat än mycket marginella miljöeffekter. 

När tillstånd har beviljats påbörjas förberedelsearbetet. Detta omfattar anläggande av infrastruktur kring 
torvtäkten och iordningställande av området. Infrastrukturen består av tillfartsvägar, transportvägar, 
vändplaner, parkering, lastplatser, upplagsplatser och branddammar.  

Därefter sker avtäckning av området genom till exempel skogsavverkning och stubbfräsning. Avverkat 
material lagras på upplagsplatser. Pumpstationer anläggs tillsammans med en eller flera sedimentations-
dammar, vars främsta uppgift är att minska halterna av suspenderat material till nedströms vattendrag. 
Dikning av området sker genom att kant- och tegdiken anläggs för att avvattna området och öka markens 
bärighet för maskiner. Normalt avstånd mellan tegdiken är 20 m. Via dessa diken leds vattnet från 
täktområdet till sedimentationsdammarna.  

 

Figur 1. Stegvis beskrivning av täktanläggning och torvutvinning. 
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Tabell 2. Sammanfattning av miljöpåverkande aktiviteter och miljöeffekter kopplade till 
förberedelse vid täktanläggning och själva torvutvinningen. 

Steg Miljöpåverkande aktivitet Miljöpåverkan 

Förberedelse 

 

Dikning 

Avverkning av skog/träd/vegetation 

Användning av arbetsmaskiner 

 

Förändring av vattenflöde och 
biologiska förutsättningar i 
området 

Förlust av biodiversitet 

Bidrag till övergödning i vattendrag 
nedströms täkten 

Buller 

Påverkan av emissioner till luft från 
arbetsmaskiner och damning från 
området 

Risk för brand 

Risk för spill av kemikalier, oljor 

Utvinning Användning av arbetsmaskiner  Förändring av vattenflöde och 
biologiska förutsättningar i 
området 

Förlust av biodiversitet 

Påverkan av emissioner till luft från 
arbetsmaskiner och damning från 
området 

Risk för brand 

Torkning Vändning, skrapning och lastning med 
traktordragna maskiner 

Damning (PMx) 
 
Växthusgasemissioner till följd av 
nedbrytning av torv* 
 
Risk för brand 

* Växthusgasemissioner ingår inte att beskriva/kvantifiera i denna rapport. 
 

När täktområdet är förberett startar utvinningen och den kan pågå under åtskilliga decennier. Det finns ett 
antal olika utvinningstekniker, som också ger benämningar på torven. De två vanligaste benämningarna i 
Sverige är frästorv och stycketorv. Även blocktorv (benämns också ibland som sticktorv eller klumpetorv; 
SCB, 2001) är en metod som tillämpas. Det är främst stycketorv och frästorv som används som energitorv. 
Blocktorven ger odlingstorv av högsta kvalitet, men även till exempel frästorv används för odlingstorv. För 
samtliga metoder gäller att torven endast utvinns under försommar till sensommar då väderleken är 
gynnsam för att torka torven och det är tillräckligt torrt för att torvmarken ska kunna bära maskinerna.  
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Normalt sett inleds skördesäsongen av frästorv i maj. Denna metod innebär att man hinner med cirka tio 
skördecykler under en säsong innan dagg, korta dagar och regn hindrar arbetet. Momenten är i huvudsak 
fräsning eller harvning samt vändning av torven under torkningen. Alla utförs med traktordragna redskap. 
Ett 1,5-2,0 cm skikt av mossytan lösgöres med cylindriska så kallade kam- eller pinnfräsar eller stora 
modifierade jordbruksharvar, vilka avverkar upp till halva tegbredden. För att torven ska torka snabbare 
vänds den på tegarna en eller flera gånger med ett harvliknande redskap. Tre dagar efter fräsning/ 
harvning är torven normalt torr nog för att transporteras bort från täkten. Arbetet kan ske efter i huvudsak 
fyra metoder.  

• I PECO-metoden skrapas den torra torven till strängar (råsar) längs tegens mitt med snöplogsliknande 
redskap. Mobila bandtransportörer samlar torvsträngarna och lyfter torven successivt i 20-meters steg 
tvärs över tegdikena till lagerstackar som läggs upp på var 12:e teg. Längs dessa lagerstackar finns ofta 
järnvägsspår för vidaretransport till fast mark.  

• I HAKU-metoden lyfter och lastar mobila bandtransportörer (15 m) torven i vagnar. Traktorlassen 
töms i stora lagerstackar, i regel på fast mark, för vidare transport med lastbil.  

• Med självlastarvagn skrapas den torra torven samman till en eller flera strängar på tegarna. Den 
samlas upp och transporteras till lager i vagnar försedda med pater-nosterverk och stort lastutrymme 
(15-30 m3).  

• Det finns även en metod där torven sugs upp av en sugvagn enligt en dammsugarliknande princip 
direkt från tegens yta och transporteras till lagerstack på bilbärig mark. 

Ingen sammanställning som jämför energibehovet för de olika metoderna för frästorvutvinning har 
påträffats. Dock skriver Pettersson (2010) att frästorvproduktionen i Sverige påbörjades under 1930-talet 
och då med PECO-metoden. Under årens lopp har man försökt utveckla olika metoder, men enligt 
Pettersson (2010) så har man ingenstans i världen lyckats hitta en metod att torka torven på ett 
ekonomiskt och uthålligt sätt annat än med sol och vind. Vidare skriver Pettersson (2010) att energitorv 
främst skördas som stycketorv eller frästorv och att de omväxlande dominerat skörden från år till år 
(genomsnitt för perioden 1991-2005 gav cirka 55 % stycketorv och 45 % frästorv). Metoderna för utvinning 
av odlingstorv har inte förändrats nämnvärt sedan 1950-talet.  

I en kritisk granskning av finska och svenska livscykelanalyser som genomfördes av Seppälä m.fl. 2010 
hittar man endast en källa för uppskattningen av energiåtgång för arbetsmaskiner vid utvinning och 
transport av energitorv till förbränningsanläggning och det är omräknat till utsläpp av växthusgaser 1 g 
CO2/MJ torv baserat på Uppenberg m.fl. (2001). 

Stycketorv är en variant av energitorv som framställs i form av kompakta torvbitar, ofta cylinderformade, 
med en lägre fukthalt än frästorvens. Utvinningen sker genom att ett redskap med ett sågklinge- eller 
borrliknande organ hämtar upp våt torv från 0 - 70 cm:s djup och därpå bearbetar denna till en homogen 
massa som pressas ut genom ett antal munstycken (extruderas) till korvliknande bitar i strängar på 
mossytan. Efter soltorkning och vändningar i ungefär en månad kan stycketorven lastas och transporteras i 
vagn till upplagsplats. Två till fyra stycketorvskördar per sommar kan produceras beroende på 
väderförhållandena. Smultorv är en lokal variant av stycketorv där man låter styckena ligga kvar över 
vintern på skördeytan och därmed kan nyttja de gynnsamma torkförhållandena på våren. Torvstyckena 
sprängs sönder av frosten och man får smultorv. Denna skördemetod har använts främst i Härjedalen 
(SCB, 2014). 
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En relativt ny utvinningsmetod som utvecklats i Finland är Excavation-Drier Method (EDM) (eller quick 
peat, biomass drier) (Silvan m.fl., 2010). Metoden går ut på att man utvinner torven med hjälp av en 
grävmaskin och pumpar den odränerade torven till en torkningsyta vid sidan av myren. Detta medför att 
man inte behöver ta bort markvegetationen från hela täktytan på en gång (utan endast en liten del) och 
dessutom inte behöver dränera området. Överskottsvattnet i det grävda hålet pumpas istället bort till en 
damm eller översilningsmark. Torkytan är asfalterad och torven sprids ut och torkar snabbt, betydligt 
snabbare än till exempel i fallet med frästorv. Främsta anledningarna till den snabba torkningstakten är att 
det inte finns någon kapillär stigning av vatten genom asfaltytan och att asfaltytan har högre värme-
kapacitet jämfört med täktytan. Under optimala förhållanden är torven färdigtorkad redan efter 1-2 dygn. 
Än så länge används metoden endast på försöksbasis i Finland men har även testats i Sverige (Ljusdal). 
Metoden uppvisar många positiva egenskaper avseende minskad miljöpåverkan (se även avsnitt 5.2.1), 
men har på grund av mycket höga omkostnader tyvärr inte uppvisat ekonomisk lönsamhet och används 
därför inte idag, vare sig i Finland eller i Sverige (personlig kommunikation, Leif Olsson, produktchef för 
växttorv på Neova, mars 2016). Enligt Seppälä m.fl. (2010) uppskattas energibehovet för utvinning och 
transport kunna minska med cirka 50 % vid användning av EDM. 

Skörd av blocktorv (sticktorv) ger odlingstorv av högsta kvalitet. Endast kant- och huvuddiken grävs. Den 
dränering som krävs får man i övrigt genom själva skördemetoden. Med grävmaskiner som utrustats med 
breda band för stor bärighet, samt speciella grävaggregat, grävs våta torvstycken upp ur mossens ytlager. 
Därvid bildas ett cirka halvmeterdjupt, långt schakt i hela skördeytans längd, upp till flera km. De 
uppgrävda styckena (blocken) ställs på torkfält vid sidan av schakten, där de får frysa över en vinter och 
torka följande år. När torvstyckena torkat ett tag vänds de manuellt eller med maskin för ytterligare en 
period av torka. Slutligen transporteras torven till lager, ofta under tak eller efter att ha lagrats på mossen 
en vinter under täckning av plastfolie. Om mossens avvattningsförhållanden medger kan ytterligare ett, 
och undantagsvis två lager torv utvinnas. Utvinning av blocktorv är svår att mekanisera fullt ut och blir på 
grund av hög arbetsintensitet dyr. Därför har man i allt större utsträckning utvecklat odlingstorvs-
produkter som baseras på frästorv där mekaniseringsgraden är högre (Pettersson, 2010).   

I naturligt tillstånd innehåller torv cirka 90-98 % vatten, men för energitorv bör vattenhalten ligga på 45-
50 %. Analyser av fukthalter i bränsletorv (Bränslehandboken, 2012) visar på ett spann mellan 8-58 %. 
Hur hög fukthalt som kan accepteras beror av pannan. I pulverpannor bör fukthalten ligga på cirka 10 %. 
Det finns risker med låg fukthalt, till exempel risk för dammexplosion vid spridning av torrt torvdamm 
med fukthalt <30 % (Bränslehandboken, 2012). Första steget i beredningen är därför torkning. Torkning 
av all torv, oavsett användningsområde, sker i första hand på täkten med hjälp av sol och vind.  

3.4 Beredning, användning och miljön 

3.4.1 Energitorv 
Vi har gjort en schematisk beskrivning av de olika stegen i beredning och användning av energitorv (Figur 
2) och sammanfattar översiktligt de miljöpåverkande aktiviteterna och miljöeffekterna för de respektive 
stegen (Tabell 3). 

Lagring av den torkade torven kan ske på fastmark nära täkten under olika lång tid före transport till 
vidareförädling eller slutavändning. Hur länge torven ligger i lager varierar.  

Figur 2. Stegvis beskrivning av beredning och användning av energitorv. 
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Tabell 3. Sammanfattning av miljöpåverkande aktiviteter och miljöpåverkan kopplade till de olika 
berednings- och användningsstegen för energitorv. 

Steg Miljöpåverkande aktivitet Miljöpåverkan 

Lagring Nedbrytning av torv, erosion, 
damning samt utsläpp av lakvatten 

Utsläpp av växthusgaser till följd av 
nedbrytning av torv*  
Utsläpp till lakvatten 
Risk för brand och damning 

Transport till 
beredning 

Lastning, transport med lastbil Transportrelaterade emissioner 
Damning (PMx) 

Brikettering** Torkning och pressning   Miljöpåverkan relaterad till 
energiåtgång för torknings- och 
pressningsprocesser 

Transport till 
slutkund 

Transport med tåg och/eller lastbil Transportrelaterade utsläpp 

Beredning 
inför 
slutanvändning 

Eventuell sönderslagning eller 
siktning och förbränning 

Damning (PMx) 
Energiåtgång el  

Slutanvändning Förbränning Förbränningsemissioner 
Askhantering Sameldning med biobränslen. 

Eventuell transport av askan till 
skogen för spridning. 

Transportrelaterade emissioner 
Positiv effekt på näringsbalansen i 
skogen 

* Växthusgasemissioner ingår inte att beskriva i denna rapport 
** Notera att endast en liten andel (13% år 2014) av den totala energitorvproduktionen går till vidare 

förädling genom brikettering. 
 
Efter lagring transporteras torven till vidare beredning. År 2014 gjordes briketter av 13 % av den totala 
energitorvsutvinningen. Sverige har en enda torvbrikettfabrik som ligger i Sveg. Energitorven används 
främst på ett 40-tal svenska värme- och kraftvärmeverk runt om i landet. Att tillsätta torv vid 
förbränningen har visat sig effektivisera eldningen. Det gör att bränsletillförseln blir jämnare eftersom 
torven är mer homogen än de biobränslen som används. Dessutom minskar torvinblandningen (som ofta 
tillför en betydligt högre svavelhalt) problem med sintring, slaggbildning och korrosion i pannor som ofta 
uppstår vid eldning av biomassa (Bioenergiportalen, 2016). Om torven fasas ut från en förbrännings-
process kan man möta dessa problem genom att tillsätta svavelgranulat som ersätter svavlet i torven, en 
metod som används i Sverige och utomlands (personlig kommunikation, Thomas Jonsson, Vattenfall AB, 
Heat Sweden, mars 2016). Problem med sintring och slaggbildning i biobränsleeldade pannor kan minskas 
med tillsatser, till exempel osläckt kalk (Kassman m.fl., 2010). 

I det fall torven inte utgörs av briketter kan torvbränslet siktas för att reducera risken för att föroreningar 
kommer in i pannan. Vanliga föroreningar inkluderar sten, sand, metall, plast och snören (Strömberg och 
Svärd, 2012). I de allra flesta anläggningar sameldas torven med biobränsle, främst skogsbränslen. Vid 
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sameldning utgör torven normalt 10-30 % och resten är biobränsle. Den aska som erhålls är därför en 
blandning mellan biobränsle och torvaska. I anläggningar som är utrustade med pulverpannor (till 
exempel Vattenfalls torveldade anläggning i Uppsala) sönderdelas först briketterna innan de tas in i 
pannan.  

Användningen av energitorv ser ut att minska eftersom flera av de stora användarna planerar för att fasa ut 
torvanvändning. Vattenfall Värme Uppsala planerar för att helt ha fasat ut sin användning av torv senast år 
2020 (Vattenfall Värme Uppsala, 2014). Även Söderenergi i Södertälje har meddelat att man i februari i år 
(2016) eldade det sista lasset torv i sin anläggning (LT Södertälje, 2016).  

3.4.2 Odlingstorv 

Den svenska marknaden för odlingstorv utgörs ungefär till hälften av yrkesodling och till hälften av 
fritidsodling. En stor del av den svenska utvinningen av odlingstorv går på export (SCB, 2013).  

Blocktorv ger odlingstorv av högsta kvalitet och den transporteras till lager, vilket ofta sker torrt under tak 
eller efter att ha lagrats på utvinningsplatsen en vinter under täckning av plastfolie. Frästorv kan också 
användas för tillverkning av odlingssubstrat. Litteratur som beskriver beredningen av odlingstorv, det vill 
säga hur torven hanteras efter själva utvinningen och torkningen är mycket begränsad. År 2012 
genomförde dock Quantis på uppdrag av EPAGMA (the European Peat and Growing Media Association) en 
jämförande livscykelanalys där odlingstorv jämfördes med andra odlingsmedia. I denna jämförande 
livscykelanalys (Peano m.fl., 2012) finns en beskrivning av hur odlingstorven prepareras innan den 
används som odlingsmedia. 

Efter skörd och torkning transporteras torven till en jordfabrik (Figur 3 och Tabell 4). Transportavstånd 
för produktionen av olika typer av odlingstorv är sammanställd av Peano m.fl. (2012) och redovisas i Bilaga 
1. Dessa värden är baserade på data som samlades in från 13 olika Europeiska torvproduktionsföretag. De 
transportslag och transportavstånd som beskrivs är inte nödvändigtvis representativa för den svenska 
torvindustrin. Enligt Leif Persson (personlig kommunikation, produktchef för växttorv Neova, mars 2016) 
ligger många av jordfabrikerna i direkt anslutning till täkten i Sverige. Uppskattningsvis är 
transportavståndet från täkt till jordfabrik maximalt 50 km, men oftast mindre än 10 km. Transporten av 
Neovas odlingstorv till jordfabrik sker alltid med 40 tons lastbilar med full last (130 m3). På kortare 
sträckor är det svårt att få till returlast, men det fungerar oftast på längre sträckor. 

Vid jordfabriken siktas torven och blandas med kalk och gödnings- och växtnäringsämnen (så kallad PG 
mix) (Peano m.fl., 2012). Därefter förpackas produkten som nu kallas odlingssubstrat.  

Transporten från jordfabrik till grossist (ICA, Plantagen etc.) går i Neovas fall med godstransport och 
produkterna finns från Ystad till Haparanda så i detta led blir transporterna längre än avstånden mellan 
täkt och jordfabrik.  

 

 
Figur 3. Stegvis beskrivning av beredning och användning av odlingstorv. 
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Tabell 4. Sammanfattning av miljöpåverkande aktiviteter och miljöpåverkan kopplade till de olika 
berednings- och användningsstegen för odlingstorv. 

Steg Miljöpåverkande aktivitet Miljöpåverkan 

Lagring  Damning 
Transport till jordfabrik Lastning, transport med lastbil Transportrelaterade emissioner 
Blandning och 
förpackning i jordfabrik 

Blandning och förpackning 
Arbetsmaskiner 

Damning 
Energiåtgång för arbetsmaskiner 
och produktionsutrustning 

Transport till grossist och 
slutkund 

Lastning, transport med lastbil Transportrelaterade emissioner 

Användning Nedbrytning  Utsläpp av växthusgaser* 
End-of-life Nedbrytning Utsläpp av växthusgaser* 

*Det ingår inte i denna studie att beskriva utsläpp av växthusgaser.  
 

Peano m.fl. (2012) delar in torvens användning i ett steg där de inkluderar de emissioner som blir till följd 
av den nedbrytning som sker under ett års tid då man också antar att växterna växer i odlingssubstratet. 
Baserat på Cleary m.fl. (2005) uppskattar de nedbrytningshastigheten till 5 %. Den nedbrytning som sker 
därefter inkluderar Peano m.fl. (2012) i ett end-of-life stadium. Emissionerna till följd av nedbrytning 
handlar i första hand om CO2 och N2O som båda är växthusgaser, vilket ligger utanför omfattningen för 
den här studien.   

3.4.3 Stallströ 

Till stor del följer beredningen av stallströ samma procedurer som för odlingstorv (Figur 4). Stallströ säljs i 
olika former, oftast i säck antingen i form av block eller som strö eller mix med inblandning av till exempel 
flis, spån eller annat material. Enligt studier binder torven ammoniak och kväve betydligt bättre än till 
exempel halm, vilket förbättrar inomhusmiljön i stallarna (Larsson m.fl., 2000). Användningen av ströet 
sker i djurstallar och sedan hamnar det på gödselstacken. Det finns inte mycket tillgänglig information om 
miljö- och klimatpåverkan.  

 

Figur 4. Stegvis beskrivning av beredning och användning av stallströ.  

 

3.5 Efterbehandling av torvtäkter 

Efter avslutad täktverksamhet är verksamhetsutövaren ålagd att vidta åtgärder för efterbehandling (Lag 
1985:620 och 1998:808). I den beviljade ansökan om koncession ska det finnas en preliminär plan för hur 
efterbehandlingen ska gå till. Exakt hur den ska genomföras planeras dock i detalj efter avslutad 
täktverksamhet, i samråd med tillsynsmyndighet och markägare (Miljösamverkan Västra Götaland, 2011). 
Det finns flera olika efterbehandlingsalternativ att välja mellan såsom beskogning (skog- eller energiskog), 
anläggning av våtmarker eller grunda sjöar, naturlig återbildning genom igenväxning, nyttjande som betes- 
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eller odlingsmark, naturlig självrening av avloppsvatten eller annan markanvändning (golfbana, 
biltestområde, fiskodling) (Eriksson och Wallentinus, 2004). I Kanada och Tyskland har vitmossodling 
anlagts i gamla täktområden. 

För att finna de lämpligaste efterbehandlingsalternativen sker en avvägning bland annat mellan 
intressenternas önskemål, naturvärden, tekniska möjligheter och lokala förutsättningar. Ibland är det 
möjligt att tillgodose flera olika intressen genom att kombinera behandlingsalternativ på en och samma 
torvtäkt. Till exempel har man i Västkärr utanför Örebro lyckats efterbehandla en täkt till en grund fågelrik 
sjö som samtidigt är lönsam via intäkter från andjakt och gäddfiske (Rülcker, 2013). I Hästhagen utanför 
Alvesta pågår arbete med att skapa vattenspeglar, fattigkärr och skogsföryngring inom en och samma täkt 
(personlig kommunikation, Rita Larsson, Neova, mars 2016). Vid efterbehandlingen av Stormuren i 
Gävleborgs län omvandlades delar av torvtäkten till fågelsjöar genom fördämning, medan dikesrensning 
och vitaliseringsgödsling utfördes i andra områden för att främja skogstillväxten (Länsstyrelsen Gävleborgs 
län, 2014).  

Beroende på val av efterbehandlingsmetod varierar effekterna på hydrologi, ämnesutlakning, växthus-
gasutsläpp, biologi och därmed möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande 
sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv och Begränsad klimatpåverkan. För att gynna den biologiska 
mångfalden i landskapet anser Naturvårdsverket att man i första hand bör välja att anlägga våtmarker 
(Naturvårdsverket, 2014). I en enkätundersökning till koncessionshavarna visade det sig dock att 
beskogning är det efterbehandlingsalternativ som i första hand planeras (TorvForsk, 2016; Vasander m.fl., 
2003) 

I Sverige finns det relativt lite kunskap och erfarenhet av efterbehandlingarnas miljöeffekter. Det kan till 
viss del förklaras med att många av täktverksamheterna fortfarande är aktiva. Koncessioner som beviljades 
under 1980-talet är emellertid i färd med att löpa ut, varför många täktverksamheter kommer att kräva 
efterbehandling inom de närmaste åren. 

 

4 Statistik om torv i Sverige 

4.1 Torvutvinning 

Torv har under lång tid använts som taktäckning, isolering, stallströ, etc. Utvinning av torv i större skala 
har pågått under de senaste 100 åren (Figur 5). Under den första hälften av 1900-talet användes torv 
nästan uteslutande som stallströ och står i direkt proportion till antalet hästar i landet. Vid krigsutbrottet 
1914 ökade efterfrågan på hästar, vilket ledde till en betydande överutvinning och 1920 nådde häststocken 
sin absoluta kulmen med 728 000 djur (Dyrendahl, 1988). Användning av torv som bränsle (energitorv) 
var i början av seklet försvinnande liten men ökade under de båda världskrigen och förklaras av det ökade 
världsmarknadspriset på fossila bränslen. Efter krigen sjönk efterfrågan både på strötorv och energitorv 
och i början på 60-talet hade täktverksamheten fallit till en utvinning på under 1 miljon m3 torv. 
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Figur 5. Uppskattad utvinning av torv 1900-1980. Publicerad i SOU 2002:100, Uthållig användning 
av torv. Källa: SGU. 

 
Under 50-talet utvecklades torvprodukter för odlingsändamål och under 60-talet ökade utvinningen av 
odlingstorv. Under 70-talets oljekriser blev torv återigen ett prisvärt inhemskt alternativ för energi-
produktion, vilket också stöddes av staten via investeringsbidrag till torveldning.  

Användningen av energitorv för el- och värmeproduktion ökade under hela 80-talet och under första delen 
av 90-talet varefter användningen planade ut (Figur 5). Sedan 80-talet har utvinningsstatistik av svensk 
energitorv inrapporterats från den svenska torvindustrin till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). I 
enlighet med minerallagen (SFS 1991:45) och lagen om vissa torvfyndigheter ”torvlagen” (SFS 1985:620) 
finns villkor; att på varje beredningskoncession, årligen inrapportera resultat av bedriven verksamhet, 
varför dataunderlaget från 1980 fram till i dag (Figur 6) är mycket tillförlitligt.  

 

Figur 6. Utvinning av torv 1980-2015. För 2015 finns än så länge bara statistik för total 
energitorvsutvinning tillgänglig som i figuren är redovisad som frästorv (SCB, 2015). 

 
Utvinningen av energitorv minskar samtidigt som utvinningen av odlingstorv ökar stadigt. De stora 
nedgångerna i täktverksamhet 1998 och i viss mån 2015 beror på ogynnsamt väder för att utvinna torv. År 
2004 inkluderades torv i elcertifikatsystemet, vilket ledde till att torvanvändningen för elproduktion 
ökade. Vid utgången av 2012 skedde en utfasning av de äldsta anläggningarna varvid de flesta torveldade 



IVL-rapport C 198 Torvutvinningens miljöpåverkan 
 

23 

 

anläggningarna för elproduktion försvann. Få nyare anläggningar använder torv varför tilldelningen av 
elcertifikat till torveldande elproducenter nästan helt upphört. Enligt U.S. Geological Survey (2015) står 
Sverige för en försvarlig del av täktverksamheten i världen med 12 % av den totala torvutvinningen vilket 
gör Sverige till det 3:e största produktionslandet i världen (Figur 7). 
 

 
 
Figur 7. Den globala utvinningen av torv 2013 och 2014 (U.S. Geological Service, 2015). 

4.2 Arealer med torvbruk 

För bearbetning av energitorvsfyndigheter krävs i enlighet med torvlagen särskilt tillstånd, koncession. 
Koncession för bearbetning gäller normalt i 20 år och det är relativt vanligt med ansökningar om för-
längning av given koncession i den mån det finns brytvärd torv kvar. 

Från 1970 till 1982 ansvarade Statens Industriverk för bearbetningskoncessioner av torvutvinning och det 
beviljades cirka 200 koncessioner under perioden där ungefär hälften kom i faktiskt bruk. Från 1982 har 
beslut om bearbetningskoncessioner överförts till respektive länsstyrelse för det län där lejonparten av sökt 
koncession är geografiskt belägen med SGU som obligatorisk remissinstans, vilken tillika uppbär ansvaret 
för årlig sammanställning av energitorvsutvinning. 

Av sekretesskäl är det inte tillåtet att redovisa utvinning av torv för enskilda bearbetningskoncessioner, 
utan att först inhämta tillstånd från varje enskild aktör. Däremot är den beviljade koncessionen en offentlig 
handling och kan redovisas rörande sökt utvinningsareal och volym i aggregerad form på länsnivå.  
 
Såväl antalet koncessioner som utvinningsareal har minskat från 2005 och framåt (Figur 8). Under de 
första åren låg antalet koncessioner stadigt kring 200 men i och med utgången av 2005, 20 år efter 
införandet av torvlagen, upphör ett antal koncessioner (Figur 8 och Figur 10). Antalet koncessioner är i dag 
164 varav de flesta har en yta på 50-300 hektar (Figur 9). 18 täktverksamheter är mindre än 50 hektar 
medan 28 är större än 300 hektar. Alla gällande koncessioner är inte i bruk. En försvarlig andel ska 
betraktas som vilande. Under 2014 var cirka 30 % av koncessionerna vilande (SCB, 2015). För ytornas del 
är andelen som inte är i bruk betydligt högre. Inom ett koncessionsområde är det bara ungefär halva 
ytarealen som utgörs av själva täkten. Resterande ytor är vägar, stackplatser, serviceområden, 
fastmarksholmar och områden med dålig torvkvalité som därför inte utvinns. 
 



IVL-rapport C 198 Torvutvinningens miljöpåverkan 
 

24 

 

 

Figur 8. Antalet bearbetningskoncessioner, tillsammans med koncessionslagd utvinningsareal i 
hektar, 2000 - 2014. Databearbetning IVL, dataunderlag: statistikdatabasen SCB (2015). 

När det gäller utvinning av energitorv så ligger tyngdpunkten regionalt i södra och nordligaste delarna av 
landet (Figur 11 och Figur 12) där Jönköpings län (12 %), Kronobergs län (14 %) och Jämtlands län (18 %) 
har störst torvutvinning år 2015. Den minsta utvinningen sker i Svealand. Samtidigt finns den största 
efterfrågan och användningen av energitorv i ett bälte från öster till väster genom Mellansverige. Dock 
påpekar man att användningen generellt inom energibranschen visar på en minskande trend då flera 
användare planerar att minska eller fasa ut energitorven som bränsle. 

4.3 Import/export 

I utrikeshandelsstatistiken redovisas årlig import och export av torv men det görs ingen uppdelning av 
energitorv och odlingstorv. Enligt SCB (2015) avser importen till större delen energitorv (torvbriketter), 
men även odlingstorv förekommer i mindre volymer. Torvimporten uppgick till 110 000 ton under 2014 
(Figur 13). Enligt SCB (2015) utgörs den delen av importen som är energitorv uteslutande av torvbriketter. 
Importen av torv har minskat påtagligt de senare åren, vilket främst beror på att importen av torvbriketter 
från Vitryssland har minskat (Tabell 5). På 80-talet var importen nära obefintlig, men importen steg 
löpande fram till år 2008. I statistiken redovisas inte längre urspungsland om det är ett annat EU-land, 
vilket gör restposten ovanligt stor. Under 2014 importerades mest energitorv från Vitryssland (54 000 
ton). Torvbriketterna som importeras har ett energiinnehåll om cirka 4,9 MWh/ton samt en torrhalt på 
cirka 90 % (SCB, 2014). Utöver brikettimporten är importen av energitorv mycket begränsad. Enligt SCB 
(2014) sker importen av torvbriketter vanligtvis med båttransport. 

Exporten har överstigit importen de två senaste åren (SCB, 2015) (Figur 13). Exporten utgörs främst av 
odlingstorv. De största kvantiteterna exporterades till Nederländerna, Finland, Norge och Danmark 
(Tabell 6). Blocktorven finner i stor utsträckning sin avsättning i Tyskland och Nederländerna. Efter att 
Sovjetunionen upplösts har europeiska odlingstorvsproducenter köpt in sig i baltisk torvindustri för att 
säkerställa trädgårdsnäringens behov. Då denna marknad nu är väl intecknad kan man inte utesluta att 
export av svensk odlingstorv också ökar. Man har sett ett ökat intresse från utländska företag i svensk 
odlingstorvsutvinning i södra Sverige (Torvåret, 2013). 

Enligt Leif Olsson, produktchef för växttorv på Neova (personlig kommunikation, 3 mars 2016) går det 
mesta av deras export av växttorv med båt till kontinenten. En mindre mängd går med tåg (2016) till 
Nederländerna.  
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Figur 9. Antalet givna koncessioner i landet och deras areal i hektar. Källa: SGU. 
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Figur 10. Koncessioner (upphörande, antal och år). Källa: SGU. 
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Figur 11. Länsvis utvinning av torv år 2015 som andel av total torvutvinning SCB (2015).  



IVL-rapport C 198 Torvutvinningens miljöpåverkan 
 

28 

 

 

Figur 12. Ackumulerad utvinning 2000 – 2015 som andel av totalutvinningen SCB (2015). 
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Figur 13. Import och export av torv till och från Sverige (SCB, 2015). 

Tabell 5. Import av torv till Sverige 2010-2014 fördelat på länder (SCB, 2015).  

Urspungsland 1000-tal 
ton (ungefärliga värden)1 

2010 2011 2012 2013 2014 

Vitryssland 248 217 263 82 54 

Norge 1 1 1 1 1 
Finland 79 14 15 4 4 

Ryssland 3 i.u. i.u. i.u. i.u. 
Restpost 34 127 85 87 51 

Totalt 365 359 364 144 110 

1 Olika datakällor har använts vilket ger oöverensstämmelse. 

Tabell 6. Export av torv från Sverige 2010-2014 (Odlingstorv, bulk och förpackningar) (SCB, 2015). 

Export (1000-tal ton) 
till 

2010 2011 2012 2013 2014 

Nederländerna 70 54 44 62 76 

Finland 56 15 63 61 48 

Norge 17 26 25 39 25 

Danmark 56 50 53 24 21 

Tyskland 3 4 7 6 4 

Belgien 13 5 2 4 2 

Övriga 2 1 1 1 1 
Totalt 218 157 195 198 179 
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5 Miljöpåverkan av torvutvinning 

5.1 Hydrologi 

För att förstå den påverkan dikning och torvutvinning har på hydrologin behövs först en förståelse för den 
ostörda situationen innan utvinning påbörjats. Torv bildas när nederbörd och grundvatteninflöde 
överstiger avdunstning och avrinning, samtidigt som nedbrytningen är låg (Holden, 2006). Myrar kan 
lagra stora mängder vatten eftersom torven har hög porositet. Grundvattennivån ligger nära (ca 10 cm) 
markytan under större delar av året, vilket gör att endast det översta skiktet inte är vattenmättat 
(Heathwaite, 1994; Holden, 2006). Under sommaren kan grundvattenytan ligga lite lägre (cirka 0,3 m 
under vattenytan). Generellt sett är vattenhalten i vattenmättad torv mellan 90-98 % (Holden, 2005; 
2006). Den torv som inte är vattenmättad kan suga upp vatten och denna kapacitet avgörs bland annat av 
vilken vegetation som torven är uppbyggd av och hur torr torven är innan nederbörd och när 
vatteninflöden inträffar.    

Vattenförlusterna från torven sker på två sätt, dels genom avdunstning och dels genom avrinning. 
Avrinningsförlusterna beror bland annat på årstiden. Den oftast höga vattenmättnaden innebär att torven 
reagerar snabbt på förändringar i nederbörd. Under blötare årstider, när grundvattenytan ligger nära 
vattenytan, har myren liten möjlighet att magasinera ytterligare vatten. I samband med regn eller 
snösmältning ökar avrinningen snabbt. Endast efter längre torrperioder när grundvattennivåerna har 
sjunkit kan myrar lagra vatten från nederbörden och därmed minska toppflöden. Under sommar-
månaderna kan situationen vara den omvända, nämligen att vattendragen torkar upp på grund av lång-
samma flöden genom torven i kombination med en hög vattenhållande förmåga. Till exempel känne-
tecknas vattenföringen nedströms mossar av korta responstider och höga flöden i samband med regn, men 
också låga basflöden och uttorkning under sommaren (Holden, 2006). Motsvarande har observerats för 
svenska torvmarker (Lundin, 1994).  

Naturliga torvmarker har visat sig kunna reducera högflöden, men detta beror på myrens storlek och läge i 
förhållande till diken i området och årstiden. Markförhållanden, topografi, markvatten och mänsklig 
påverkan är andra viktiga faktorer för att bestämma hur torvmark påverkar höga flöden (Acreman och 
Holden, 2013). Holden (2006) har visat att en myrs potential att minska höga flöden beror på hur 
vattenmättad den är innan tillförseln av vatten samt hur mycket och under hur lång tid nederbörd faller. 
Myrar visar därför inte alltid tvättsvampsbeteende – det vill säga ett område där överskottsvatten kan 
absorberas för att sedan släppas ut igen under torrare perioder. 

5.1.1 Effekter av avvattning 

Innan torvutvinning kan påbörjas måste området avvattnas. Avvattningen påverkar myren på tre sätt som 
samtliga resulterar i att myrens markyta sjunker: avrinning av vatten, kompaktering på grund av torvens 
tyngd som leder till högre avrinning och nedbrytning av torven.  

Efter dikningen rinner delar av myrens grundvatten direkt ut i dikena. Grundvattenytan sänks och 
tjockleken av torvens omättade zon ökar. Sänkningen av grundvattenytan varierar mellan 20 och 60 cm 
beroende på avståndet till diket (Prevost m.fl., 1999; Price m.fl., 2003). Sänkningen av grundvattenytan 
kan ses årtionden efter dikning (Haapaletho m.fl., 2014).  

Om dikena skär ner i mineraljorden ändras även flödet av det djupare liggande grundvattnet, särskilt om 
mineraljorden har en högre hydraulisk konduktivitet (Marttila, 2010). Effekterna av dessa ändringar i 
djupare grundvattenflöde, och hur de påverkar avrinningen, är inte tillräckligt väl dokumenterade för att 
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en entydig bild ska kunna presenteras. Detta anses emellertid inte resultera i betydande hydrologiska 
effekter i en större skala. De sänkta grundvattennivåerna påverkar även torvens hydrauliska egenskaper till 
följd av ett minskat hydrostatisk portryck. Den hydrauliska konduktiviteten kan minska med över 75 %. 
Även torvens vattenhållande förmåga och specifika utbyte minskar. Bulkdensiteten kan öka med upp till 63 
% i de övre 40 cm inom några års dränering (Holden, 2009). När tillgängligheten på syre ökat i den 
omättade torven medför det ofta oxidering och nedbrytning av torven och markytan kan sjunka med upp 
till cirka 0,3 cm per år på grund av det. Allt eftersom de olika effekterna av dikningen påverkar myren så 
sjunker torven ihop och myrens markyta kan sjunka med upp mot 3,7 cm per år och upp till 80 cm över 57 
år (Price m.fl. 2003). 

Den hydrauliska konduktiviteten av torv är högst i den låghumifierade torven nära markytan och minskar 
med högre humifiering. Konduktiviteten minskar därför normalt med djupet. Price m.fl. (2003) 
rapporterar en minskad konduktivitet upp till fyra storleksordningar i torvens översta 50 cm, men i en 
annan undersökning minskade konduktiviteten under de översta 10 cm inte längre med djupet. Dessutom 
kan konduktiviteten variera över flera tiopotenser horisontellt och denna variation kan ibland vara 
viktigare än de vertikala skillnaderna (Holden, 2006). Värden mellan 2.9·10-4 och 2.4·10-7 m/s mättes i 
finska torvmarker (Marttila, 2010). Dessa värden kan vara jämförbara med svenska förhållanden. Efter 
dikning minskar den hydrauliska konduktiviteten ytterligare på grund av nedbrytning. Konduktiviteten är i 
allmänhet lägre i vitmossetorv än i andra torvslag vid samma humifieringsgrad (Grip och Rohde, 1994). 

Förluster genom avdunstning från området minskar signifikant efter att vegetationslagret har avlägsnats 
vilket i allmänhet leder till större avrinning från torvtäkter än annan dränerad torvmark. När ett stabilt 
grundvattenflöde har etablerats efter dikningen, är genomsnittsflödena fortsatt högre än innan 
dräneringen. Jämfört med odränerade torvmarker visade först Conway och Millar (1960) att dikning kan 
leda till högre avrinning och kraftigare flödestoppar i samband med regn. Responstiden mellan regn och 
flödestopp var även kortare. Många tolkade resultaten som att dikning minskar torvens 
vattenmagasinerande förmåga och ökar risken för höga flöden nedströms täkten (Holden m.fl., 2004). Å 
andra sidan visade Burke (1967) att avrinningen från en dikad torvmark kan vara långsammare jämfört 
med en odikad torvmark. Eftersom den odikade torvmarken var vattenmättad kunde regnet snabbare nå 
vattendraget genom ytavrinning, jämfört med det dikade området där den förbättrade 
infiltrationskapaciteten bromsade upp avrinningen. Dikade torvmarker kan därmed leda till färre och 
mindre högflöden, men dränering kan också leda till snabbare avrinning från torven som kan resultera i 
högre toppflöden. Resultaten är dock ofta platsspecifika och kan bero på effektiviteten av dränering, 
lagringskapaciteten i torven och andra faktorer. Till exempel är torvmarker i norra Sverige frusna vintertid 
och får kraftigare vårflöden än i södra Sverige.  

Efter torra perioder eller skogsbränder kan torven bli hydrofob eller få minskad infiltrationskapacitet, 
vilket kan generera mer avrinning även om torven inte är mättad. Denna effekt verkar dock vara begränsad 
i vår klimatzon, och den hydrauliska konduktiviteten efter en brand kan återhämta sig inom två decennier 
om inga ytterligare bränder sker (Holden m.fl., 2013). Typiska infiltreringshastigheter i torvmarker är 
emellertid höga när grundvattennivån inte är i marknivå (Acreman och Holden, 2013).  

Torvens vattenmättnad före ett regn är en av de viktigaste parametrarna för att förstå hur torvmark bidrar 
till översvämningar nedströms. I en studie som omfattade avrinningsområdena vid 501 floder i 
Storbritannien klassificerades marken utifrån dess kapacitet att absorbera vinterregn. Ju lägre 
absorptionskapaciteten var, desto större var de observerade flödestopparna (Acreman och Holden, 2013). 
Andra viktiga faktorer är avrinningsområdets storlek, hur stor procentandel av avrinningsområdet som 
utgörs av torvmark, och hur dessa torvmarker är belägna inom avrinningsområdet. Lundin (1994) uppger 
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att en sammanställning av olika undersökningar tyder på att minst 50 % av ett avrinningsområdes area ska 
vara torv, och att mer än 25 % av torvmarken ska vara dränerad för att uppnå ett ökat toppflöde.  

Förändringar i flödessystemet på grund av dränering av torvmark kan därför vara signifikant på lokal nivå 
men är i många fall inte relevant för större vattendrag. Holden m.fl. (2004) påpekar dock att dräneringens 
placering i avrinningsområdet måste beaktas, eftersom att även om dräneringen fördröjer och minskar 
flödestoppar från tillflöden, kan de medföra att dessa försenas, till den grad att de sker vid samma tidpunkt 
som flödestoppen i det huvudsakliga vattendraget. Detta kan medföra en total ökning i flödestoppar. 

Dikningens effekt på låga flöden 

I Sverige har både ökningar och minskningar i avrinningen observerats (Lundin, 1994). För att förklara 
skillnaderna behövs mer kunskap om de hydrologiska processerna (Holden, 2006). Effekterna av 
dränering verkar vara både kortsiktiga och långsiktiga, och effekternas storlek och relativa betydelse beror 
huvudsakligen på lokala förhållanden som topologi, typ av torv, dräneringsnätverkets täthet och 
torvmarkens placering inom avrinningsområdet. Vad gäller vattendrag som tar emot vatten från dikade 
torvmarker har såväl förändringar i genomsnittsflöden som toppflöden och låga flöden observerats. 

Låga flöden i mottagande vattendrag tycks generellt öka efter dränering, också under torra sommar-
perioder. Många studier har visat att floder och vattendrag som tar emot vatten från dränerad torvmark 
hade högre lågvattenflöden efter jämfört med före dräneringen, samt jämfört med ostörda 
avrinningsområden (Holden, 2009). Ökning av låga flöden på 10 % och 25 % har rapporterats för små 
avrinningsområden i Sverige (Lundin, 1994) respektive Kanada (Prevost m.fl., 1999). Den anledning som 
ges för detta är att dräneringen främjar långsam frisättning av vatten som lagras i den omättade zonen 
under torrperioder. Förbättrad avrinning från mineraljordar som är högre belägna än torvmarken kan 
också bidra till högre låga flöden. Om dräneringen skärs ner till mineraljorden under myren kan vatten 
från nederbörd infiltrera i detta mer genomträngliga skikt och bidra till ökat basflöde i mottagande 
vattendrag. 

Dikningens effekt på höga flöden 

Effekterna av dikning vid toppflöde är mindre tydlig. I teorin kan man förvänta sig att lagring av vatten i 
den tjockare omättade zonen hos dränerad torvmark skulle jämna ut toppar i flödet. Emellertid har både 
ökade och minskade toppflöden från dränerade myrar rapporterats i litteraturen, ibland till och med för 
torvmark inom samma område (Moklyak, 1975 som refererad i Holden m.fl., 2006). En diknings effekt på 
toppflöden beror på en mängd olika faktorer. Hur effektiv dräneringen är beror på jordens eller torvens 
egenskaper, såsom lagringskapacitet, hydraulisk konduktivitet och dräneringsnätverkets täthet. Ökad 
dräneringstäthet har visats medföra ökade toppflöden. Under de första sex till tolv månaderna efter 
dikningen är det sannolikt att man observerar en uttalad ökning i toppflöden. Torvlagret ovanför 
dikesnivån avvattnas långsamt, och avdunstningen minskar avsevärt. Grundvattennivåerna i myren är 
fortfarande höga, och dikesnätet främjar snabb avrinning efter regn. Avlägsnandet av vegetation minskar 
också friktionen och ökar avrinningshastigheten från området. Detta bidrar till snabbare svarstider vid 
kraftig nederbörd och potentiellt större flödestoppar. I ett litet avrinningsområde rapporterades ökningar i 
toppflöde på mellan 100 och 200 % (Lundin, 1994).   

Torvens vattenmättnad före nederbörd och nederbördsmängd är en viktig faktor för att avgöra om dikning 
har en ökande eller utjämnande effekt på toppflöden. Medan mindre regn lagras i det omättade skiktet 
resulterar större regn, som överskrider markens lagringskapacitet, eller regn som faller efter en längre 
period av väta i snabbare och ökad avrinning från torvmarken. Ökningar i toppflöde på upp till 130 % kan 
inträffa. När stora mängder vatten tillkommer, som vid snösmältningen på våren, tycks avrinnings-
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responsen vara oberoende av dikning. Lundin (1994) citerar olika studier som har rapporterat både en 
minskning i toppflöde på våren på 10 % och en ökning på 31 %. 

Tabell 7. Översikt av påverkan av torvutvinning på hydrologin i torvtäkten och nedströmsområdet. 

 

Det är mest sannolikt att ökningar i toppflöde på grund av dränering inträffar i områden med tätare och 
större regnhändelser. Effekten av dikning på ökade toppflöden kan därför vara mer påtagliga i norra och 
västra Sverige än i de södra och östra delarna av landet. Med de klimatprognoser som gäller nederbörd 
kommer de geografiska skillnaderna potentiellt förstärkas. SMHI förutspår i sina klimatscenarier en 
ökning av temperatur och nederbörd över Sverige under de närmaste 85 åren. Tillrinningsvolymer väntas 
öka i många delar av landet. Omfattningen av denna ökning beror på de totala utsläppen av växthusgaser 
som antas av de olika klimatscenarier som tillämpas. För ett mittenscenario som förutsätter en måttlig 
ökning av växthusgas emissionerna fram till 2100, förväntas den lokala 10-årstillrinningen öka med 5-20 
% längs större delen av västkusten medan den förväntas minska med 5-20 % längs den östra kusten. 

 Process Hydrologisk respons 

Kortsiktiga 
effekter  

• Ökad avrinning efter dikning 

• Avvattning av torven under de 
första 6-12 månaderna 

• Större 
vattenmagasineringskapacitet i 
den omättade zonen 

• Sättning och kompaktering av 
torven 

• Minskad avdunstning och ökad 
avrinning efter att vegetation 
avlägsnats 

• Ökad nedbrytning av torv på 
grund av oxidation efter 
sänkning av grundvattennivån 

• Högre avrinning 

• Ökade lågvattenflöden 

• Ökade högflöden (100-200 % under de 
första 6-12 månaderna) 

• Ökad responstid mellan regn och 
avrinning på grund av vattenmagasi-
nering i den omättade zonen 

• Minskade högflöden vid låga- och 
mellanintensiva regntillfällen 

• Ökade högflöden efter intensiva regn 
som är högre än vattenmagasinerings-
kapaciteten. Ingen skillnad i flöde vid 
mycket kraftiga regntillfällen 

• Trots ökad vattenmagasinering, 
responstid och minskning i högflöden 
från torvtäkten, kan högflöden ändå 
uppkomma längre nedströms genom 
tillrinning från andra avrinnings-
områden 

•  

Långsiktiga 
effekter 

• Fortsatt nedbrytning och 
sättning av torven 

• Minskad hydraulisk 
konduktivitet 

• Minskad 
vattenmagasineringskapacitet 
på grund av nedbrytning och 
sättning 

• Risk för större andel högflöden 
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Årstidsmedeltillrinningen ökar särskilt på vintern och våren med upp till 40 % i den norra halvan av 
Sverige och över 40 % i nordväst. Årstidsmedeltillrinningen förväntas minska med 10-30 % i södra halvan 
av landet under våren och i stora delar av Sverige under sommaren. Dessa förändringar förväntas orsaka 
minskade låga flöden och att vattendrag oftare torkar ut på sommaren. Troligen ökar toppflödena under 
vintern och våren när kapaciteten för vattenmagasinering hos torven är låg. Ökade toppflöden kan 
förekomma särskilt i norra och nordvästra Sverige och längs västkusten. Markfuktigheten minskar och 
särskilt under sommaren kan det leda till en ökad kapacitet för vattenmagasinering och minskad 
översvämningsrisk efter nederbörd. 

Även om dränering och sänkning av grundvattennivån medför en ökad vattenlagring och att torvmarken 
reagerar med mindre känslighet vid regn är det möjligt att effekten endast är kortvarig. På längre sikt, 
allteftersom sättningen i torvtäkten fortskrider, kan den tillfälliga ökningen i vattenlagring gå förlorad. 
Flödets respons på regn kan bli snabbare, och beroende på bidraget från andra nämnda påverkande 
faktorer, kan detta leda till att risken för översvämning i avrinningsområdet ökar (Holden, 2009).  

5.2 Vattenkvalitet 

I samband med dikning och täktverksamhet kan recipientvattendragen påverkas av förhöjda 
koncentrationer och ökad ämnesbelastning. Både surhets- och näringstillståndet kan förändras vilket i sin 
tur påverkar det biologiska livet. Mycket kortfattat leder markavvattningen till att grundvattennivån sänks 
vilket i sin tur leder till oxidation och mineralisering av torven (Simonsson, 1987). Mineraliseringen av det 
organiska materialet leder till en omvandling av organiskt bundet kväve till oorganiskt ammonium som 
sedan oxideras till nitratkväve. Genom nedbrytning frigörs även fosfor och baskatjoner (kalcium, 
magnesium, natrium och kalium). Mätningar har även visat att buffringsförmågan och pH-värdet ökar, 
särskilt om dikningen leder till att avrinningsvattnet kommer i kontakt med den underliggande mineral-
jorden. Avrinningsvattnet leds in i sedimentdammar vars huvudsakliga syfte är att fånga upp suspenderat 
material för att minska belastningen nedströms. Även kemisk rening kan vara aktuell för att rena 
utsläppsvattnet från humus, sedimentpartiklar och näringsämnen (Mohammadighavam m.fl., 2015). Hur 
stor påverkan av torvutvinningen blir i det mottagande vattnet beror på en rad olika faktorer vilka beskrivs 
i detalj nedan.  

5.2.1 Erosion och sedimenttransport  

Det är väl känt att dikning och torvutvinning leder till ökad erosion och sedimenttransport (Clément m.fl., 
2009; Lundin m.fl., 2015; Kløve, 2000, 2001; Heikkinen, 1990). Till exempel visade Kløve (2001) att 
sedimenttransporten från torvtäkter är mycket högre jämfört med beskogade torvmarker. I andra studier 
har ingen ökning påträffats (Westling och Bengtsson, 1991), vilket sannolikt kan förklaras av den glesa 
provtagningen där koncentrationstoppar kan ha missats. Att erosion trots allt förekommit visade sig 
genom avsättningar i lugnare vattenpartier. Höga halter suspenderat material kan även förekomma i 
naturligt tillstånd (Lundin m.fl., 2015; Clément m.fl., 2009). Den ökade sedimenttransporten kan leda till 
en förändring av den naturliga bottenstrukturen (Laine och Heikkinen, 2000; Ouellette m.fl., 2003; 2006) 
vilket i sin tur kan påverka överlevnaden hos bottenfauna och fisk (kapitel 5.3 ). 
  
Halten och transporten av suspenderat material beror på en rad olika faktorer såsom avrinningsområdets 
storlek, erosionskänslighet, vattenföring och markanvändning. I naturligt tillstånd är koncentrationen 
suspenderat material lägre i små jämfört med stora avrinningsområden (Brand m.fl., 1996). Erosionen från 
jordbruksmark är också större jämfört med torv- och skogsmark beroende på att andelen finsediment och 
lera är mycket högre (Lundin m.fl., 2015; Djodic m.fl., 2012; Tattari och Rekolainen, 2006). Stora 
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variationer kan också uppstå beroende på flödessituation. Till exempel kan höga sedimenthalter uppstå i 
samband med snösmältning och kraftigt regn (Brandt m.fl., 1996; Lawler, 1993; Kløve, 2001).  
 
I ett längre tidsperspektiv kan humifieringsgraden vara betydelsefull både för erosionsrisken och för 
sedimenttransporten. Det beror på att den kraft som behövs för att sätta torvpartiklar i rörelse är lägre i väl 
nedbruten (humifierad) torv jämfört med måttligt nedbruten torv (Tuukkunen m.fl., 2014). Eftersom 
humifieringen ökar med ökat torvdjup innebär det att risken för erosion stiger ju längre ner i torven man 
kommer. Det innebär också att erosionsrisken är högre i äldre täkter jämfört med yngre täkter.  

Sedimenttransporten av det eroderade materialet från torvtäkten till utloppsvattnet underlättas genom att 
den hydrauliska konduktiviteten (markens vattengenomsläpplighet) minskar med ökad humifieringsgrad 
(till exempel Päivänen, 1973). I en väl humifierad torv är ytavrinningen då högre jämfört med en låg och 
måttligt humifierad torv. Koncentrationen suspenderat material (>1,2 µm) i utloppsvatten från aktiva 
täkter har därför visat sig vara positivt korrelerade med humifieringsgraden (Tukkunen m.fl., 2014). 
Liknande resultat kom Svahnbäck (2007) fram till. Avgörande för de sedimenthalter som uppmätts tycks 
också vara huruvida de grävda dikena har kontakt med den underliggande mineraljorden eller inte. 
Kontakt med mineraljorden kan också uppstå i äldre täkter på grund av krympande torvtäcke. I dessa typer 
av områden kan förhöjda halter supsenderat material uppträda i det avrinnande vattnet om mineraljorden 
innehåller en hög halt finkornigt material (<0,063 mm i diameter) (Tuukkunen m.fl., 2014). Detta 
stämmer överens med Djodjic m.fl. (2012) som visade att det finns ett positivt samband mellan ler-
dominerade (erosionsbenägna) avrinningsområden och koncentrationen och transporten av suspenderat 
material. Sammantaget innebär det att erosionsrisken och sedimenttransporten i aktiva täkter förväntas 
öka med tiden och att de åtgärder som vidtagits för att minimera belastningen i nedströms rinnande 
vattendrag kan behöva förstärkas och/eller kompletteras i äldre täkter. 

För att minska sedimenttransporten anläggs olika typer av sedimentfällor såsom sedimentationsdammar. 
Genom att minska halter av utgående suspenderat material minskar också spridningen av övergödande 
eller miljöfarliga ämnen. För att förhindra syrefria förhållanden kan dammarna också förses med luftning. 
Den gängse dimensioneringen för sedimentationsdammar är 5 m2 ha-1 produktionsyta vid avbördning med 
självfall (Varila m.fl., 1991). Värdet baseras på en maximal ytbelastning på 0,8 m h-1 vid en dimensionerad 
avrinning på 120 ls-1km-2, det vill säga cirka 10 gånger medelvattenflödet. Detta innebär att vid mycket 
höga flöden kan sedimentationsdammen överbelastas. Sedimentationsdammar kan förses med 
dämpskärm vid inloppet och ytläns för att minska mängden utgående suspenderat material. Utgående 
vatten från sedimenteringsbassänger bör kontrolleras med avseende på pH, alkanitet, konduktivitet, 
turbiditet, absorbans, löst och totalt organiskt kol (DOC och TOC), suspenderat material, totalkväve (N-
tot), ammoniumkväve (NH4-N), nitratkväve (NO3-N), totalfosfor (P-tot) och fosfat (PO4-P) (Löfgren och 
Lundin, 2015). Även diken kan anpassas för att minska sedimenttransporten genom att minska lutningen, 
vilket leder till att upphållstiden (och därmed sedimentationen) i diket ökar.  

Effektiviteten hos sedimentationsdammarna beror dels på hur väl dimensionerade de är för att ta emot 
täktvattnet, men också hur ofta dammarna underhålls. Sedimentdammarna kan kompletteras med andra 
hänsynsåtgärder såsom översilningsmarker där infiltrationen sker över ett vegetationsklätt område (kärr, 
våtmarker). Denna typ av buffertzon liknar en ”lunga” som är tänkt att rena vattnet från partiklar. 
Sedimentdammarnas effektivitet som slamfällor har bland annat undersökts genom att studera långtids-
medelvärden från fem aktiva torvtäkter i Gävleborgs län (Karlsson, 2006). I fyra av fem dammar var 
koncentrationen suspenderat material lägre (47-60 %; 4-41 mg l-1) i utloppet från dammarna jämfört med 
inloppet (12-77 mg l-1). Liknande resultat kom Arnell och Valmila (2006) fram till i en sammanställning av 
vattenkemi från energitorvtäkter i Västmanlands län. Skillnaderna var dock inte signifikanta, vilket tyder 
på att dammarnas funktion som sedimentfälla inte fungerade. I studien ingick även jämförelser mellan 
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utsläppsvattnet (det avrinnande vattnet från sedimentdammarna) och recipientvattnet (referens-
vattendrag). Resultaten visade att utsläppsvattnet generellt bidrog till högre halter suspenderat material, 
näringsämnen (kväve och fosfor) och ett mer välbuffrat vatten vilket förklaras av en ökad mineralisering 
och frigörelse av baskatjoner. Effekten avklingade dock nedströms, möjligtvis på grund av utspädning. I 
denna studie visade sig torvtäkterna bidra med ökade halter suspenderat material och övergödning till 
recipientvattendragen. En begränsning i datamaterialet är att mätningarna endast skett 3-5 gånger per år 
under täktverksamhetssäsongen. 

Effektiviteten hos sedimentdammar med avseende på suspenderat material i samband med nyanläggning 
av torvtäkt har även undersökts av en grupp kanadensiska forskare (Clément m.fl., 2009; Es-Sahli m.fl., 
2013). Dessa studier är särskilt intressanta eftersom de naturliga förutsättningarna medgav att extra 
hänsynsåtgärder kunde tas. Omfattande dikning, avvattning och avlägsnande av markvegetationen 
startade 2007 motsvarande 15 % av den tilltänkta täktarealen. Täktvattnet rann först in i en flödesanpassad 
sedimentationsdamm (L: 90 m, B: 2-10 m, V: 700 m3) och därefter in i en 250 m bred bufferzon utan diken 
(del av torven som inte exploaterats) innan det så småningom nådde recipienten. Mätningarna skedde på 
tre platser, uppströms och 10 m nedströms täkten samt vid recipienten, belägen 2 km nedströms. Utmed 
den 2 km långa sträckan rann täktvattnet dessutom genom en våtmark som fungerade som ytterligare ett 
naturligt filter för att fånga upp partiklar. Undersökningar uppströms och nedströms täkten startade i 
samband med dikningen, medan provtagningarna i recipienten startade två år tidigare (Clément m.fl., 
2009). Trots att hänsynsåtgärder vidtagits uppmättes förhöjda halter suspenderat material vid flera 
tillfällen, både nedströms täkten och vid recipienten. De högsta koncentrationerna uppträdde närmast 
utloppspunkten, men även vid recipienten översteg halten suspenderat material den rekommenderade 
gränsen på 25 mg l-1 som satts upp (Thibault, 1998). De högsta koncentrationerna sammanföll med den 
tidpunkt då torvavvattningen påbörjades (max 2600 mg l-1), men förhöjda värden kunde också kopplas till 
rensning av dammen och i samband med höga höstflöden. Varken dammen, bufferzonen eller våtmarken 
lyckades förhindra höga koncentrationer vid recipienten, även om effekten avtagit nedströms. Det kan 
delvis förklaras med att, tvärtemot vad som förväntats, skedde avrinningen från dammen inte diffust 
genom buffertzonen utan istället genom en naturlig fåra som bildats i torven. Suspenderat material som 
inte fångats upp av dammen kunde därmed rinna rätt ut i vattendraget och med tiden nå nedliggande 
recipient. Elfiskemätningar i recipienten tydde även på en kraftig nedgång samma år som arbetet 
påbörjades, men kunde dock även ha naturliga förklaringar, se kapitel 5.3.2. 

Utvinningsmetoden EDM (kapitel 3.3) innebär att miljöpåverkan kan begränsas till relativt små områden 
samtidigt som utvinningen kan gå snabbare. Jämfört med traditionella utvinningsmetoder kan 
koncentration och sedimenttransport av suspenderat material (>1,2 µm), DOC och näringsämnen effektivt 
reduceras med upp till 99 % med hjälp av EDM (Silvan, 2010). Metoden visar att det går att minimera 
miljöpåverkan. Efter avslutad täkt är förutsättningarna för efterbehandling till våtmark eller grund sjö 
dessutom goda. 

5.2.2 Näringsförhållanden i mark och vatten  

I en obruten torvmark är grundvattennivån så hög att stora delar av marken är syrefattig vilket hindrar det 
organiska materialet från att brytas ner fullständigt. Med tiden byggs torvtäcket upp och breder ut sig. 
Jämfört med skogsmark innehåller torvmark stora mängder kväve och fosfor även om variationen kan vara 
stor mellan rikkärr och fattigkärr. Till exempel kan den översta metern torv innehålla så mycket som 
20 000 kg N och 500 kg P per hektar (Miller m.fl., 1996). 

I en ostörd torvmark är näringsläckaget lågt eftersom den näring som frigörs vid nedbrytningen av 
organiskt material oftast till stor del tas upp av vegetationen. Vid dikning sjunker grundvattennivån och 



IVL-rapport C 198 Torvutvinningens miljöpåverkan 
 

37 

 

luft kan tränga in i jorden. Syresättningen leder till ökad mineralisering varvid organiskt bundet kväve och 
fosfor omvandlas till oorganiska former (ammonium, nitrat och fosfat) (till exempel Williams, 1974; 
Williams och Wheatly, 1988). Även andra faktorer spelar in såsom temperatur och surhet. Nedbrytningen 
missgynnas av låga pH-värden (4,0) men stimuleras vid höga pH-värden (7,2) (Humphrey och Pluth, 
1996). Avsaknaden av vegetationstäcke i täkten innebär att den frigjorda näringen inte tas upp utan byggs 
upp i torvmarken. På grund av dikningen och den ökade avrinningen (kapitel 5.1) underlättas uttransport 
till omgivande områden. Även om endast en bråkdel av det kväve och fosfor som finns i torven 
mineraliseras kan det ändå leda till betydande växtnäringsförluster. Extra näringsmängder som tillförs 
vattnet nedströms kan ha en positiv effekt på algtillväxten och växtplankton (5.3), och bidra till 
övergödning (Marja-Aho och Koskinen, 1989; Granberg, 1986).   

Vid sidan av suspenderat material är förhöjda näringskoncentrationer och ökad uttransport av framför allt 
kväve kanske en av de tydligaste effekterna av dikning och torvtäkt (Stenbeck, 1985; Simonsson, 1987; 
Magnusson, 1982; Karlsson, 2006; Westling och Bengtsson, 1991; Miller m.fl., 1996; Moore, 1987). Till 
exempel visade Kløve (2001) att koncentrationen av oorganiskt kväve var 8-10 gånger högre i dikesvattnet 
från en torvtäkt jämfört med de koncentrationer som uppträder i avrinningsvattnet från skogsmark och 
torvmarksdominerade avrinningsområden. Transporten av totalkväve låg dessutom på mellan 10,7–15,0 
kg per hektar och år vilket kunde jämföras med läckaget från jordbruksmark. De höga halterna och den 
stora uttransporten kunde delvis förklaras med att täkten var nyligen dikad samt att de översta torvlagren 
fortfarande bestod av löst kompakterad torv med hög porvolym. Huvudorsaken till de höga halterna och 
den uttransport som skedde från myren tycktes därför vara kopplad till själva dikningen. Det stämmer 
överens med Bergquist m.fl. (1984) som rapporterade en omedelbar ökning av kväve (och fosfor) efter att 
en myr dikats ut, men redan efter ett par år hade effekten klingat av och koncentrationerna närmade sig de 
nivåer som existerade innan själva dikningen. I ett längre tidsperspektiv innebär torvtäkt att porvolymen 
och den hydrauliska konduktiviteten kommer att minska, dels på grund av att torven kommit att bli 
alltmer kompakterad av fordonskörningen men också att nedbrytningen (oxidation) pågått under en 
längre tid (Price m.fl., 2003). Uttransporten av kväve och fosfor väntas då minska ytterligare. Normalt är 
också effekterna högst närmast torvtäkten för att sedan avta nedströms beroende på utspädning och 
biologiskt upptag (Stenbeck, 1985; 1996). I andra studier har koncentrationen av kväve visat sig minska på 
grund av utspädning när torvvattnet blandades med det mineralrika dikesvattnet (Lundin och Bergquist, 
1991). I enstaka fall har sedimentationsdammar visat sig fungera som en kvävefälla (Karlsson, 2006), 
något som kan mildra effekterna. 

Kväveförlusterna varierar under året. Generellt sett är kvävekoncentrationerna i grundvattnet låg men 
ökar i samband med kraftiga regn (Kløve, 2001). Det beror på att grundvattenytan stiger till ytligare och 
mer syrerika marklager där kväveföreningar hunnit byggas upp under torrare perioder. I samband med 
regn ökar därför kvävekoncentrationerna i grundvatten och dikesvatten. Det regn som faller direkt i diket 
kan emellertid leda till en tillfällig utspädning. Mellan regnepisoder är kväveutlakningen låg. Kløve (2001) 
fann en hög korrelation (0,9) mellan regntillfällen och förhöjda nitratkoncentrationer. Hydrologin har 
således stor betydelse för ämnestransporten. Kväveutlakningen tenderar att vara högre i samband med 
höstregn på grund av att nedbrytningen är högre under sommarhalvåret. 

Dikning och torvtäkt kan medföra förhöjda koncentrationer och ökad uttransport av fosfor (Simonsson, 
1987). På samma sätt som kväve, varierar koncentrationen av fosfor i dikesvattnet på hydrologin. Däremot 
samvarierar inte kväve och fosfor. Istället minskar koncentrationen av totalfosfor och fosfat när 
grundvattennivåerna stiger i samband med regnepisoder (Kløve, 2001). Att det finns ett negativt samband 
mellan fosfor och avrinning har även visats av Sallantus (1983). Förklaringen är att det sker en utspädning 
när det äldre, fosforrika, grundvattnet blandas med regnvattnet. Vad som sedan händer med fosforn 
(fosfat) när det väl nått diket beror bland annat på huruvida det binds till bottensedimenten eller tas upp 
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av alger. Studier har visat att när temperaturen i vattendraget ökar, minskar koncentrationen av fosfat (och 
nitrat), sannolikt på grund av biologiskt upptag (Kløve, 2001). 

5.2.3 Surhetstillstånd 

Det finns flera faktorer som inverkar på hur avrinningsvattnet reagerar efter dikning och torvtäkt, såsom 
de specifika torvegenskaperna. Till exempel finns det en stor variation i pH-värde mellan olika myrtyper. I 
en mosse ligger pH-värdet i myrvattnet i genomsnitt ungefär på 3,9 medan pH-värdet i ett extremrikkärr 
ligger i medeltal på 7,4 (Sjörs och Gunnarsson, 2002). Magnusson (1982) visade att torvmark med lågt pH-
värde reagerade med en liten pH-sänkning (upp till 0,2 enheter) medan mark med högre pH-värde 
påverkades i större utstäckning (upp till 0,5 enheter) genom dikningen.  

I områden med naturligt höga halter av järnsulfider (FeS, FeS2) kan dikning leda till kraftiga pH-
sänkningar, ökad mobilisering av metaller och oönskade effekter på biodiveristeten (Ervio och Palko, 1984; 
Fältmarsch m.fl., 2008). I Sverige finns det uppskattningsvis cirka 1400 km2 av sulfidjord (Öborn, 1989). 
Merparten av dessa är belägna utmed Norrlandskusten men också i trakten runt Mälaren (Sohlenius m.fl., 
2004; Öborn, 1994). Sulfider förekommer bland annat i finkorniga sediment (lera och silt) som bildats på 
havsbotten men som på grund av landhöjningen numera återfinns på land, täckta med exempelvis torv 
eller sand (Sohlenius, 2011). En stor del används idag till jordbruksmark som dikats (Sohlenius m.fl., 
2015). När grundvattennivån minskar på grund av dikning får jorden kontakt med luftens syre varvid 
järnsulfid oxiderar och svavelsyra bildas. Svavelsyran gör att pH-värdet sjunker och att mobiliseringen av 
metaller såsom Al, Cd, Zn, Cu, Co, Ni och U ökar (Sohlenius och Öborn, 2004; Åström och Björklund, 
1996; Åström och Spiro, 2000). Konsekvenserna kan bli allvarliga och i värsta fall leda till fiskdöd (Byrsten 
och Sandberg, 2004; Hartikainen och Yli-Halla, 1986; Hudd m.fl., 1984; Toivonen och Österholm, 2010).  

Eftersom utbredningen av sulfidjordar är begränsad rör det sig endast om ett fåtal aktiva torvtäkter där 
risken för försurning är förhöjd. För att lindra effekterna har olika metoder föreslagits. Det mest effektiva 
sättet är att höja grundvattenytan till en stabil nivå så att järnsulfiderna bibehålls i sitt reducerade 
tillstånd. Det kan man göra antingen genom att kontrollera utflödet eller genom bevattning. I aktiva 
torvtäkter kan det vara svårt eftersom torven behöver vara torr vid utvinningen. Ett annat sätt kan vara att 
kalka området eller låta vattnet rinna igenom ett kalkfilter. Hittills har resultaten av dessa metoder inte 
varit entydiga (Bärlund m.fl., 2005; Saarinen m.fl., 2012; Åström m.fl., 2007). I samband med nya 
undersökningar av torvtäktsfyndigheter i områden med sulfidjordar bör analyser av underliggande 
jordarter ingå för att se om det finns några sulfidbärande sediment. Det kan göras genom att exempelvis 
studera färgen på en sedimentpropp i kombination med enkla pH-analyser (Lax och Sohlenius, 2006; 
Sohlenius m.fl., 2004). Lokalisering av täkter till sådana platser bör undvikas. Om koncession beviljas bör 
djupet på dikena begränsas så att de inte når ner till sedimenten. Vid efterbehandling bör i första hand 
återvätning väljas.  

Förändringar i markens redox-förhållanden påverkar även mineraliseringen av ammonium som vid 
tillräckligt mycket syre oxideras vidare till nitrat. Omvandlingen från ammonium till nitrat är en 
försurande process som sänker pH-värdet. Gjessing (1980) fann att pH-sänkningen orsakad av 
nitrifikation kan vara upp till 10 år. I ett längre tidsperspektiv kan yttre faktorer såsom försurning orsakad 
av surt regn förstärka effekten av dikning. pH-sänkning över tid i opåverkade myrar orsakad av svavel- och 
kvävenedfall finns dokumenterade (Gunnarsson, 2000; Sjörs och Gunnarsson, 2002). 

Trots dessa försurande processer har de flesta studier rapporterat en ökning av pH-värdet efter dikning 
(Bergquist m.fl., 1994; Heikurainen m.fl., 1978; Ramberg, 1981). Lundin och Bergquist (1990) visade att 
pH-värdet ökade från 6,5 till 6,8 i utloppsvattnet från en nydikad torvmosse. Dikningen ledde också till en 
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ökning i alkalinitet (från 15,1 till 22,8 mg l-1) och baskatjoner, men ökningen i baskatjoner var inte 
signifikant med undantag av magnesium. Även nedströms (1 km) mossen noterades en signifikant ökning i 
pH (från 6,6 till 6,9) och alkalinitet, med tendenser till en avklingande effekt. Den största effekten 
uppträde första året efter dikning. I andra studier har ingen pH-skillnad uppmätts (Moore m.fl., 1987; 
Westling och Bengtsson, 1991). 

5.2.4 Metaller 

Små mängder metaller och tungmetaller förekommer naturligt i bergrund, mark och vatten, men under det 
senaste århundradet har utsläpp från energi- och avfallsanläggningar, gruvindustrier mm lett till förhöjda 
halter. Lokalt kan mycket höga halter uppmätas (Nieminen m.fl., 2002; Livett m.fl., 1979), men även i 
områden långt från utsläppskällorna kan höga halter förekomma (Nriagu, 1996). Tack vare internationella 
avtal om utsläppsbegräsningar och bättre rening har utsläppen minskat. I Sverige har depositionen av Pb, 
Ni, Cd och As minskat kraftigt sedan 1990-talet, medan nedfallet av kvicksilver inte minskat i samma 
utsträckning utan är jämförbart med stora delar av Europa (Sjöberg m.fl., 2014). Förändringarna i nedfall 
märks även i mossor. Sedan 1975 har innehållet av metaller (As, Pb, Fe, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, V, och Zn) 
minskat med 47 upp till nästan 100 % i mossor (Danielsson och Pihl-Karlsson, 2011).  

Kvicksilver och andra metaller binder starkt till marken. På grund av sin höga adsorptionskapacitet har 
torv en särskilt god förmåga att binda metaller. Med tiden byggs förrådet av metaller upp varifrån det sker 
ett naturligt läckage till omgivande vattendrag och sjöar. Trots att utsläppen minskat finns metallerna kvar 
i naturen och kan orsaka skador på växter, djur och människor. Till exempel överstiger kvicksilverhalterna 
i fisk fortfarande gränsvärdet enlig FAO/WHO i mer än hälften av svenska sjöar och vattendrag, trots 
minskat nedfall (Åkerblom m.fl., 2014). Skogsbruket beräknas stå för mellan 10-25% av bidraget i fisk 
(Bishop m.fl., 2009), men även torvutvinning kan öka exporten av kvicksilver och andra metaller från torv 
till vatten. 

I vilken omfattning torvutvinning leder till ökad mobilitet beror bland annat på pH, förekomsten av löst 
organiskt kol (DOC) och redoxförhållanden (Naturvårdsverket, 2006). Generellt sett ökar metallers 
löslighet med minskat pH-värde, vilket innebär att om torvutvinningen leder till ett minskat pH-värde ökar 
koncentrationen av metaller i avrinningsvattnet. Genom komplexbildning med organiskt material kan 
dock toxiciteten minska. Metallernas löslighet beror då på lösligheten hos det organiska materialet. 
Förändringar i redoxförhållandena påverkar även metallers förekomstform (och därmed mobilitet) 
beroende på om de fälls ut, adsorberas till markpartiklar eller förekommer som fria katjoner.  

Kunskapen om torvutvinningens påverkan på metaller i avrinnande vatten är mycket begränsad med 
undantag av dikning på sulfidrik mark (kapitel 5.2.3). Den sänkning i pH-värde som uppstår pga. 
sulfidoxidation har visat sig leda till en ökad mobilisering av metaller, som i värsta fall kan leda till fiskdöd. 
Dikning av torvmark har även visat sig kunna öka exporten av kvicksilver i marker som inte är sulfidrika. 
Till exempel visade mätningar i Polvijärvi, Finland mellan 1864-1980 på en dubblering av 
kvicksilvermängderna i sjösediment efter att omfattande dikning ägt rum under 1960-talet och framåt 
(Lodenius, 1983; Simola och Lodenius, 1982). Halterna var också högre jämfört med opåverkade sjöar. I 
andra studier har inga förhöjda halter kvicksilver och den ännu mera giftiga formen; metylkvicksilver 
(MeHg), kunnat noteras (Westling och Bengtsson, 1991). Inte heller visade mätningar utförda inom ramen 
för recipientkontrollprogrammet vid Flyten (Fagersta kommun) mellan 1992-2005 på skillnader mellan 
inkommande och utgående vatten (efter sedimentationsdammen) (Arnell och Valmila, 2006). Tolkningen 
försvåras dock på grund av en hög bestämbarhetsgräns (den lägsta halt som kan bestämmas) som 
dessutom varierade över åren mellan 10 och 200 ng l-1.  
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Trots att vissa kopplingar har gjorts mellan skogsbruk/ torvutvinnning och ökat kvicksilverläckage är det 
fortfarande oklart varför det finns en sådan stor variation i respons till olika åtgärder. Till exempel visade 
sig stubbskörd inte leda till några förhöjda halter i avrinningsvattnet (Eklöf, 2012) medan körspår längst 
upp i ett avrinningsområde ledde till kraftigt förhöjda halter i bäckvattnet (Munthe och Hultberg, 2004). 
Det är också viktigt att utreda under vilka förhållanden det sker en nettometylering eftersom MeHg anrikas 
uppåt näringskedjan. Även om omvandlingen av kvicksilver till MeHg gynnas av områden med begränsad 
syretillgång (eftersom metyleringen utförs av sulfatreducerade bakterier) finns det även andra faktorer 
som spelar in såsom kvalitén på det organiska materialet, redoxpotential, pH, koncentrationen 
totalkvicksilver mm (Ullrich, 2001; Skyllberg m.fl., 2003). Till exempel visade Tjerngren m.fl. (2012ab) att 
myrar är en källa till MeHg undantagetrika alkärr som är en sänka. Dessutom varierade storleken på 
uttransporten beroende på surhets- och näringsstatus hos de undersökta myrarna. Störst läckage 
uppträdde från intermediära myrmarker med ett pH-värde på cirka 7 och en kol/kväve-kvot kring 20 
(Tjerngren m.fl., 2012b). I sura och näringsfattiga mossar eller väldigt rika kärr var exporten lägre. 
Resultaten tyder dels på att dikning för torvutvinning kan öka exporten av det MeHg som redan finns 
lagrat, dels att restaurerande av en torvtäkt till en våtmark eller sjö också kan bidra till förhöjt läckage 
genom att förutsättningar för metylering återskapas. Hur stort läckaget blir beror på myrtyp. Innan någon 
generell slutsats kan dras behövs fler studier för att klargöra om torvutvinning och efterbehandling bidrar 
till kvicksilverläckage, och hur läckaget varierar mellan olika myrtyper. Sådana studier bör kompletteras 
med biologiska mätningar eftersom kvicksilver och MeHg kan ge upphov till störningar hos akvatiska 
organismer (Boening, 2000) och anrikas uppåt i näringskedjan. 

Vad som ska räknas som ”normala” Hg-värden från opåverkade torvmarker och påverkade 
täktverksamheter är inte heller klarlagt. Analyser av avrinningsvattnet från växande skog på fastmark har 
visat att typhalter för totalkvicksilver ligger på 0,041 µg l-1 (och metylkvicksilver på 0,012 µg l-1) (Munthe 
m.fl., 2007). På grund av höga analyskostnader samt svårigheter att uppskatta bidraget från 
torvutvinningen i recipienten ingår inte Hg-analyser i det förslag på utsläpps- och recipientkontroll som 
tagits fram av Löfgren och Lundin (2015). Inte heller ingår andra tungmetaller i förslaget. Det finns 
emellertid ett stort behov av forskning för att ta reda på vad som ska räknas som naturliga bakgrundshalter 
i avrinning från torvmarker i olika delar av Sverige och hur de varierar, även på lokal nivå.  

5.3 Biodiversitet i recipienten 

Torvutvinningens påverkan på den biologiska mångfalden i recipienten finns bäst beskriven i litteraturen 
för bottenfauna och fisk medan effekter på växt- och djurplankton, påväxtalger (bentiska kiselalger), 
amfibier och makrofyter är mycket bristfällig och/eller saknas helt och hållet. I denna studie har vi därför 
valt att koncentrera oss på miljöpåverkan på bottenfauna och fisk. Med påverkan avses vanligtvis hur 
tätheten och individantalet förändras snarare än att beskriva skador och störningar orsakad exempelvis av 
miljögifter såsom kvicksilver. Inte i något fall har effekten uppåt i näringskedjan undersökts utifrån ett 
landskapsperspektiv. Antalet svenska studier är mycket bristfälliga och sällan vetenskapligt publicerade. 
Utländska resultat kan vara svåra att översätta till svenska förhållanden. På grund av metodskillnader kan 
det även vara svårt att dra några generella slutsatser. 

5.3.1 Bottenfauna 

Bottenfauna är ett samlingsnamn för en rad olika organismer som lever i botten på en sjö eller i ett 
vattendrag. Dit hör exempelvis snäckor, skalbaggar, tvåvingar, musslor, kräftdjur och larver av olika 
sländor. Fisk och fåglar nyttjar bottenfaunan som föda, varför förändringar till följd av torvutvinning även 
kan påverka organismer högre upp i näringskedjan. Beroende på hur bottenfaunan skiljer sig åt i sitt 
födosök delas de in i olika funktionella födogrupper såsom filtrerare, skrapare, jägare, sönderdelare och 
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detriusätare. En del av bottenfaunan är rörlig (ex. kräftdjur) medan andra är mer eller mindre stationära 
(ex. musslor). Skillnaderna i födosök och rörelsemönster innebär att känsligheten för föroreningar varierar 
mellan olika arter. Bottenfaunasammansättningen kan också skilja sig åt mellan olika recipienter beroende 
på vattenkemi, bottensubstrat och strömhastighet. Torvutvinningens potentiellt negativa påverkan i ett 
vattendrag behöver därmed inte nödvändigtvis behöva uppträda i ett annat. 

Bottenfaunan påverkas på olika sätt av torvutvinning. Till exempel medför en ökad grumlighet i vattnet att 
ljusförhållandena förändras vilket i sin tur gör födosöket svårare. Sedimentationen av suspenderat 
material kan också leda till ett förändrat habitat (från hårdbotten till mjukbotten) medan förändringar i 
vattenkemi (näringstillgång, surhetsförhållanden och metaller) kan leda till en förändrad 
artsammansättning. Effekterna skiljer sig åt mellan olika arter beroende på om de är stationära, grävande 
eller mobila och därmed lyckas undkomma situationer med ökad grumlighet genom att fly eller gömma 
sig. Utöver situationer med ökad grumlighet kan bottenfaunan även påverkas via temporär torrläggning 
eller kraftiga flöden (bortspolning).  

Uppföljning av bottenfauna sker huvudsakligen via recipientkontrollprogrammen. Påverkan på 
bottenfauna efter torvutvinning bedöms vanligtvis genom att räkna antalet taxa och individantal, och hur 
de varierar över tid. Genom att studera artsammansättningen bedöms det ekologiska tillståndet i en sjö 
eller bäck utifrån olika index såsom övergödningspåverkan (DJ-index), försurningspåverkan (MISA) eller 
allmän påverkan (ASPT) (HVMFS 2013:19). Dessa bygger på hur känsliga olika arter är för störningar.  

I Sverige har forskning om torvutvinningens miljöpåverkan pågått sedan 1970-talet. Trots detta är antalet 
studier där konsekvenserna för bottenfaunan undersökts få. I den rapport om  torv täkters miljöpåverkan 
som utkom 1985 användes i huvudsak sambanden mellan pH, bottenfauna och surt regn för att diskutera 
torvutvinningens eventuella påverkan snarare än direkta erfarenheter från torvutvinningen (Stenbeck, 
1985). Det kan med stor sannolikhet förklaras av att de studier som startats upp i början på 1980-talet 
fortfarande befann sig i ett förstadie. Trots dessa begränsningar framkom det att torvutvinning påverkar 
bottenfaunan negativt på tre sätt 1) om mängden suspenderat material ökar 2) om pH värdet sjunker och 
3) om diket drabbas av uttorkning.  

I mitten av 1990-talet kom ytterligare en rapport om täkters miljöpåverkan (Stenbeck, 1996). I denna 
konstaterades det att antalet individer och arter både kan öka och minska efter täktverksamhet, beroende 
på täktarealen. Slutsatsen byggde på en omfattande studie av Olsson och Byström (1991) i vilken 48 
torvtäktspåverkade och 49 referensvattendrag ingick. Avrinningsområdena delades in i lokaler som låg 
över eller under högsta kustlinjen i Umeå (250 m.ö.h) samt i områden med mer eller mindre än 4 % 
torvtäktsaral. De torvtäktpåverkade vattendragen ett större individantal och artantal än 
referensvattendragen, oavsett om de befann sig över eller under högsta kustlinjen. Resultaten förändrades 
något när materialet delades upp med avseende på torvtäktsareal. Då var det bara i vattendrag med en 
torvtäktsaral mindre än 4 % som skillnader kvarstod. En trolig förklaring till varför antalet arter och 
individer var högre efter täktverksamhet hängde ihop med att torvutvinningen lett till näringsrikare 
förhållande, något som gynnade algproduktion och därmed algätande bottendjur. Även 
försurningskänsliga arter kan ha påverkats positivt av ett högre pH-värde. 

Trots den höga ambitionsnivån i Olsson och Byströms (1991) studie, finns det ett flertal faktorer som 
begränsar tolkningen av torvutvinningens påverkan på bottenfaunan. Bland annat saknades det väsentlig 
information om själva torvutvinningen (till exempel om de torvtäktspåverkade områdena var aktiva eller 
avslutade, hur länge täktverksamheten pågått och om det fanns några sedimentationsdammar på plats för 
att minimera effekterna) och hur långt från torvtäkten provplatserna låg. Det framkom inte heller hur 
torvtyperna skilde sig åt (rik-fattiga) och om bottenfaunasamhällena därmed skilde sig åt. Tolkningen 
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försvåras också beroende på provtagningsmetodiken. Bottenfaunan samlades in genom att lyfta upp en 
sten i en håv (maskvidd 0.5 mm), bottenfaunan borstades sedan av i ett såll. Totalt samlades 5 stenar in 
utmed en 50 m sträcka. Denna typ av ”skrapprov” har stora likheter med den metod som i dag används för 
att provta bentiska kiselalger men metoden är inte förenlig med dagens standardiserade metoder för 
bottenfaunaprovtagning (sparkmetod). I deras studie begränsades därför, utifrån provmetoden, 
insamlingen endast till sländor, skalbaggar, kräftdjur och snäckor.  

Som ett komplement till den omfattande studien av Olsson och Byström (1991) genomfördes detaljerade 
studier i enskilda områden (Olsson och Persson, 1988; Westling, 1984ab, Westling och Bengtsson, 1991). I 
en av dessa studier ingick mätningar av vattenkemin, bottenfaunan och fisk i Vinnfarån, (Stormyran, 
Hälsingland), före och en kort tid efter dikning samt vid torvtäktens öppnande (Olsson och Persson, 1988). 
Det är oklart hur lång tid efter dikningen som torvutvinningen påbörjades (1, 2 eller 3 år) eftersom 
rapporten inte längre går att få tag på. Däremot finns resultaten redovisade i Olsson och Byström (1991). 
Resultaten tydde på att bottenfaunan inte påverkades av dikningen, trots ökade halter av suspenderat 
material, nitrat och organiskt kol. Det kan delvis hänga samman med att torvtäktsarealen enbart uppgick 
till 0,8 % av avrinningsområdet. Hur bottenfaunan samlades in och vilka artgrupper som studerades är 
okända. 

I ett annat område (Hästbergamossen i Krononergs län) inleddes förundersökningar (Westling, 1984a), 
men eftersom täktverksamheten sköts upp i framtiden (Westling, 1984b), förflyttades mätningarna till 
Miltramossen (också i Kronobergs län) (Westling och Bengtsson, 1991). I detta område hade utdikning av 
täktområdet redan påbörjats varför mätningar av bottenfaunan och påväxtalger startade samtidigt som 
dikningen (men innan torvutvinningen). Mätningarna skedde både uppströms och nedströms täkten 
mellan 1984-85. Åtgärder för att minska sedimenttransporten saknades. Generellt ökade påväxtalger och 
bottenfaunans biomassa nedströms täkten på grund av något förhöjd näringstillgång, men skillnaden var 
bara signifikant för filtrerare. Resultaten var dock säsongsberoende. I samband med höga flöden och 
erosion under hösten minskade biomassan nedströms täkten jämfört med uppströms täkten på grund av 
sedimentbelastningen. Vid vårprovtagningen sommaren 1984 var förhållandet det omvända vilket berodde 
på att provpunkten uppströms täkten karaktäriserades av arter som endast tillbringade en liten del av sin 
tid i vattnet innan de flög iväg. Provpunkten nedströms täkten utgjordes av ett högre antal arter som lever 
hela sitt liv i vatten, Jämfört med dagens standardiserade metoder skiljer sig provtagningen i denna studie 
åt, vilket begränsar tolkningen. Eftersom bottenförhållandena skilde sig åt ovanför och nedströms täkten 
valde man att studera kolonisationen av bottenfaunan på artificiella provsubstrat (stenplattor) Skillnaden i 
bottenförhållanden ovan och nedströms täktverksamheten indikerade att bottenfaunasamhällena 
sannolikt skilde sig åt redan från början, vilket studier i den närliggande Fiolenmossen även tydde på 
(Westling, 1980). Därmed är det inte säkert att de skillnader i kolonisation som noterats berodde på 
torvutvinningen enbart.  

Även om åtgärder vidtas (sedimentdammar och översilningsmarker) för att begränsa grumligheten kan det 
vara svårt att skydda det akvatiska livet mot förhöjda sedimenthalter. Ouellette m.fl. (2006) visade till 
exempel att sedimentpålagringen i Richibucto Rivers flodmynning ökade från 35 % till 76 % på bara 3 år, 
detta trots att flera sedimentdammar anlagts för att minska belastningen. Detta berodde troligtvis på att 
dammarna inte var korrekt dimensionerade (Es-Sahli m.fl., 2013). Ackumulationen av sediment på botten 
förstörde habitaten för sandräka (Crangon septemspinosa) vilka därmed minskade i antal. Liknande 
resultat erhölls i labförsök (Ouellette m.fl., 2003).  

Att jämföra resultaten från olika studier kan vara svårt, särskilt när utländska studier beaktas. Till exempel 
kan resultaten skilja sig åt beroende på provtagningsmetodiken (M42-metoden, sparkmetoden), när på 
året undersökningen utfördes (vår/höst), om bottenfaunan påverkats av historisk dikning eller om det 
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förekommer yttre miljöfaktorer (surt- och kväverikt nedfall och klimatförändringar) som kan ha orsakat 
förskjutningar i artantal och taxa. Det senare är viktigt att beakta vid studier över en längre tid. 
Jämförelser kan också försvåras beroende på vilken maskintyp som använts vid täktverksamheten, hur 
stor andel av torven som utvunnits, dikeslängd, avstånd mellan utsläppspunkten och recipienten och 
huruvida den mottagande recipienten tar emot vatten ovanför den punkt där torvtäktsvattnet strömmar in 
vilket kan möjliggöra snabbare återhämtning genom drift. För att minska negativa effekter i recipienten 
etableras sedimentationsdammar vid utsläppspunkten. Men även dessa kan variera i effektivitet och hur 
ofta de underhålls (Ouellette m.fl., 2006; Clément m.fl., 2009). 

I Skäftesmyr, cirka två kilometer öster om Jönköping, påbörjades utvinning av blocktorv i februari 2007 på 
den norra delen av myren. Redan samma år som täktverksamheten påbörjades genomfördes bottenfauna-
undersökningar enligt sparkmetoder på tre provplatser (Wästlund, 2007). Det framgår inte om 
täktverksamheten startade på en gång eller om den föregicks av några förberedelser. Myren har emellertid 
använts för utvinning av strötorv sedan början på 1900-talet vilket innebär att området redan dikats ut och 
att stora delar av växtligheten var borttagen (se dombeslut MÖD 2008:37, Växjö Tingsrätt, 2008). Det 
innebär att störningar i bottenfauna redan kan ha uppstått av den tidigare verksamheten. Sedimentations-
dammar finns numera på plats men det är oklart när de installerades. Resultaten av indexberäkningar 
visade att samtliga tre provlokaler var obetydligt påverkade utifrån Danska faunaindex (klass 7). Värdena 
skilde sig inte heller från tidigare mätningar (<2007) som fanns tillgängliga för två av provlokalerna. 
Däremot tydde ASPT-index på att bottenfauna närmast täkten kan ha påverkats av täktverksamheten på 
grund av ökad sedimentation, försurning och sämre levnadsförhållanden. Skillnaden i ASPT-index 
berodde framför allt på brist av dagsländor (Ephemeroptera) jämfört med de andra två provlokalerna. I 
gengäld gjordes flera fynd av andra krävande arter och ASPT-index pekade på att statusen i samtliga tre 
provpunkter var god/måttlig. Författaren konstaterar att fler studier är nödvändiga för att bedöma 
påverkan från täktverksamheten, bland annat genom kompletterande vattenkemiska undersökningar och 
noggrannare artbestämningar.   

5.3.2 Fisk 

Torvutvinning kan leda till ändrade livsbetingelser om vattnets fysikaliska-kemiska (vattentemperatur, pH, 
aluminium), biologiska (konkurrens, födotillgång) eller hydromorfologiska (flöde, bottenstruktur, lek-
platser) egenskaper förändras allt för mycket. Hur fisk påverkas av grumling och sedimentation hör till ett 
av de mer välstuderade områdena (Bash m.fl., 2001; Cavanagh m.fl., 2014; Kjelland, m.fl., 2015; Lloyd, 
1987; Newcombe och Jensen, 1996; Sparrevik och Harju, 2009; Rivinoja och Larsson, 2001). Bland de 
observerade effekterna ingår både fysiologiska (mortalitet, reproduktion, tillväxt, gälproblem och 
blodkoncentrationer) och beteendemässiga (habitatskifte, rörlighet, territorium) förändringar. 
Sedimentation kan även påverka populationsstorleken om exempelvis habitaten (lekområden, uppväxt-
områden, ståndplatser) och revirområdena minskar. I ett större perspektiv kan förändringar inom 
näringskedjan få konsekvenser för hela ekosystemet. 

Generellt sett leder höga halter suspenderat material till ökad mortalitet, men på grund av ett stort 
intervall mellan dos och respons (4-330 000 mg l-1; Berry, 2003) är det svårt att sätta ett fast gränsvärde. 
Det beror bland annat på att toleransförmågan skiljer sig åt mellan olika arter men också inom samma art 
eftersom fisk i unga livsstadier är hårdare knutet till särskilda miljöer medan vuxna individer lättare kan 
undkomma ogynnsamma förhållanden (Bash m.fl., 2001; Rowe m.fl., 2002). Effekten varierar även 
beroende på faktorer såsom exponeringstid, koncentration, partikelstorlek och kemisk innehåll (Bilotta 
och Brazier, 2008). En avgörande faktor är dock exponeringstid och koncentration (Newcombe och 
MacDonald, 1991).  
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Romöverlevnaden och föryngringen kan bli störd genom att det sedimenterade materialet täpper igen 
håligheter på grusbottnar och därmed förhindrar en god syresättning (Carling m.fl., 1984; Turnpenny och 
William, 1982). Situationen blir extra allvarlig om det sedimenterade materialet innehåller hög halt 
organiskt material (vilket är vanligt från torvtäkt) som ska brytas ned eftersom denna process förbrukar 
syre (Rubin, 1995). Det försämrade syreutbytet kan leda till outvecklade yngel som troligtvis blir mer utsatt 
för predation. Fiskarnas gälar är också känsliga för partiklar som kan orsaka direkta skador eller minska 
syreupptagningsförmågan. Stora partiklar kan vara mer skadliga än mindre (Servizi och Martens, 1987). 
Detta kan i sin tur leda till deformeringar samt att fisken blir mer infektionskänslig, växer sämre eller helt 
enkelt dör. Studier har visat att yngre fiskar är mer känsliga än äldre (Lloyd, 1987).  

Fisk som utsätts för förhöjda halter kan bli stressade. Stressade fiskar växer dåligt och blir lättare sjuka. 
Redding m.fl. (1987) gjorde laboratorieförsök där silverlax och regnbågsöring utsattes för höga (2000-
3000 mg l-1) och låga (400-600 mg l-1) halter suspenderat material under 7-8 dagar. Den höga 
exponeringen stressade fiskarna varvid kortisolutsöndringen ökade och fiskarnas födointag minskade. 
Däremot påverkades inte dödligheten. Utöver dessa effekter kan även fiskarnas beteenden förändras. Till 
exempel kan en ökad grumlighet begränsa fiskars rörlighet om det inte är möjligt för dem att undkomma 
oönskade förhållanden genom att söka skydd i refugier (Bash m.fl., 2001; Newcombe och Jensen, 1996).  

Det finns få undersökningar gjorda som visar hur fiskförekomsten påverkas av torvutvinning och svenska 
studier saknas helt och hållet, med undantag av den uppföljning som sker inom ramen för 
recipientkontrollprogrammen. De generella effekterna av grumling och sedimentation som beskrivits ovan 
torde dock vara densamma. Laine m.fl. (2001) undersökte till exempel överlevnaden hos öring i vattendrag 
som påverkats av torvutvinning i Finland. Den ökade grumligheten som uppstod hade en signifikant effekt 
på fiskarnas längd, vikt och allmäntillstånd. Jämfört med referensvattendragen var de fiskar som fångats i 
recipientvattendraget nedströms täktverksamheten både färre till antalet men också mindre och tunnare 
(Laine m.fl., 2001). Dessutom såg man att fiskar som påverkades av suspenderat material hade mindre 
mängd föda i magsäcken. Den lägre syrehalten i vattnet (orsakad av ökad nedbrytning av organiskt 
material) påverkade även öringrommen och ynglen. Trots att effekterna är störst närmast utsläppskällan 
kan effekterna även uppträda långt från utsläppskällan. Till exempel noterade Clément m.fl. (2009) en 
kraftig nedgång i fiskförekomst cirka 2 km nedströms en torvmark som precis dikats och förberetts för 
täktverksamhet, trots vidtagna skyddsåtgärder (sedimentdamm, buffertzon, våtmark). Vad som orsakat 
nedgången är dock inte klart eftersom halten suspenderat material bara vid undantagsfall översteg 25 mg l-

1 (det gränsvärde som används i New Brunswick, Kanada). Dessutom varierade vattentemperaturen endast 
nämnvärt mellan åren (15.5-17.1 °C). Eftersom vattenkemiska mätningar saknades går det inte att avgöra 
om en förändring i surhet eller näringsstatus kan ha påverkat fiskbeståndet. Det är dock inte omöjligt att 
vuxna individer sökt tillflykt till närliggande områden för att komma undan sedimentbelastningen. 
Författarna varnar dock för att dra förhastade slutsatser.  

Utöver grumling och sedimentation kan fisk även påverkas av förändringar i vattenflöde orsakad av 
dikning. Vid kraftiga flöden kan exempelvis romkorn och yngel spolas bort, medan äldre individer istället 
påverkas av minskad födotillgång om bottenfaunan spolas bort (Simonsson m.fl., 1987). 
Flödesförändringar kan även leda till ökad erosion och sedimentation (kapitel 5.2.1). Omvänt kan perioder 
med låga flöden orsaka uttorkningseffekter. Jämfört med den naturliga variationen är effekten dock liten 
(Bergquist m.fl., 1984). Mer betydelsefullt kan förändringar i vattenkemin vara, till exempel om 
näringsförhållandena ändras (födotillgång, trofinivåer, habitatstruktur) eller om pH-värdet sjunker 
kraftigt. Till exempel kan dikning leda till kraftiga pH-sänkningar i sulfidrika områden (kapitel 5.2.3). När 
pH-värdet minskar ökar förekomsten av oorganiskt aluminium, något som kan leda till fiskdöd (Cronan 
och Schofield, 1979). Precis som aluminium kan även höga halter järn vara skadligt för fisk vid låga pH-
nivåer (Vuorinen m.fl., 1998). Påverkan kan vara både direkt via upptag eller indirekt genom att järnet fälls 
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ut på gälar och rom (Vuori, 1995). Utfällningen orsakar skador på gälarna och kan i värsta fall leda till 
kvävning (Peuranen m.fl., 1994). Koncentrationen av järn i rinnande vatten är vanligtvis låg, men vid 
dikning och torvutvinning kan förhöjda halter uppstå (Bergquist m.fl., 1984; Karjalainen m.fl., 2016). 
Järnets löslighet beror till stor utsträckning på pH-värdet. Vid låga pH-värden stannar järnet kvar i lösning 
men fälls ut vid höga pH-värden. Risken för utfällning på gälar är därför hög vid neutrala pH-värden 
(Vuori, 1995). Eftersom pH-värdet i avrinningsvattnet från rikkärr är högre än från mossar är risken för 
järnutfällningar således högre från dessa. Ett annat problem kan vara förhöjda halter kvicksilver i fisk, 
vilket länge har varit ett välkänt miljöproblem (kapitel 5.2.4).  

5.4 Miljöpåverkan i olika delar av landet 

Under de senaste 15 åren har Jämtlands län stått för den största torvutvinningen i Sverige (kapitel 4). Även 
i Jönköpings och Kronobergs län sker betydande utvinning, liksom i Norrbotten, Västerbotten och 
Västernorrland. Orsaken är kombinationen av gynnsamma lokala förutsättningar som till exempel 
högmossar med stora torvtillgångar samt närhet till konsumenter i dessa län. Miljöpåverkan av 
torvutvinning är till stor del beroende av de lokala förutsättningarna men det är inte tydligt att det finns en 
skillnad i miljöpåverkan i de nordligare eller sydligare delarna av landet. Följande faktorer kan dock 
noteras: 

• Minskningar i pH-värden har observerats i samband med dikning och torvutvinning på sulfidjordar. 
Sulfidrika marker finns längs med norrlandskusten och i Mälarregionen. Antalet beviljade 
koncessioner är få i dessa regioner.  

• Risk för stora flöden i samband med issmältning på våren. Dessa flöden kan föra med sig stora 
mängder sediment. Risken är större i de norra delarna av landet. 

• Läckage av metaller i samband med torvutvinning bör vara lägre i norra Sverige än i södra på grund av 
ett lägre atmosfäriskt nedfall. Undantaget är torvtäkter nära lokala utsläppskällor med historisk 
belastning. Samma resonemang finns kring skillnader i näringsinnehåll på grund av nedfall och 
påverkan från omgivande marker. 

• Till följd av klimatförändringar kommer årsnederbörden att öka. Effekterna blir störst i de delar av 
landet med långa fuktiga perioder och större nederbörd vilket innebär norra och västra Sverige i första 
hand. Enligt klimatscenarier publicerade av SMHI kommer tillrinning att öka i stora delar av Sverige. 
Ökningar är störst i norra Sverige och längs västkusten under vintern och våren men under vintern 
kan ökad tillrinning i södra Sverige också bidra till en högre översvämningsrisk. Markfuktighet 
kommer att minska och särskilt under sommaren kan det leda till en ökad kapacitet för 
vattenmagasinering och minskad översvämningsrisk efter nederbörden. 

5.5 Täktområdets karaktär och dess betydelse för miljöpåverkan 

Torvmarker kan delas in i mossar, kärr och en blandning därav beroende på vilket sätt de har bildats. Alla 
tre myrtyper kännetecknas framför allt av blöta områden med låg syretillgång vilket innebär att 
nedbrytningen går långsamt (kapitel 3). Baserat på vad som framkommit i kapitel 5.1-5.3 har vi beskrivit 
torvutvinningens generella påverkan på en mosse respektive kärr.  
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5.5.1 Mosse 

Mossar är naturligt sura (pH 3,7–4,2), innehåller få mineraler såsom Ca (<1 mg l-1) (Sjörs och Gunnarsson, 
2002) och hyser en artfattig vegetation. Dikning i dessa områden kan ge upphov till en liten pH-sänkning 
men oftast ökar pH-värdet om dikena skär ner i mineraljorden. Undantaget är på sulfidrika marker där 
kraftiga pH-sänkningar kan uppstå (ner till 2,5; Fältmarsch m.fl., 2008) på grund av sulfidoxidation.  
 
Dikningen påskyndar även mineraliseringen av kväve och fosfor vilket leder till ökat näringsläckage, 
underlättad av en ökad avrinning. I norra Sverige där temperaturen är lägre går nedbrytningen 
långsammare jämfört med i södra Sverige. Om ammonium oxideras vidare till nitrat kan en liten pH-
sänkning uppstå. Eftersom nedbrytningen missgynnas av låga pH-värden (<4.0) kopplat till mossornas 
näringsfattiga status borde näringsläckaget från mossor teoretiskt sett vara lägre jämfört med kärr. 
Jämförande studier saknas dock. Störst effekt på pH och näringsläckage är att förvänta i samband med 
dikningen, men med tiden borde uttransporten minska, dels på grund av minskad porvolym och dels på 
grund av att mängden organiskt material som kan brytas ned minskar. Effekterna minskar även från 
utsläppspunkten och nedströms på grund av skyddsåtgärder och utspädning. Samma mönster gäller för 
kärr. 
 
På grund av torvens höga adsorptionskapacitet och bildningssätt är innehållet av metaller vanligtvis högre 
jämfört med omgivande skogsmark. För många metaller beror lösligheten i stor utsträckning på pH-värdet 
(till exempel Cd, Zn, Ni och Co). Mossens låga pH-värde innebär därför att lösligheten för metalliska 
katjoner är högre jämfört med kärr där pH-värdet är högre. Åtgärder som minskar pH-värdet ytterligare 
(dikning, nitrifikation och sulfidoxidation) kan därmed leda till förhöjda metallhalter i avrinningsvattnet. 
Andra metaller (ex. Hg, Cu och Pb) kan bilda komplex med DOC vilket minskar toxiciteten. I dessa fall 
styrs mobiliteten av det organiska materialets löslighet. Eftersom lösligheten hos det organiska materialet 
minskar med minskat pH-värde kan effekten bli den motsatta. Sambanden mellan metaller, surhet och 
organiskt material är dock komplext och det kan vara svårt att dra några generella slutsatser. Geografiskt 
borde läckaget av metaller i samband med torvutvinning vara lägre i norra Sverige än i södra på grund av 
ett lägre atmosfäriskt nedfall. Undantaget är torvtäkter nära lokala utsläppskällor.  
 
Jämfört med skogsmark är den naturliga sedimenttransporten högre från torvmarker och ökar i samband 
med torvtäkt. Någon skillnad mellan olika myrtyper har inte dokumenterats utan oavsett myrtyp ökar 
halterna och belastningen. En ökad sedimentbelastning i samband med torvutvinning kan ha en stor 
negativ påverkan på det biologiska livet i avrinnande vatten genom förändrade livsbetingelser (till exempel 
bottensubstrat, födosök mm). Även en förändring i surhets- och näringstillstånd kan påverka biomassan. 
Till exempel har ett ökat näringsläckage visat sig kunna öka biomassan nedströms täktverksamhet vilket 
kan resultera i en förskjutning i växt- och djursamhällena. I en mosse är dock den biologiska mångfalden 
generellt sett lägre jämfört med ett kärr. Det vill säga, artrikedomen är låg även om individantalet kan vara 
högt. Torvutvinningens påverkan på den biologiska mångfalden kan därför betraktas som liten även om 
påverkan på enskilda grupper kan vara stor.  
 

5.5.2 Kärr 

Kärr har vanligtvis ett mycket högre pH-värde än mossar, framför allt de extremrika kalkkärren (upp till 
pH 8,2). I ett medelrikkärr ligger pH-värdet på 5,8–7,0 med kalciumkoncentrationer som varierar från 2 
ända upp till cirka 100 mg l-1 (Sjörs och Gunnarson, 2002). Artrikedomen är vanligtvis hög. Eftersom 
kalcium komplexbinder till fosfor (viktigt näringsämne) är extremrikkärren dock ofta näringsfattiga. 
Studier har visat att den pH-förändring som uppstår efter dikning är större vid höga pH-värden jämfört 
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med låga. Torvutvinningens påverkan på surhetstillståndet kan därför förväntas vara högre i ett kärr 
jämfört med en mosse. Trots att vissa pH-sänkningar har observerats i samband med dikning (framför allt 
på sulfidrika jordar) är det mer vanligt med en ökning i pH. Detta gäller både mossar och kärr. 
 
De höga pH-värdena innebär att lösligheten hos metaller är lägre, med undantag av de som komplexbinder 
till organiskt material. Olika metaller kan därför reagera olika på en förändring i surhetstillstånd och 
mängden organiskt material. Fler studier behövs innan några generella slutsatser kan dras. På samma sätt 
som i en mosse leder dikning till ett ökat näringsläckage i kärr. Eftersom både pH-värdet är högre (vilket 
stimulerar nedbrytarna) och tillgången på näringsämnen större (särskilt i områden som mottagit högt 
kvävenedfall) kan ett högre näringsläckage uppstå jämfört med en mosse. Även i kärr ökar mängden 
suspenderat material och sedimenttransporten. Påverkan på den biologiska mångfalden kan dock bli mer 
omfattande i ett kärr jämfört med en mosse vilket beror på att antalet arter är högre. Kärr kan också hysa 
intressanta och ovanliga arter med hög bevarandevärde. 
 

6  Miljöpåverkan av efterbehandling  
Efterbehandling av avslutad torvutvinning kan innebära att täktområdet beskogas eller att en våtmark eller 
grund sjö skapas. Vilket efterbehandlingsalternativ som väljs beror bland annat på markägarens och andra 
intressenters önskemål (kapitel 3.5). Beskogning kan ske antingen genom plantering eller via naturlig 
föryngring från omkringliggande skog. Jämfört med omvandlingen från torvtäkt till grund sjö eller 
våtmark är kunskapen om beskogade torvtäkter bättre känd. Majoriteten av beskogningsstudierna har 
genomförts i Finland och Irland men även i Sverige finns viss erfarenhet (Hånell m.fl., 1996; Nilsson och 
Lundin, 2006). Mer kunskap är angelägen eftersom många av de koncessioner som beviljades under 1980-
talet är i färd med att löpa ut. 

Möjligheterna att skapa ny skog begränsas av den låga näringstillgången i marken och en långsam 
återkolonisation av mikroorganismer (Croft m.fl., 2001; Dickinson och Dooley, 1967; Dooley och Dickson, 
1971). Bland näringsämnena är det framför allt kalium och fosfor som i första hand är tillväxthämmande 
(till exempel Damman, 1978; Nilsson och Lundin, 1996). För att skapa goda förutsättningar för 
plantetablering och tillväxt måste därför torvtäkten gödslas (till exempel PK-gödsel eller aska). Aska är rik 
på både kalium och fosfor och har använts framgångsrikt på torvmarker för att öka tillväxten (till exempel 
Silfverberg, 1996; Magnusson och Hånell, 1996). Dränerade torvmarker kan också vara svåra att beskoga 
på grund av tjällyftning och frostskador (Groendevald och Rochefort, 2002; Salonen, 1987). Täktytan 
måste därför även förberedas genom ytterligare dränering (rensning av befintliga diken eller gräva nya) 
och markberedning (jordfräs).  
 
Liksom torvutvinning innebär efterbehandling en påverkan på hydrologin, vattenkemin och den biologiska 
mångfalden i området. Tiden närmast efter behandling kan vara turbulenta innan nivåerna stabiliserats sig 
i ett nytt naturtillstånd (Elo m.fl., 2015; Vasander m.fl., 2003). Hur stor påverkan är, och hur de varierar 
över tid, beror på valet av efterbehandlingsmetod (ex. beskogning, våtmark osv). Kunskapen om 
miljöeffekterna (framför allt den biologiska mångfalden) i Sverige är relativt begränsad medan kunskapen i 
andra delar av världen såsom Finland är något bättre. 

6.1 Hydrologi 

Val av efterbehandlingsmetod (ex. beskogning, våtmarker eller naturlig återbildning genom igenväxning) 
påverkar torvtäkten och avrinningsområdet på olika sätt. En återbeskogning innebär att det befintliga 
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dikesnätverket rensas eller att nya diken skapas samtidigt som de nakna torvytorna blir vegetationsklädda. 
Den dikning som görs för att underlätta plantetableringen och tillväxten har visat sig kunna sänka 
grundvattennivån långsiktigt (7 år) med 25-90 cm beroende på torvtäckets mäktighet (Nilsson och Lundin, 
1996). Även avrinningen ökade med 7-11 % under de första fyra åren (Nilsson och Lundin, 1996). När träd 
och andra växter växer upp och börjar transpirera ökar avdunstningen samtidigt som nederbördsmängden 
minskar på grund av interception. Sammantaget innebär det att återbeskogning leder till en upptorkning 
av den tidigare torvtäkten. Under torrare perioder finns det således en risk för att dikena och/eller mindre 
recipientvattendrag torkas ut. De första åren efter beskogning är evapotranspirationen liten, men på längre 
sikt kan upptorkningen leda till ökad nedbrytning och kompaktering av torven. En kompatering av marken 
minskar markavvattningen varvid grundvattennivån höjs och trädens tillväxt riskerar att bli lidande. 
Jämfört med kala ytor bidrar växtligheten också till att bromsa upp vattnet, vilket innebär att erosions-
risken minskar (på grund av ökad friktion och minskad skjuvspänning). Erosionsrisken minskar ytterligare 
genom att trädens rötter stabiliserar marken. Utjämning av variationen i vattenföringen minskar också 
risken för höga flöden (Acreman och Holden, 2013).  

Omvandlingen från torvtäkt till våtmark, grund sjö eller till ett nytt naturligt tillstånd (återskapande av 
torvtäkt på naturlig väg) sker bland annat genom dämning och igenläggning av diken (Syke, 2014). Syftet 
med dessa åtgärder är att återskapa en stabil vattennivå, naturliga flödesvägar och vattenkemi (Elo m.fl., 
2015), vilket i sin tur ska leda till återkolonisation av våtmarksvegetation och att torvbildning påbörjas 
(Vasander m.fl., 2003). Resultat från en studie i Finland visade till exempel att återvätning av en tidigare 
torvtäkt genom dämning ledde till Sphagnum mossa framgångsrikt etablerade sig snabbt (LaRose m.fl., 
1997). Beroende på hur länge sedan det var torven dikades kan det dock vara svårt att uppnå en myr som 
liknar den ursprungliga (Laine m.fl., 1995). Ofta skapas ett nytt naturtillstånd som skiljer sig från det 
ursprungliga, men som ändå kan vara intressant från vissa ekologiska perspektiv. För att uppnå goda 
förutsättningar för en efterbehandling till våtmark eller grund sjö krävs det att vattennivån hålls på en 
någorlunda hög och konstant nivå (e.g. Haapaletho m. fl. 2014). För en lyckad återkolonisation av 
vitmossor (Sphagnum) behövs en stabil grundvattennivå på -22 cm i medeltal (van Seters och Price, 
2002). Trots detta kan det ta väldigt lång tid innan naturliga hydrologiska förhållandena har återskapats 
(van Seters och Price, 2002). Studier har visat att dämning minskar höga flöden och översvämningsrisken 
genom ökad vatten-magasinering men i andra fall har dämningen visat sig ha motsatt effekt (Ballard m.fl., 
2012). Effekterna av dämning kan också variera mellan olika torvtäkter beroende på de lokala 
förutsättningarna (markegenskaper, flödesvägar, läge etc.), nederbördsvolymer och grundvattennivå innan 
nederbörden. 

Strax utanför Örebro har två tidigare torvtäkter omvandlats till grunda sjöar. I det ena området (Västkärr) 
lades dikena igen medan i det andra området (Porla) vallades hela området in (Lundin m.fl., 2010; 2015). 
De första årens mätningar visade att vattendjupet varierade kraftigt innan det stabiliserade sig på en stadig 
nivå på cirka 1 m efter cirka 4-5 år med liten årstidsvariation. Omvandlingen till sjö innebar samtidigt att 
grundvattennivåerna i närområdet höjdes något. På sikt minskade årsavrinningen, bland annat på grund 
av högre avdunstning från sjöytan och genom grundvattenläckage. En minskad avrinning innebär att 
ämnestransporten blir lägre. 

6.2 Vattenkvalitet 

Beskogning av tidigare torvtäkter kan påverka grundvattnets och avrinningsvattnets kvalitet negativt.  
I Värmland, cirka en 1 mil väster om Karlstad, har effekterna av dikning, markberedning och gödsling på 
en nedlagd kärrtorvtäkt (Flakmossen) studerats under en lång tid (upp till 20 år) med avseende på 
trädtillväxt, kolbalans och vattenkvalitet (Lehto, 2006; Nilsson och Lundin, 2006; Nilsson, 2001; Nilsson 
och Lundin, 1996;Nilsson m.fl., 1994). Försöksområdet delades upp i två områden, en del där 
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förberedelserna för plantetablering gjordes på ett konventionellt sätt (dikning, plogning, PK-gödsling) och 
en del som förbereddes mer intensivt (dikning, blandad gödsling med aska, fosfat, KCl, kalk och 
superfosfat, samt markberedning med jordfräs). Dikningen sänkte grundvattenytan och ökade 
avrinningen. Oxidationen ledde till att koncentrationen av sulfat ökade och pH-värdet minskade i 
grundvattnet. Någon pH-minskning i bäckvattnet noterades inte vilket sannolikt berodde på att 
dikesvattnet innehöll buffrande ämnen som neutraliserade en del av syran som kom från torvtäckets 
avrinningsvatten. Den kraftiga minskning i alkalinitet som observerades i både grundvattnet och 
bäckvattnet bekräftar denna hypotes. Dikningen ledde även till förhöjda koncentrationer av kväve och järn 
medan gödslingen (med bland annat aska) ökad utlakningen av till exempel kalcium, kalium och mangan, 
både i grundvattnet och i bäckvattnet. Jämfört med asktillförseln var effekten av dikning högre och 
författarna konstaterade att ”tillförsel av aska på utbruten torvtäkt har obetydliga effekter på det 
avrinnande vattnets kvalitet” (Nilsson m.fl., 1994). Studien visar att effekten av beskogning på avrinnings-
vattnets kvalitet många gånger liknar de effekter som uppstår på grund av torvutvinning (förändrad 
hydrologi, ökad surhet och ökade näringsämnesförluster). Dikningen och gödslingen har samtidigt 
inneburit att bördigheten numera är 40 % högre jämfört med medelboniteten i länet (Lehto, 2006).  

Förändringen i avrinning i Porla och Västkärr som uppstod efter återvätning till grund sjö ledde till 
minskade ämnestransporter (Lundin m.fl., 2010; 2015). Påverkan på vattenkemi över tid berodde i stor 
utsträckning på övergången från oxiderade till reducerade förhållanden men också på torvtäktens 
näringsstatus. På den mer näringsrika lokalen Västkärr ökade pH-värdet från 6,1 till 6,7, vilket berodde på 
att sulfatbildingen missgynnades av minskade syrenivåer. På den betydligt surare lokalen Porla sjönk 
istället pH-värdet från 5,4 till cirka 5,0 och ändrades lite över tid. Minskningen i pH-värde innebar att 
alkaliniteten sjönk till noll. Förändringen i redox-förhållanden ledde också till att fosfathalten (PO4) ökade 
i Västkärr för att därefter successivt minska till lägre nivåer jämfört med året innan återvätning på grund 
av växtupptag och komplexbildning i bottensedimenten. Vid Porla var fosfathalterna mycket låga redan 
från början och ändrades inte nämnvärt över tid. Nitrathalterna innan återvätning var relativt låga på 
bägge lokaler (0,6 mg l-1 vid Västkärr och 0,1 mg l-1 vid Porla) men minskade över tid till mycket låga nivåer 
(0,2 mg l-1 vid Västkärr och 0,03 mg l-1 vid Porla). Även koncentrationer av baskatjoner minskade på bägge 
lokaler vilket förklarades med sedimentation. Resultaten från studien visar att de kortsiktiga effekterna av 
återvätning kan variera mellan olika områden beroende på de initiala förhållandena.  

Ökade fosfathalter (nitrathalten minskade med 50 % och mängden suspenderat material sjönk till nära 
noll) har även observerats efter återvätning av en tidigare dikad och beskogad torvmark (Vasander m.fl., 
2003). Varför koncentrationerna ökade är oklart men tidigare fosforgödsling och/eller frigörelse av fosfor 
från avverkningsrester kan vara troliga förklaringar. I en annan studie ökade den totala 
fosforkoncentrationen i sjövattnet upp till 5 gånger efter återvätning (Sallantus m.fl., 2003). Även i 
bäckvattnet noterades förhöjda koncentrationer (upp till 1910 µg l-1). Dessa torvmarker utgjordes i 
huvudsak av öppna mossar. Ökningen berodde sannolikt på minskade syrenivåer vilket ökade 
fosforläckaget. Fortsatta mätningar visade emellertid på en nedgång i koncentrationerna. Någon anledning 
till varför koncentrationerna minskade ges inte. I ett annat område (rikt kärr) fann man ingen ökning i 
fosfatläckage (Sallantus m.fl., 2003).  

6.3 Akvatisk biodiversitet 

Kunskapen om efterbehandlingens påverkan på den biologiska mångfalden i vattendrag är ytterst 
begränsad. I stället har majoriteten av studier koncentrerats på vad som händer med markvegetationen vid 
dämning och hydrologisk restauration (till exempel Maanavilja, 2014). Vad som händer med invertebrater 
och amfibier samt den flora (till exempel alger) de nyttjar är sämre känd. Vid dämning skapas fuktiga och 
ibland helt blötlagda områden på torvtäkten. För att maximera förutsättningarna för det akvatiska livet bör 
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man bland annat sträva efter att i) skapa blöta områden av olika storlekar på täktytan för att locka till sig 
fler antal taxa och ii) välja ut områden i landskapet där redan existerande vattenområden kan påskynda 
kolonisationen (Beadle m.fl., 2015).  

Svenska erfarenheter baseras framför allt på omvandlingen av torvtäkt till grund sjö i Porla och Västkärr. 
Förutom flödes- och vattenkemiska mätningar ingick även undersökningar av bottenfaunan (Lundin m.fl,. 
2010; 2015). Redan första året efter blötläggning hade bottenfaunan lyckats kolonisera de nyskapade 
sjöarna. Den påträffade bottenfaunan utgjordes i huvudsak av knott och fjädermyggor. Åren som följde 
karaktäriserades av stora mellanårsvariationer i biomassa, täthet och artantal. Nedgången i bottenfauna 
förklarades av perioder med syrgasbrist men också initiala problem med en fluktuerande vattennivån i 
Porla (som sjönk på grund av otäta konstruktioner och bäverproblem). Enligt de föreskrifter om 
klassificering av miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) var syrgaskoncentrationen 
många gånger otillfredsställande och till och med dåliga (<3 mg l-1), vilket påverkade taxa känslig för låga 
syrehalter. Eftersom sjöarna var relativt grunda (<1 m) syresattes dock vattnet snabbt genom tillrinning 
och vindomrörning. Försöket visar att återskapandet av torvtäkter till grunda sjöar snabbt kan öka 
bottenfaunan i ett område till gagn för både fisk- och fågellivet. Bottenfaunan utgjordes framför allt av en 
vardagsfauna typisk för sura och humösa vatten, men även ett fåtal ovanliga arter påträffades. Oavsett om 
arterna är vanliga eller inte så utgör den viktig foderbas för fisk och fåglar. Hur bottenfaunasamhället 
fortsätter att utvecklas är inte säkert. Resultaten från cirka 10 års mätningar tydde på en gynnsam 
utveckling i form av ett ökat artantal men det kan vara svårt att uttala sig om trender innan ekosystemet 
stabiliserat sig. Sannolikt befinner sig systemet fortfarande i en övergångsperiod där förändringar i miljön 
både kan leda till större akvatisk biodiversitet men också till att arter riskerar att slås ut av 
miljöförändringen eller som konsekvens av förändrad konkurrens mellan arter. Eftersom sjöarna är 
relativt grunda finns det även en risk att extrema väderår kan slå ut hela bottenfaunasamhället. Bäst chans 
till att överleva har därför arter som tål sura, humösa förhållande och som inte är känsliga för syrefattiga 
förhållanden. Det är inte heller säkert att bottenfaunasamhällena fortsätter att utvecklas på ett likartat sätt 
i de två olika områdena eftersom vattnet vid Västkärr var näringsrikare än vid Porla. Västkärr har även 
varit utsatt för exploatering (utdikning och odling av havre och potatis) innan täktverksamheten 
påbörjades (Rülcker, 2013). Betydelsen av denna historiska påverkan är inte känd, men större delen av den 
torv som påverkats har troligen utvunnits i täktverksamheten, där detta kan haft betydelse. 

Positiva effekter på bottenfaunan (trollsländelarver; Odonata) har även dokumenterats vid återskapande 
av ett naturligt tillstånd i dikade och beskogade torvmarker (Elo m.fl., 2015). Just trollsländor har visat sig 
användbara som indikator på miljöer som hyser en stor växtrikedom (Sahlén och Ekestubbe, 2001). 
Återvätningen skedde genom att man fyllde igen dikena med torv, skapade dämmen samt avverkade träd. 
Första året efter återvätning påträffades inga larver i de gölar och vattensamlingar som skapats på torven. 
Tre år senare hade emellertid trollsländorna lyckats kolonisera 3 av 7 områden. Att inte fler områden 
koloniserats förklarades bland annat med att gölarna förblivit oupptäckta eller mer troligt att gölarna inte 
utgjorde ett lämpligt habitat för äggläggning eller larver. Även om resultaten var något blygsamma visar 
studien på att det finns potential för kolonisation under de rätta omständigheterna.  

7 Övrig miljöpåverkan 
Torvutvinning orsakar emissioner till luft, både i utvinningsskedet och vid torvförbränning. Även problem 
med buller och brand bör beaktas, liksom eventuella effekter av hantering och spridning av torvaska. 
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7.1 Emissioner till luft 

Påverkan på luften sker i både förberedelseskedet, under utvinningsfasen, från transporter relaterade till 
utvinningen samt till användningen av torven, då framförallt om det används till energiändamål 
(förbränning). Emissionerna till luft orsakas främst av spridande av partiklar till luft genom damning av 
torven i olika skeden (utvinning, förflyttning, behandling), avgaser från arbetsmaskiner och fordon, från 
slitage och uppvirvling av partiklar vid transporter, samt från förbränningsprocessen i pannan när torvens 
energi utvinns.   

För att vid behov kunna uppskatta och kvantifiera torvutvinningens påverkan på luft i Sverige, finns 
kunskaper som bör kompletteras och inhämtas. Inom ramen för detta uppdrag så bedöms följande 
kunskaper saknas; 

• Avgaser från verksamhetens arbetsmaskiner och fordon, hur många timmar arbetar maskinerna per 
år och hektar aktiv torvtäkt. 

• Uppgifter om boende i närheten av torvtäkter som kan påverkas av emissioner från täktverksamheten  
• Kartläggning av transportrutter för torv på lastbil och tåg (och fartyg vid import och export). 
• Sammanställning av reningsteknik och annan teknisk information om anläggningarna som förbränner 

torv.    

Täktverksamhet och torvens beredning, transport och användning ger (främst förbränning) upphov till 
emissioner av föroreningar till luft under flera faser (Tabell 8). De föroreningar som bedöms som relevanta 
i sammanhanget är partiklar (PM2,5 och PM10), kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO), svaveldioxid (SO2) 
och kolväten (HC). Även damning till följd av hantering och ogynnsamma vindförhållanden kan bidra till 
luftförorening. 

Tabell 8. Faser av torvens utvinning och hantering och deras upphov till emissioner av 
föroreningar till luft. 

Faser Aktivitet Emissionsparametrar 
Förberedelse täkt Arbetsmaskiner PMx, NOx/NO2, CO, SO2, HC 
Täktverksamhet Arbetsmaskiner, spridning PMx, NOx/NO2, CO, SO2, HC 
Drift av anläggningen Lastbilar, personbilar PMx, NOx/NO2, CO, SO2, HC 
Transport Lastbil PMx, NOx/NO2, CO, SO2, HC 
Beredning Brikettering, malning, siktning PMx 
Transport Lastbilar, tåg PMx, NOx/NO2, CO, SO2, HC 
Användning   

a) Energiutvinning Förbränning, hantering PMx, NOx/NO2, CO, SO2, HC 
b) jordförbättring Blandning, hantering, spridning PMx 
c) stallströ Spridning PMx 

Avfallshantering  PMx 
a) askhantering Behandling, vägfordon PMx, NOx/NO2, CO, HC 
b) övrig 

avfallshantering 
Behandling, vägfordon PMx, NOx/NO2, CO, HC 

Efterbehandling av täkten Arbetsmaskiner, vind PMx, NOx/NO2, CO, SO2, HC 
 

7.1.1 Damning 

Utvinning av torv ger upphov till torvdamm. Det dammar på ett antal platser och vid olika aktiviteter 
under utvinningen. Arbetsmaskinernas hjul mot marken och punktutsläpp efter uppfångning av damm, 
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lyft med skopor, redskapens rörelser i marken och torven, vändning av torv, förflyttning av torv och 
fräsningen. De flesta källorna är mobila. De viktigaste faktorerna för damningens omfattning är 
väderförhållanden (särskilt vindhastighet och nederbörd), mängden torv som produceras samt vilken 
utvinningsmetod som används (Naturvårdsverket, 1996). Damning uppkommer främst vid täktverksamhet 
av frästorv och då främst vid utvinningen av torven. Damning uppkommer inte i någon större utsträckning 
vid utvinning av stycketorv (Svensk Torv). Välnedbruten torv bildar lättare material som kan damma än 
torv som är relativt onedbruten (Tissari m.fl., 2006).  

Den lokala dammspridningen i samband med fräs- och stycketorvsutvinning kan utgöra såväl en 
arbetsmiljörisk som en brandrisk i praktiskt taget alla led av hanteringen (fräsning, stackning, malning, 
askhantering etc.) (Naturvårdsverket, 1996).  

Damning begränsas genom att undvika dammande arbete vid blåsig väderlek. Vid behov kan damm-
bindning ske vid utfartsvägar med vägsalt. För att motverka uppvirvling av vägdamm (partiklar) under 
våren när partikelhalterna är höga, använder sig Trafikverket av dammbindande medel som sprids på 
vägen (www.trafikverket.se uppdat.: 2014-11-27). Medlet består oftast av olika saltlösningar som behåller 
fukten på vägytan och därmed minskar damningen. Dammbindingsförsök i Stockholm (Norman & 
Johansson, 2007) och Göteborg (Wisell & Svensson, 2013) på asfalterade vägar visar på att halterna av 
PM10 kan sjunka betydande och överskridanden av MKN (dygn) kan undvikas. Metoden verkar inte ha 
effekt på partiklar < PM2,5 µm. Dammbindande medel har ännu större effekt på PM10-halterna vid 
grusvägar enligt en studie från KTH (Oscarsson, 2007).  

Damning vid torvtäkt  

Påverkan på luft från torvutvinning kan vara betydande lokalt (upp till några hundra meter) från själva 
täktverksamheten och i närheten av aktiviteter som hanterar torv, då framförallt ifråga om förhöjda 
massahalter av partiklar (cirka 1-100 µm). Negativ påverkan kan finnas för personer som bor eller vistas 
mycket nära en sådan verksamhet. 

För att beskriva torvutvinningens påverkan på luftkvaliteten i närheten av täkten (luftkvaliteten inom 
själva täktområdet betraktas som arbetsmiljö och ingår inte i denna studie att beskriva), bör man skilja på 
totala emissioner över tid, emissioner i förhållande till något, och vad som skapar tillfälliga höga halter. 
Storleken av emissionerna kan beskrivas med emissionsfaktorer, och uttryckas på olika sätt med olika 
syften: i) Emissionsintensiteten (g/m3 eller g/kg producerad torv), ii) Emissionstätheten (g/ha) och iii) 
Emissionsstyrkan (g/s).  

Om man vill beskriva den totala emissionen till luft som torvutvinning ger upphov till per producerad 
mängd, så används emissionsintensiteten som mått. Nationell statistik utgår från producerad mängd torv 
(m3). Detta mått har emellertid bristande relevans för att beskriva hur luftkvaliteten i närheten av täkten 
påverkas. Emissionstätheten beskriver också den totala emissionen, och kan vara det mest relevanta mått 
om man beskriver en emission som till sin karaktär avgår från täktytan, till exempel damning. Detta mått 
saknar dock direkt koppling till mängden producerad torv och därmed nyttan av verksamheten. 

Emissionsstyrkan beskriver en särskild aktivitet eller tillfälle (enbart när aktiviteten pågår) och har en 
större relevans för att beskriva luftkvaliteten i närheten, eftersom den påverkar tillfälliga halter, vilka kan 
vara viktiga ur luftkvalitetssynpunkt. Det krävs emellertid kompletterande information om hur aktiviteten 
varierar tidsmässigt och från vilka geografiska områden, för att kunna dra slutssatser om hur luftkvaliteten 
påverkas på en viss plats över tid.   

http://www.trafikverket.se/
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I den nationella rapporteringen i Finland anger man emissionsfaktorer för partiklar (TSP, PM10 och PM2.5) 
givna som kg/m3 utvunnen frästorv, uppdelat på olika utvinningsmetoder (Jerksjö, 2010). Inom det 
svenska SMED-arbetet beräknas totala emissioner per år från täktverksamheter vid själva utvinningen 
(partiklar), och där använder man sig också av emissionsfaktorer uttryckta som intensitet (Tabell 9). 
Anledningen är att man vill kunna basera beräkningen för den totala emissionen på nationella 
utvinningsdata. Emissionsfaktorerna visar att de tre metoderna är mer eller mindre likvärdiga ifråga om 
emission per producerad mängd torv, och det gäller oavsett partikelstorlek. Diagrammet (Figur 14) visar 
hur emissionerna i Sverige av partiklar till luft från torvutvinning utvecklats under åren 1980-2014 och det 
framgår att emissionerna av TSP är ungefär dubbelt så stora som emissionerna av PM10 och PM2,5. Andelen 
av partiklar med storleken 2,5- 10 µm är förhållandevis liten samtidigt som en relativt stor del av 
partikelemissionen utgörs av partiklar < 2,5 µm (PM2,5).  

Tabell 9. Emissionsfaktorer för olika partikelfraktioner (kg/m3) vid utvinning av frästorv enligt tre 
olika metoder (Jerksjö, 2010). 

Utvinningsmetod TSP PM10 PM2.5 

HAKU-metoden 0,09 0,042 0,046 

Självlastarvagn 0,14 0,066 0,046 

Sugvagn 0,12 0,056 0,040 

 

Figur 14. Emissioner av partiklar till luft från torvutvinning under åren 1980-2014 i Sverige. Värdena 
är baserade på ett medelvärde av de tre metoderna HAKU-metoden, utvinning med självlastarvagn 
och utvinning med sugvagn (SMED, 2015). 

En finsk studie (Tissari m.fl., 2006) har studerat partikelemissionerna (främst PM2,5) från en 
täktverksamhet i Finland som använde utvinningsemetoderna HAKU och sugvagnsmetoden. I studien 
användes en spridningsmodell för diffusa partikelemissioner (EPA-FDM). Beräkningarna avser 
damningen och avgasemissionerna från arbetsmaskiner var inte inräknade (Tissari m.fl., 2006). Olika 
utvinningsmetoder visade på olika höga diffusa emissioner av fina partiklar (PM2,5). Sugvagnsmetoden 
med gammal utrustning (JIK35) hade en medelemission på 13,2 (1,6- 43) µg/s PM2,5, medan samma metod 
med nyare utrustning (JIK40) hade en emission av 1,9 (0,3-5,8) µg/s PM2,5. Partikelstorleksfördelningen i 
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emissionen från torvutvinning var av 33 % <2,5 µm, 14 % 2,5-10 µm och 53 % >10 µm (Tissare m.fl., 
2006).  

Sugvagnarna var försedda med cyklon med ett punktutsläpp för att mildra partikelemissionen. Enligt en 
annan studie (som refereras i Tissare m.fl. (2006)) hade punktutsläppet en emission av TSP som låg på 
210-1050 µg/s för den gamla utrustningen och 0,2-43 µg/s för den nya. PM2,5-delen av TSP låg på cirka 40 
% för den nya utrustningen och cirka 1 % för den gamla, vilket innebär att punktutsläpp och diffusa 
emissioner har liknande nivå (Tissare m.fl., 2006).  

I Figur 15 visas uppmätta halter (gravimetriskt) av PM2,5 i förhållande till avståndet till täktverksamheten. 
Det är tydligt att väderleken under sommaren har en mycket stark påverkan på halterna av PM2,5 där till 
exempel en blöt sommar kan ha tydlig påverkan på damningen med mycket mindre halter av fina partiklar. 

 

 

Figur 15. Uppmätta PM2,5-halter (i vindriktningen) mot avståndet från täktverksamheten. 1998 var en 
blöt sommar medan 1999 och 2000 var torra somrar (Tissari m.fl., 2006). 

 
När emissioner av partiklar blir höga kan de sprida sig över långa avstånd, särskilt under perioder av 
utvinning och formande av torvhögar. De högsta tillfälliga emissionerna uppmättes när torven lastades av 
och formades i högar med en medelemission av 17-18 µg/s PM2,5. När torven lastades på en lastbil för 
borttransport var emissionen av PM2,5 1,3 µg/s, PM10 2,6 µg/s och TSP 8,1 µg/s (Tissari m.fl., 2006). 
Spridningsberäkningar som genomfördes visade att de högsta halterna uppstod på ett avstånd från 
aktiviteten på 0-200 meter och föll ju längre bort från täktverksamheten mätningen gjordes (Figur 15, 16) 
(Tissari m.fl., 2006).  
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Figur 16. Avklingningen av PM2,5-halter mot avståndet från täktverksamheten vid olika nivåer på 
emissionsstyrkan (Tissari m.fl., 2006). 

 
Emissionsstyrkan har mycket stor betydelse för PM2,5-halterna i närheten av täktområdet (Figur 16), men 
betydelsen minskar med avståndet. Nedan sammanställs emissionsfaktorer för emissionsstyrkan för olika 
arbetsmoment och utvinningsmetoder (Tabell 10).  

Tabell 10. Emissionsfaktorer för emissionsstyrkan för olika partikelfraktioner från olika 
utvinningsmetoder och arbetsmoment inom täktverksamheten (Finnish Consulting Group, 2009; 
Tissari m.fl., 2006). 

Produktionsfas Emissionsstyrka 
(g/s) 1) 

Emissionsstyrka 
(g/s) 2) 

 PMTSP PM10 PM2,5 PM2,5 
Fräsning 3,5 2,3 1,6 3,3 
Harvning    6,7 
Strängbildning 10,2 6,7 4,7 4,3 
Utvinning, HAKU 30,4 10,9 8,0 7,8 
Utvinning, sv ga*    13,2 

Utvinning, sv ny**    1,9 
Formning stackar    17,5 

Lastning lastbil 2) 8,1 2,6 1,3  

* Sugvagnsmetod, gammal utrustning, ** Sugvagnsmetod, ny utrustning 
 
Tissare m.fl. (2006) menar att eftersom HAKU-metoden producerar ungefär dubbelt så stor mängd torv 
per yta som sugvagnsmetoden, innebär detta att de båda metoderna (HAKU-metoden och sugvagn med ny 
utrustning) har ungefär lika stora emissioner per torvvolym. Detta bekräftas också av SMED:s 
beräkningar, där det även framgår att även metoden med självlastarvagn är likvärdig de andra två 
metoderna ifråga om partikelemissioner per producerad mängd (Tabell 11).  

Partiklar från täktverksamheten suspenderas till luften till följd av vind (vinderosion) beroende av 
vindhastigheten, torvkvaliteten, väderförhållanden i övrigt, vilken produktionsfas torvytan är i, torvlagrets 
tjocklek samt torvens vattenhalt. Partiklar avgår även vid låga vindhastigheter men vid ett visst 
tröskelvärde kan avgången öka snabbt. Inom jordbruket anges ett tröskelvärde på 4 m/s, och i denna 
studie härleddes också ett tröskelvärde på 4 m/s för PM2,5 grundat på mätningar av vind och halter.  
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Tabell 11. Emissionsfaktorer för emissionstätheten (PM2,5 per hektar) för olika utvinningsmetoder 
(Tissari m.fl., 2006). 

Produktionsfas Emissionstäthet PM2,5 (g/ha) 

 HAKU Sv ga* Sv ny** 
Fräsning 1000 1000 1000 
Harvning 7100 2800 2800 
Strängbildning 3800 - - 
Utvinning 4000 15100 2100 

Totalt 15900 18900 5900 
* Sugvagnsmetod, gammal utrustning, ** Sugvagnsmetod, ny utrustning 
 
Emissionsstyrkan för PM2,5 var då 5 µg/(m2*s). Vid högre vindhastigheter avgår mer partiklar, samtidigt 
som utspädningen ökar, vilket innebär att partikelemissionen till atmosfären blir större men halterna i 
närheten av täkten kan bli lägre än vid lägre vindhastigheter (Tissari m.fl., 2006). Halter av PM2,5 upp till 
5000 µg/m3 på medvindssidan uppmättes på ett avstånd av 20-200 m från fältaktiviteten, medan 
maxhalten längre bort (200-1500 m) var cirka 300 µg/m3. Halten av PM2,5 på motvindssidan varierade 
mellan 4-460 µg/m3. Vinden höjde PM2,5-halten dramatiskt vid vindhastigheter över 4 m/s (Tissari m.fl., 
2006). Extremt höga halter på 60 000 µg/m3 uppmättes i närheten av uppläggningen av torvstackarna. 

I en finsk studie (FCG Finnish Consulting Group, 2009) utfördes spridningsberäkningar av partiklar från 
en täktverksamhet. Utvinningscykeln angavs till 23 dagar. Drifttider under denna period angavs till 9 
timmar per dag för fräsning (inte natt), 17 timmar per dag för lastning (varav 2 timmar under natten) och 
20 timmar per dag insamling (varav 7 timmar under natten). I täktområdet var årsmedelhalterna för PM2,5 
högre än 80 µg/m3 (Figur 17) (FCG Finnish Consulting Group, 2009).  

Det svenska (och EU:s) miljökvalitetsnorm för PM2,5 ligger på 25 µg/m3 som årsmedelvärde, och måste 
innehållas från år 2015 (så kallad gränsvärdesnorm). Utifrån spridningskartan kan man se att halterna 
överskrider normen på täktområdet men även i ett omgivande område utanför täkten på cirka 100-500 m. 
Motsvarande spridningskarta togs fram för PM10 (visas inte), och även där överskrids normen på 40 
µg/m3, men på kortare avstånd (cirka 0-300 m). 

Kortvariga överskridanden av miljökvalitetsnormer i närliggande bostadsområden till en torvtäkt kan vara 
möjliga under speciella produktionsmässiga och meteorologiska förhållanden. Det finns vad vi vet ingen 
epidemiologisk långtidsstudie av torvdammsexponering. Den kemiska sammansättningen av partiklar från 
torvtäkter skiljer sig från partiklar i stadsluft, och därmed skiljer sig hälsoeffekten troligtvis också (Tissari 
m.fl., 2006). 

Negativ påverkan på vegetation från luftföroreningar bedöms som liten, eventuell påverkan kan ske om 
partiklar och damm från luften fastnar på växter med håriga och klibbiga blad eller växter i närheten av 
täktens kantzon och fotosyntesen minskas tills partiklarna spolas bort vid regn (Naturvårdsverket, 1996). 
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Figur 17. Spridningsberäkning av årsmedelhalter för PM2,5 från en täktverksamhet, beräknat med 
SoundPLAN (FCG Finnish Consulting Group, 2009). Alla färglagda ytor har en halt > 30 µg/m3. 

 

Damning vid förädlingsanläggning 

Den enda anläggningen i Sverige för brikettering drivs av Härjeåns Energi och ligger i Sveg. Det finns ingen 
tillverkning av torvpellets i Sverige. Idag sker förädlingsprocesserna av briketter inomhus i anläggningen, 
och det finns partikelfilter i ventilationen (personlig kommunikation, Simon Lundevall, Härjeåns Energi 
AB, mars 2016). Kontinuerlig mätning av stoft i luften har utförts i en mätstation. Den uppmätta halten 
anges som låg. Det är osäkert vilken kapacitet och flöde, som luftpumpen hade och det finns inga uppgifter 
om vindriktning. Företaget uppger att utförda emissionsmätningar (2014) på utgående stoft från processen 
visar på genomgående låga halter med ett medelvärde på mindre än 6 mg/m3 (Härjeåns Energi, 2014). 

Det har utförts en mätning av partiklar på utomhusluft vid ett bostadsområde i orten Sveg. Platsen låg 
cirka 500 m från anläggningen men är inte ett mått på hur anläggningen påverkar luften. Tidigare 
dammade det mycket och därför ville man mäta halterna där bostadsområdet började. Enligt mätningen 
låg halterna av partiklar på låga nivåer, cirka 5-10 µg/m3, angett som suspenderade partiklar (Härjeåns 
Energi, 2014). 

7.1.2 Arbetsmaskiner och emissioner till luft 

För påverkan från arbetsmaskinernas avgaser saknas underlag men bedömningen är att denna påverkan är 
liten. I flera av torvutvinningens faser behövs olika typer av arbetsmaskiner. Förutom damning som 
beskrivs tidigare orsakar arbetsmaskiner utsläpp av både gaser och avgaspartiklar. Arbetsmaskiner 
används framförallt under anläggande av infrastruktur (skogsbruksmaskiner, skogsbrukstraktorer, 
dumpers), iordningställande (grävskopor, dumpers, grävlastare, bulldozers), täktverksamhet 
(jordbrukstraktorer, bandtransportörer, sugvagnar, pater-nosterverk, stycketorvsmaskiner, fräs), torkning 
(hjullastare, bulldozers), transport av råvara, beredning (hjulastare), transport av produkt, användning 
(hjulastare) och avfalls-/askhantering (Tissari m.fl., 2006; UVAT, 2014; www.svensktorv.se; Härjeåns 
Energi, 2014)  
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För att utvinna torven krävs därför en rad av olika arbetsmaskiner, som skiljer sig åt beroende på 
utvinningsmetod (www.svensktorv.se). Arbetsmaskinernas emissioner till luft ifråga om avgaser (g) beror 
av motoreffekten (kW), till vilken grad motoreffekten i snitt utnyttjas (%), motorns emissionsfaktor 
(g/kWh) och hur länge den arbetar (h). Emissionsfaktorer för arbetsmaskiner togs fram under 
utvecklandet av den s.k. Arbetsmaskinmodellen, ett samarbete mellan IVL, Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU) och Svensk Maskinprovning (SMP). Modellen omfattar större dieseldrivna arbetsmaskiner (> 37 
kW) och är uppdelade på fyra effektintervall 37-75 kW, 75-130 kW, 130-560 kW och >560 kW (Wetterberg 
m.fl., 2007). När det gäller emissionsfaktorer gör modellen ingen skillnad mellan olika typer av arbets-
maskiner, utan emissionsfaktorerna utgår ifrån maxeffekten och vilket motorsteg den har enligt EU:s 
klassningssystem. Olika stora arbetsmaskiner bedöms förekomma i olika faser, men hjullastaren är den 
enda maskinen som enligt modellen har effekter > 560 kW.  

Det finns parametrar som påverkar arbetsmaskinernas avgasemissioner, som till exempel ålder, 
reningsteknik etc. samtidigt som emissionsfaktorerna i grunden är osäkra. Detta gör att det inte är 
meningsfullt att presentera en sammanställning av emissionsfaktorer för flera ämnen som både blir 
omfattande och dessutom generaliserad. Därför har vi istället valt att visa utvecklingen i medelemissions-
faktorerna för partiklar (PM) och kväveoxider (NOx) för varje årsmodell av hela Sveriges flotta av 
jordbrukstraktorer, den arbetsmaskin som är vanligast vid täktverksamheten (Figur 18). Utvecklingen 
visar ett stort fall i emissionsfaktorer för både partiklar och NOx under åren 2000 till 2014, nedgången från 
cirka år 2000 beror på att nuvarande klassningssystem för arbetsmaskiner (Steg) trädde ikraft då. Det är 
framförallt krav på reningsteknik för NOx i arbetsmaskinen som kan förklara nedgången i 
emissionsfaktorer. Observera att Sveriges nuvarande flotta även består av många äldre årsmodeller.   

 
Figur 18. Utveckling av emissionsfaktorer från avgaser för jordbrukstraktorer för effektintervallet 
130-560 kW för åren 1980-2015. Källa: Arbetsmaskinmodellen (Wetterberg m.fl., 2007). 

 

7.1.3 Transporter  

Påverkan på luftkvaliteten från transporter av torv från såväl lastbilar, tåg och fartyg bedöms som 
försumbar, även i närheten av aktiviteten.  

Transport av torv sker på tunga lastbilar (med släp) eller med tåg, och kan vara transporter både från 
själva täkten till förädlingsanläggningen (råvara), från förädlingsanläggningen till användningsplatsen 
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(produkt) eller från torvtäkten direkt till användningsplatsen. Torven är övertäckt under transporten och 
antas inte damma (UVAT, 2014).  

Transporter över längre sträckor, till exempel till en förbränningsanläggning utförs ofta med tåg. Tåg 
släpper inte ut avgaser men däremot genererar de slitage- och uppvirvlade partiklar och kan skapa 
miljöpåverkan där elen produceras. Det finns inte mycket forskning på emissioner från tåg, men värden 
som har tagits fram av Fridell m.fl. (2010) visar på en emission av PM2,5 på cirka 0,3 g/tåg-km och PM10 av 
cirka 3 g/tåg-km. Delar av import och export sker med båt och utsläpp till luft kan varier stort efter hur 
miljöanpassad båten är och vilket bränsle den går på. 

Kortare transporter på tunga lastbilar orsakar däremot avgaser (gaser och partiklar) från fordonen och 
slitage från däck, bromsar och vägbana samt uppvirvling av partiklar från vägytan och omgivningar. 
Uppvirvlingen är särskilt stor vid torr väderlek och i synnerhet under våren när vägar torkar upp. 
Emissionen av slitagepartiklar beror av däcktypen (till exempel dubbdäck) och vägytans beskaffenhet 
(asfalttyp, grus etc.), men är inte särskilt hastighetsberoende. Emissionsfaktorer från tunga vägtransporter 
sammanfattas översiktligt i Tabell 12. 

Tabell 12. Emissionsfaktorer från tunga vägfordon (gram per fordonskilometer (g/fkm)). 
Avgasutsläpp kommer från vägemissionsmodellen HBEFA (2016) och slitagepartiklar kommer från 
EMEP/EEA (2013) vilka också används i Sveriges nationella rapportering (SMED). Uppvirvlingen är 
inte inkluderad då det saknas tillförlitliga emissionsfaktorer. 

Parameter avgaser 
(HBEFA): 

Tunga fordon 

HC 0,07-0,13 

CO 1,08-1,62 

NOx 2,49-5,23 

NO2 0,23-0,45 

SO2 0,001 

PM avgaser 0,05-0,07 

  

Parameter slitage (EEA): 
 

PM10 däck 0,044 

PM10 bromsar 0,044 

PM10 vägbana 0,038 

PM10 totalt 0,1263 

PM10 totalt (HBEFA) 0,074-0,54 

 
Uttransporten av torv sker via skogsbilvägar och vidare till allmänna vägar. Transporterna kan ske 
kontinuerligt under hela året från en torvtäkt, men är vanligtvis mer frekventa under vintermånaderna 
(Tissari m.fl., 2006; UVAT, 2014). Trafiken till och från täkten består under utvinningssäsongen av 
personaltransporter (lätta fordon), leveranser av reservdelar och drivmedel, traktorer och 
utvinningsutrustning (tunga fordon). I Neovas ansökan av bearbetningskoncession i Isovuoma 
uppskattades trafiken uppgå till cirka fem fordon per dygn då produktionen pågår och något enstaka 
fordon per dygn under tork- eller regnperioder (UVAT, 2014). Under eldningssäsongen (september-april) 
består trafiken till och från täkter mest av transportbilar (flisbilar) som levererar torven till värmeverken. 
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För transporter anges i Neovas ansökan lastbilar med släp (24 m) och en lastkapacitet på cirka 90 m3 per 
bil. Fordonets bruttovikt uppgår maximalt till 60 ton. Bilarna är byggda för flistransporter och därför 
försedda med kapell för övertäckning av lasten. Uttransport kan ske dygnet runt (UVAT, 2014; personlig 
kommunikation, Claes Rülcker, VD Svensk Torv, mars 2016). 

Det är svårt att få lönsamhet för torv med stora transportavstånd och en tumregel är att avstånd på över 10 
mil är svår att genomföra för att kunna bibehålla ekonomin, även om undantag finns (Svensk Torv, 2013). 
Genomsnittligt avstånd för landsvägs-transporter av torv är 10–15 mil. Stora variationer förekommer, 
mycket beroende på möjligheter till returtransporter. Längre transporter sker oftast med järnväg och är i 
genomsnitt 37 mil. Importen av torv (torvbriketter) sker vanligtvis med fartyg (SCB, 2014). Detsamma 
gäller export av odlingstorv. 

För torvtäkten i Isovuoma uppskattades den totala leveransvolymen till cirka 25 000 m3 per år, vilket 
innebär cirka 280 transporter per säsong (UVAT, 2014). 

När det gäller växttorv ligger blandningsfabriken ofta nära själva täkten, så transportavstånden borde inte 
vara betydande (personlig kommunikation, Claes Rülcker, VD Svensk Torv, mars 2016). Transporten av 
färdigblandad jord till marknaden och användaren saknas det data om. 

7.1.4 Förbränning av torv  

Förbränningsprocessen av torv i anläggningar orsakar emissioner till luft från utsläppspunkten 
(skorstenen) som kan spridas över ett större geografiskt område samt upp i atmosfären. Påverkan av 
omgivande luftkvalitet kan ske lokalt och regionalt. De viktigaste utsläppen ur luftkvalitetssynpunkt från 
anläggningar som förbränner torv är partiklar (stoft), NOx och svaveloxider (SOx), flyktiga organiska 
kolväten (VOC), ofullständigt förbrända kolväten samt tungmetaller. Partiklar har direkt hälsopåverkan 
när de andas in av människor. NOx och SOx har också hälsopåverkan och dessutom en försurande effekt på 
mark och vatten. Kväveoxidutsläpp påverkar även växtlighet och bidrar till kvävemättnad i marken och 
övergödning av haven. VOC orsakar oxidantbildning i atmosfären och tungmetaller är toxiska både för 
människor och miljö. Även radioaktiva ämnen kan förekomma i utsläppen (Naturvårdsverket, 1996; 
Strömberg och Svärd, 2012; Torvutredningen, 2002). 

Utsläppens karaktär vid torvförbränning beror till stor del på halter av ämnen i torven och av 
förbränningstekniken. Utsläpp från förbränning av torv medför ofta att utsläppen av NOx och SOx är högre 
jämfört med förbränningen av andra fasta bränslen. Utsläppen kan vara dubbelt så höga för torv jämfört 
med trädbränslen, men är oftast lägre än eldningsolja (Strömberg och Svärd, 2012). I nyare anläggningar 
med god reningsteknik blir utsläppen från torvförbränning emellertid likvärdiga med värdena för 
trädbränslen och andra fastbränslen. De totala utsläppen av SO2 och NOx i Sverige från torvförbränning 
har fallit sedan 1990 och är i dag ungefär 500-1000 ton (Figur 19). Detta beror på att många användare har 
beslutat att fasa ut torv ur energisystemen. 

Partiklar (stoft) är intressant ur miljösynpunkt eftersom det kan bära på både tungmetaller och kolväten 
(oförbränt). Stoftutsläppen varierar beroende på bränsle och reningsutrustning. Samtliga större 
anläggningar har stoftavskiljning med hög avskiljningsgrad, oftast elektrofilter (Torvutredningen, 2002). 
Vattenfall uppger att de renar rökgaserna från stoft med el- och textilfilter, även cykloner förekommer 
(Vattenfall, 2014). Inblandning av 15-20 % torv i salixved har visat sig sänka emissioner av fina partiklar (< 
1μm) medan emissioner av grova partiklar (> 1 μm) ökar (Strömberg och Svärd, 2012). 
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Figur 19. De totala utsläppen av SO2 och NOx i Sverige från torvförbränning (SCB, 2014). 
 
Svavelinnehållet i torv är relativt högt och kan variera mellan täkter och i olika delar av landet. På grund av 
höga svavelhalter i torven får många myrar anses olämpliga att exploatera för energiändamål om inte 
speciella svavelreducerande åtgärder vidtas. Svavelhalten i torv ligger som medelvärde på 0,24 % TS eller 
0,15 g S/MJ. Vid förbränning frigörs svavlet i torven och oxideras till SO2 och till viss del SO3. Hur mycket 
svaveloxider som bildas beror främst på svavelhalten i torven och i vilken form det är bundet. 
Förbränningstekniken, torvens askhalt, askans alkalinitet och sammansättning i övrigt påverkar svavlets 
bindning i askan (Naturvårdsverket, 1996; Torvutredningen, 2002). Vid sameldning mellan trädbränslen 
och torv bidrar den alkaliska askan från trädbränslet till att binda svavel till askan i pannan 
(Torvutredningen 2002). Enligt generella beräkningar antas 10 % av svavlet stanna i askan och 90 % avgå i 
rökgaserna (Naturvårdsverket, 1996). Svavelutsläppen till atmosfären från förbränningen beror till stor del 
av reningstekniken. Flera av de större anläggningarna har olika typer av utrustning för att minska 
svavelutsläppen, såsom kalkdosering i pannan, rökgasavsvavlingsutrustning och rökgaskondensering 
(Torvutredningen, 2002). 

Kväveoxidutsläppen är beroende av bränsletyp, förbränningsteknik och av vidtagna åtgärder 
(Torvutredningen 2002). Förbränning av torv anses orsaka relativt stora utsläpp av NOx, och 
förbränningstekniken är avgörande för mängden och relationen mellan NO och NO2. I vissa anläggningar 
har ammoniakdosering installerats via så kallad selektiv icke katalytisk reduktion för att minska 
kväveoxidutsläppen. Även selektiv katalytisk reduktion finns installerad på enstaka anläggningar för att 
ytterligare minska utsläppen av kväveoxider (Torvutredningen, 2002). Drifterfarenheter har visat att en 
bättre funktion och ökad livslängd på katalysatorn vid NOx-rening erhålls genom inblandning av torv i 
andra bränslen, bland annat på grund av minskad kaliumkloridhalt och ökning av halten svaveldioxid i 
rökgaserna (Strömberg och Svärd, 2012). 

Utsläppen av flyktiga organiska kolväten beror på bränsle och på förbränningsteknik, och tyngre kolväten 
varierar troligtvis på motsvarande sätt som VOC.  

Eftersom de flesta tungmetaller (utom kvicksilver) är partikelbundna så hänger utsläppen direkt ihop med 
utsläppen av partiklar. Den största delen av kvicksilverinnehållet i bränslet är i gasform och påverkas inte 
direkt av reningen av partiklar, men det finns reningsteknik även för kvicksilver (Torvutredningen, 2002). 
Vissa torvfyndigheter innehåller höga till mycket höga halter av uran. Detta hanteras genom att man 
undviker att utvinna torv med förhöjd uranhalt (Torvutredningen, 2002). 
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Det finns ingen leverantör av el- och fjärrvärme som redovisar enbart torv som bränsle (Svensk 
Fjärrvärme, 2014), men vissa pannor har en övervägande andel torv (personlig kommunikation, Thomas 
Jonsson, Vattenfall Värme Uppsala, mars 2016).  Svensk Fjärrvärme (2014) redovisar tillförd bränsle-
mängd och bränslemixen för el- och fjärrvärme i sin årliga statistik per leverantör och ort. Enligt denna 
statistik finns 22 nät som delvis levererar torv som bränsle, av dessa har 11 < 10 % torvinblandning, 9 har 
mellan 10- 50 % torvinblandning och de övriga tre har 52 %, 60 % respektive 81 %. Den klart största ifråga 
om torvmängd är Uppsala med 22 % torv inblandning i snitt (Svensk fjärrvärme, 2014). Detta innebär att 
det är svårt utifrån redovisade emissioner att beskriva i det enskilda fallet hur luftkvaliteten påverkas av 
just torvförbränning.         

Vattenfall Värme Uppsala (2014) uppger att deras förbränningsanläggning av torv i Uppsala bidrar med att 
höja halten av partiklar (PM10) i innerstadsluften som mest 0,004 μg/m3, och av NO2 som mest 1,5 μg/m3. 
Eftersom det är den maximala påverkan på ett korttidsmedelvärde som presenteras, och eftersom torven 
bara utgör cirka 20 % av bränslet är det svårt att bedöma den generella påverkan på luftkvaliteten från just 
torvförbränningen. 

Halthöjningarna är uttryckta med avseende på dygns- (PM10) respektive timmespercentilen (NO2), som 
definieras i MKN för luft. Påverkan på partikelhalten bedöms som försumbar, och påverkan på tillfälliga 
höga NO2- halter som liten men inte helt obetydlig. 

Flera energianläggningar för energitorv har minskat eller planerar minska användningen av torv eller 
planerar att fasa ut torv beroende på att torv anses vara ett fossilt bränsle (Svensk Torv, 2014). 
Användningen av energitorv i Svenska energianläggningar har minskat kraftigt mellan eldningssäsongerna 
2012/13 och 2013/14 och det beror på att eldningssäsongen 2012/13 var ovanligt kall. En annan förklaring 
är att importen av torv huvudsakligen i form av torvbriketter till Västerås har minskat kraftigt (kapitel 4.3). 
Även Vattenfall i Uppsala planerar att minska användningen av torvbriketter på sikt. Orsaken är att de 
tidigare kolpulvereldade anläggningarna är försörjda med torvbriketter antingen avvecklats eller planerar 
att avvecklas. Ytterligare en faktor som kan bli viktig på sikt är att några torvanvändare har fasat ut torven 
ur energisystemet och andra planerar att göra det (Svensk Torv, 2014). 

7.2 Askinnehåll och askhantering 

Utvinningen av energitorv i Sverige var 2,20 miljoner kubikmeter 2014 (Sohlenius, 2015). Den största 
mängden energitorv används i fjärrvärme- och kraftvärmeverk där den sameldas tillsammans med andra 
biobränslen. Vid sameldning utgör torven normalt 10-30 % och resten är biobränsle, även om högre 
mängder kan förekomma. Den aska som erhålls vid förbränningen är således en blandning mellan 
biobränslen och torv. 

Askhalten för torv kan variera mycket och ligger på cirka 2-9 % TS med ett typiskt värde på 4,3 % TS. 
Askhalten är i allmänhet lägre i torv jämfört med kol, men högre än trädbränslen (Strömberg och Svärd, 
2012; Torvutredningen, 2002). Torvaskans sammansättning är inte konstant utan varierar beroende på 
exempelvis berggrunden, vegetation och atmosfärisk nedfall (till exempel Stenbeck, 1985). Torvaskors pH-
värde kan vara allt från neutralt pH 7 upp till pH 12 (Hjalmarsson m.fl., 1999).   

Torvaskan innehåller både nyttiga näringsämnen men också ett stort antal metaller. Innehållet av 
tungmetaller i askan varierar mycket. Torvaska innehåller framförallt oxider av aluminium, järn, kalcium 
och kisel, samt mindre andelar fosfor, kalium, magnesium, natrium, svavel, titan, och olika spårämnen 
(Hjalmarsson m.fl., 1999). Jämfört med trädbränsle är innehållet av tungmetaller högre i torv, med 
undantag av zink (SCB, 2011). Torv innehåller ofta radioaktiva ämnen som koncentreras i askan vid 
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eldning av torv (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011 - se även kapitel 3.2). Strålmyndighetens föreskrifter 
[SSMFS 2012:3] om kontaminerad aska ställer krav på maxhalten uran i torvaskan. Föreskrifterna reglerar 
hur kontaminerad aska från förbränningsanläggningar ska hanteras. Hanteringen omfattar såväl 
askåterföring till skogsmark, användning i anläggningsarbeten som deponering och övrig återvinning. 

Under vissa förutsättningar har spridning av torvaska till skogen resulterat i lakvatten med halter av 
tungmetaller som är 10-200 gånger högre än naturliga bakgrundshalter i ytvattendrag (Hjalmarsson m.fl., 
1999). För Molybden har halten i lakvattnet varit ännu högre, ungefär 2500 gånger högre än bakgrunds-
halterna. Detta gör att det finns en risk för anrikning av metaller i skogsmark vid återföring av torvaska till 
skogen. Eftersom torv vanligtvis eldas ihop med andra biobränslen och då endast utgör en mindre del av 
bränslet, samt under förutsättning att Skogsstyrelsens rekommendationer om askåterföring följs 
(Skogsstyrelsen, 2008), så bedöms dock risken för anrikning av metaller i skogsmark som liten. 
Skogsstyrelsens rekommendationer omfattar både tungmetallinnehåll och askdos (högst 3 ton TS aska per 
hektar och tioårsperiod, och max 6 ton aska per hektar och omloppstid). Askåterföring till annan mark än 
skogsmark sker än så länge bara på försöksbasis men är vanligt i Finland där askan används som 
gödselmedel för att gynna skogstillväxten på torvmark. Den största mängden torvaska deponeras idag. 

7.3 Buller 

De nationella miljömålen som rör naturtyper, bland annat Myllrande våtmarker, tar upp buller som en 
miljöaspekt som bör vara ”minimerad”. I Naturvårdsverket (2003) handbok för prövning av täkter (inte 
bara torvtäkter) nämns buller som en miljöstörning som kan uppkomma vid uttag i en täkt. Uppgifter om 
värden från bullermätningar kan behövas vid prövning och villkor kan även sättas för buller från täkter 
(Naturvårdsverket, 2003).  

Ifråga om buller från torvtäkter förekommer information om detta enbart sporadiskt vid genomsökning av 
litteraturen. Enligt prövningsvägledning för torvtäkter (Naturvårdsverket, 2014) så påverkar etablering och 
drift av torvtäkter ljudmiljön med buller från maskinutrustning vid flera olika arbetsmoment, bland annat 
vid lastning och transport av torven (Naturvårdsverket, 2014). Denna skrivelse förekommer också i en 
kunskapssammanställning från Länsstyrelserna inom Miljösamverkan Sverige (2009). 

Enligt en presentation från Umeå Universitet om miljöeffekter vid torvutvinning tas buller upp som ett 
problem under utvinningsperioden (juni-början av augusti) och då 24 timmar per dygn (Olsson, 2011). För 
buller gäller riktvärden enligt ”Externt industribuller- allmänna råd” (SNV RR 1978:5 rev. 1983), och där 
anges olika riktvärden för nya respektive etablerade verksamheter. För annan täktverksamhet än torvtäkt 
tillämpas som praxis de lägre nivåerna, det vill säga för nyetablering av industri. När det gäller 
torvtäkterna finns ingen praxis utarbetad, och det får i varje enskilt fall avgöras vilka värden som är 
tillämpbara. I flera granskade tillståndsbeslut har högre riktvärden för buller villkorats i anläggningskedet 
än i driftsskedet. Länsstyrelsen bör vid behov ställa krav på att en bullerberäkning genomförs och 
redovisas i ansökan om koncession (Länsstyrelserna, 2009).  

Utformning av skydd kring bullrande arbetsmoment, såsom blåsning av maskiner, ska användas och finnas 
dokumenterat i ansökningshandlingarna. I samband med tillsynen ska verksamhetsutövaren kunna visa 
att avskärmningarna är tillräckliga och att placeringen är lämplig. Eftersom torvutvinning endast kan ske 
sommartid och dessutom är starkt väderberoende är det viktigt att det förs en dialog mellan verksamhets-
utövare, tillsynsmyndighet och närboende om förutsättningarna som råder. Det går ofta att med ganska 
enkla medel öka hänsynstagandet till kringboende. Man bör till exempel sträva mot att planera 
täktverksamheten så att starkt bullrande arbetsmoment i första hand utförs dagtid och planera körningar 
nattetid så att man undviker att komma nära bostäder (Länsstyrelserna, 2009). 
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Ett exempel på villkor av buller från en verksamhet under driftsskedet, inklusive transporter inom 
verksamhetsområdet, är att som riktvärde inte får ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid 
bostäder än 50 dBA under dagtid vardagar (kl. 07-18), 40 dBA under nattetid (kl. 22-07) och 45 dBA under 
övrig tid. Den momentana ljudnivån nattetid får inte överskrida 55 dBA som riktvärde vid bostäder 
(Länsstyrelserna, 2009). Under anläggningsskedet råder generellt villkor på 5dBA högre än under 
pågående verksamhet. 
 
Enligt en ansökan från Neova (2014) kan friluftslivet i anslutning till torvtäkten drabbas av 
bullerstörningar vilket påverkar naturupplevelsen. I ansökan anges dessutom att som tumregel, baserat på 
flera bullerberäkningar och bullermätningar vid täktverksamheter, att avstånd till boende under 300 m 
kan medföra att ekvivalentnivån för kravperioden natt överskrids. I detta exempel var avståndet till boende 
cirka 2 km från täkten och ljudnivåerna vid bostäderna bedöms som mycket låga. Ett avstånd på två km 
anses av den sökande inte som närboende (Neova, 2014). Landskapets utformning, med sjöar, skogar och 
berg påverkar hur lätt ljudvågor kan tas sig fram utan stopp och det kan betyda mer än det faktiska 
avståndet.  
 
Härjeåns Energi AB har villkor för buller från verksamheten och den ska begränsas så att Naturvårds-
verkets riktvärden för externt industribuller vid nyanläggning kan hållas. Miljö- och Byggnämnden hade 
tidigare beslutat (2003) att arbete med flisning och spånhantering skulle ske så att bullergränser uppfyller 
SNV RR 1978:5 (rev. 1983) vid bostäder i omgivningen. Bullergränser var satta till max 50 dBA under tiden 
kl. 07–18 och 45 dBA mellan kl. 18-22 (Härjeåns Energi, 2014). Bullermätning utfördes på Härjeåns 
anläggning för förädling av torv år 2003. Vid denna mätning konstaterades att bullervillkoret för natt 
överskreds när bandtraktor var i drift. Detta åtgärdades genom att en bandtraktor ersattes med en 
hjullastare. Företaget anger själva att bullerstörningarna från verksamheten normalt är begränsade 
(Härjeåns Energi, 2014). 

I en miljökonsekvensbeskrivning av en täktverksamhet i Finland utfördes en spridningsberäkning av 
bullernivåer från en torvtäkt med programmet SoundPLAN (FCG Finnish Consulting Group, 2009). 
Bullernivåerna beräknades som genomsnittliga max- och ekvivalentvärde under dagtid (kl. 7-22) och 
nattetid (kl. 22-7) (Figur 20). Maxvärden överstiger 50 dB på själva täktytorna under dagtid och då får 
även närboende bostäder uppleva en dB på mellan 35-40 dB. Ekvivalentvärden överstiger inte riktvärden i 
bostadsområdena (Länsstyrelserna, 2009). 

Buller orsakas också av transporter av torven med lastbil och med tåg. Storleken av bulleremissionen från 
en lastbilspassage beror på den rad faktorer som fordonstyngd, däcktyp, motorstorlek, hastighet samt 
meteorologiska faktorer som till exempel lufttryck. Därför är det inte meningsfullt att ange ett särskilt 
värde för buller från till exempel en lastbil. Det finns däremot från Trafikverket (f.d. Vägverket) en 
föreskrift som anger tillåtna bullernivåer (VVFS 2003:22) för tunga lastbilar, de ligger på 77- 78 dB(A), 
enligt given definition. 
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Figur 20. Spridningsberäkningar av genomsnittliga bullernivåer (dB) (maxvärde till vänster och 
ekvivalentvärde till höger) dagtid (7-22) från en täktverksamhet. Beräkningarna är gjorda med 
programmet SoundPLAN (FCG Finnish Consulting Group, 2009). 

 

7.4 Risk för brand och olyckor 

Den största tillfälliga påverkan på luftkvaliteten från en torvtäkt är när en brand uppstår, antingen på 
mossen eller i torvlagret. Bränder kan starta till följd av gnistor från fordon. Brand kan även uppkomma 
genom självantändning i materialet då detta lagts i stack eller ligger på lager. Lagring av de torvbriketter 
som i dag produceras i Sverige sker i containrar som hjälper till att begränsa brand i torvbriketterna 
(Torvutredningen, 2002). Konsekvenserna vid bränder kan bli stora (rökgaser, sot, släckvatten och 
spridning till omgivande skogsmark). Risken för brand ökar om tillgången till syre är god, varför man 
strävar efter att packa torven väl (Naturvårdsverket, 1996). Bränder i svenska torvtäkter är emellertid 
mycket sällsynta numera enligt Svensk Torv (personlig kommunikation, Claes Rülcker, VD Svensk Torv, 
mars 2016). I MSB:s databas IDA finns information om större brandolyckor, men endast en som lätt kan 
kopplas direkt till torv och det är en brand i Vattenfall Värme Uppsalas torvlager 1990, där ett lager om 
80 000 ton torv brann. Självantändning orsakade branden och stora mängder förorenat släckvatten rann 
ned i mark och vattendrag. Total kostnad för renovering var 155 MSEK. Branden tog 1 månad att släcka 
och arbete med eftersläckning och transport av torv tog 3,5 månader.  

Enligt George m.fl. (2013) så kan torvbränder ha negativ påverkan på regional luftkvalitet och människors 
hälsa. Torvbränder kan ligga och pyra över längre tid och kan därför avge betydligt mer föroreningar till 
atmosfären per areaenhet jämfört med förbränning av annan biomassa. Det finns emellertid få studier där 
man karaktäriserat gas- och partikelemissionerna från torvbränder. Småskaliga torvbränder utvärderades 
därför i studien med avseende på VOC (82 olika) och partiklar. De VOC:er med de högsta observerade 
koncentrationerna var propylen, bensen, klormetan och toluen. VOC:erna varierade beroende på torvens 
sammansättning. I gasfasen var de med högsta koncentrationen acetyldehyd, formaldehyd och aceton 
(George m.fl., 2013). Analyser av partiklarnas organiska innehåll uppvisade bl.a. halter av alkaner (0,6-9 
%), PAHer (< 1 %) och metoxyfenoler (< 1 %). Emissionsfaktorn för PM2,5 varierade mellan 0,1-22 g/kg och 
organiskt kol utgjorde en betydande del av massan (bestående främst av alkaner och levoglucosan) (George 
m.fl., 2013). 

Delar av västra Ryssland, bl.a. Moskvaregionen, utsattes sommaren 2010 för rök från omfattande skogs- 
och torvbränder, samtidigt som vädret i området varit mycket varmt. Brandröken innehåller mycket fina 
partiklar som kan transporteras långa avstånd. Sverige berördes den gången knapp något av detta, men 
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erfarenheter från ryska skogsbränder 2002 visade i södra Sverige att halterna av rök kortvarigt var så höga 
att gällande gränsvärden överskreds (SMHI, 2010). 

Torvtäkter ska följa anvisningarna i Statens brandnämnds meddelande 1983:6. Detta innebär att 
täktarbeten inte får förekomma vid torr väderlek när vindstyrkan överstiger 11 m/s (UVAT, 2014). Vad 
gäller fräsning avbryts den redan vid 8 m/s. Runt täkten ska det finnas branddammar. Vidare ställs krav på 
skydds- och släckningsutrustning, bevakning mm. Egenkontrollprogrammet inkluderar utbildning av 
personal och regelbunden kontroll av utrustning och väder. Bränder i torvstackar motverkas genom att 
materialet packas hårt och täcks med plast för att förhindra syre att komma in i stacken (Länsstyrelsen 
Gävleborg, 2005). Torvtäktens avgränsning ska markeras i terrängen och information om diken ska finnas. 
Längs tillfartsvägar ska det finnas skyltar som upplyser om brandrisk. 

Enligt Strömberg och Svärd (2012) kan lagring utomhus orsaka risk för damning med explosionsrisk. 
Därmed rekommenderas att lagring av energitorv sker inomhus. Lagring inomhus minskar också risken 
för hopfrysning, alternativt kan lagras under tak som väderskydd mot regn och delvis mot kyla. Torven bör 
hanteras försiktigt och väl planerat på grund av torvens lättantändlighet (Strömberg och Svärd, 2012). 

 

8 Slutsatser 
Torvutvinningens påverkan kan variera mycket mellan olika områden. Förutom typ av torvmark så är 
påverkan också beroende av lokala förutsättningar som klimat, geologi, torvutvinningsmetod och 
skyddsåtgärder. De data och de undersökningar som finns tillgängliga ger inte en heltäckande bild av 
miljöpåverkan, i synnerhet på den biologiska mångfalden. Det finns potential till att utveckla metoder som 
kan minska miljöpåverkan från utvinningen, men det är samtidigt en utmaning att få lönsamhet i nya 
metoder. Miljöpåverkan av täktverksamheten sammanfattas i följande punkter: 
 
Hydrologi 
• En viktig faktor som bidrar till miljöpåverkan är den förändring i vattenmagasinering och vattenflöden 

som dikning medför. Dikning leder generellt till att grundvattennivån sänks. Hur dessa förändringar 
påverkar hydrologin på kort och lång sikt, samt förändringens storlek och relativa betydelse beror på 
lokala förhållanden som topologi, typ av myr, dräneringsnätverkets täthet och torvmarkens placering 
inom avrinningsområdet. 

• För vattendrag som tar emot vatten från dikade torvmarker har såväl förändringar i 
genomsnittsflöden som toppflöden och lågflöden observerats. Många studier har visat att i vattendrag 
som tar emot vatten från dränerad torvmark är lågvattenflödena högre än jämfört med före dränering 
samt även jämfört med ostörda avrinningsområden. Vattendragen torkar inte ut lika ofta. 

• Effekterna av dränering på toppflöden beror på en mängd olika faktorer. Under de första sex till tolv 
månaderna efter dränering är det sannolikt att man observerar en uttalad ökning i toppflöden. 
Beroende på lokala förhållanden och den geografiska placeringen i ett avrinningsområde kan 
dikningen långsiktigt medföra en ökad översvämningsrisk. Risken är större i områden med stor 
nederbörd, intensiva regntillfällen, långa perioder med fuktig väderlek samt många branta sluttningar.  

• Genom regelbundet underhåll av dikningsnätverk kan grundvattennivåerna hållas låga. Den 
resulterande större kapaciteten för vattenmagasinering minskar risken för översvämning. Sådana 
åtgärder kan också bidra till att minska utflödet av suspenderat material. 
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• Till följd av klimatförändringar kommer årsnederbörden sannolikt att öka. Effekten blir störst i de 
delar av landet som har långa fuktiga perioder och hög nederbörd, det vill säga i första hand norra och 
västra Sverige. Enligt SMHI:s klimatscenarier kommer tillrinningen att öka i stora delar av Sverige. 
Ökningen är störst i norra Sverige och längs västkusten under vintern och våren, men under vintern 
kan ökad tillrinning i södra Sverige också bidra till en högre översvämningsrisk. Markfuktigheten 
kommer att minska, vilket särskilt under sommaren kan leda till en ökad kapacitet för 
vattenmagasinering och därmed minskad översvämningsrisk efter nederbördstillfällen. 

Vattenkemi 
• En av de tydligaste effekterna av torvutvinning är ökad erosion och nedströms belastning av 

suspenderat material. Hur stor sedimenttransporten blir beror bland annat på erosionskänsligheten 
och vattenföringen. I samband med dikning är belastningen som högst, men på grund av förändringar 
i humifieringsgrad och hydraulisk konduktivitet kan erosionsrisken öka med tiden. För att lindra 
effekterna används olika åtgärder såsom sedimentationsdammar. Dammarna fångar upp suspenderat 
material men ger inte alltid ett fullgott skydd. Dammarna behöver också rensas ibland. Rensning av 
dammarna kan tillfälligt leda till förhöjda halter suspenderat material i recipienten. 
Underdimensionerade dammar ger också ett sämre skydd i samband med extrema flöden. Genom 
resuspension av tidigare sedimenterat material kan negativa effekter på akvatisk biodiversitet 
dessutom pågå under en längre tid och nå längre ned i vattendraget. 

• En annan påtaglig effekt av dikning och täktverksamhet är en ökad näringsbelastning av 
växtnäringsämnen (framför allt kväve) orsakad av en ökad nedbrytning av torven. Effekten är som 
störst under de inledande åren men avtar med tiden. Effekten klingar också av nedströms beroende på 
utspädning, fastläggning i sediment (fosfor) eller biologiskt upptag (kväve och fosfor). I enstaka fall 
har sedimentfällor visat sig kunna minska kvävekoncentrationerna till mottagande recipienter.  

• Påverkan på surhetstillståndet är inte lika entydigt utan pH-värde kan både öka, förbli oförändrat eller 
minska. Hur stora förändringarna blir beror bland annat på torvens ursprungliga pH-värden. 
Vanligtvis ökar pH-värdet efter dikning på grund av kontakt med den underliggande mineraljorden. I 
områden med goda betingelser för nitrifikation kan pH-värdet sjunka. Kraftiga minskningar i pH-
värden har också observerats i samband med dikning av sulfidjordar. Dessa områden är framför allt 
begränsade till Norrlandskusten och Mälaren där antalet beviljade koncessioner är få. Etablering av 
nya täkter på sulfidrik mark bör undvikas eller så bör riktlinjer utformas för att förhindra oxidation 
och surt avrinnande vatten, framför allt i områden där det finns risk för att vattendragen inte uppnår 
god status. Till exempel kan man kontrollera grundvattennivån och/eller kalka avrinningsvattnet, men 
effektiviteten av dessa åtgärder behöver studeras närmare. Vid efterbehandling bör områdena 
återställas till sitt naturligta tillstånd eller skapa våtmarker/grunda sjöar för att höja 
grundvattennivån. 

• Torvens höga adsorptionskapacitet innebär att metaller byggs upp i marken. Från detta förråd sker det 
ett naturligt läckage. Torvutvinning kan påverka förekomstformen och mobilisering av metaller 
genom förändringar i pH, redox och koncentrationen av organiskt material. Kraftiga sänkningar i pH 
på sulfidrik mark har visat sig leda till ökade metallkoncentrationer och i värsta fall fiskdöd. I vissa fall 
har dikning också lett till ökade mängder kvicksilver i sediment medan andra studier inte visat på 
några koncentrationsskillnader i utsläppsvattnet. Forskningsresultat visar att myrmarker generellt 
bidrar med metylkvicksilver, men storleken på uttransporten beror på vilken myrtyp det är. Lägst 
uttransport sker från sura och näringsfattiga samt riktigt näringsrika kärr, medan intermediära myrar 
bidrar mest med metylkvicksilver. Detta kan ha betydelse vid val av område för täktverksamhet och 
efterbehandlingsmetod. 
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Akvatisk biodiversitet  
• Torvutvinningens påverkan på akvatisk biodiversitet har framför allt inriktats på effekter av grumling 

och sedimentation på fisk och bottenfauna (och då i form av art- och individantal). Generellt sett har 
suspenderat material en negativ påverkan på bottenfauna som får svårigheter att hitta föda och 
överleva på grund av förändringar i bottensubstrat (från hårdbotten till mjukbotten). Hur stor 
påverkan blir beror bland annat på om bottenfaunan är stationär eller rörlig. Beträffande fisk kan 
vuxna individer lättare undkomma grumliga partier, medan romkorn och fisk i unga livsstadier 
drabbas i högre utsträckning av sedimentationen.  

• Förändringar i närings- och surhetstillstånd är också betydelsefulla för djurlivet. Till exempel innebär 
en ökad näringstillgång att algtillväxten kan öka vilket i sin tur kan leda till ökad antal algätande 
bottendjur. Blir skillnaderna i vattenkemi (och habitat) allt för stora kan dock oönskade förskjutningar 
i artsammansättning uppstå. En ökad surhetsgrad innebär å andra sidan att vissa metaller såsom 
aluminium och järn ökar, vilket är känt för att ha en negativ påverkan på fisk.  

• Bottenfauna och fisk kan även vara känsliga för förändringar i hydrologi, både genom högflöden som 
kan spola bort organismer och genom temporär torrläggning. 

Luft 
• Påverkan av torvutvinning på omgivande luft kan vara betydande lokalt (upp till några hundra meter) 

från själva täktverksamheten och i närheten av aktiviteter som hanterar torv, då framförallt ifråga om 
förhöjda halter av partiklar i storlek 1-100 µm. Negativ påverkan kan finnas för personer som bor eller 
vistas nära en täktverksamhet. 

• Emissioner från transporterna och själva arbetsmaskinerna utgörs av avgaspartiklar (cirka 10-100 
nm), oförbrända delar från bränslet och gaser (NOx/NO2, CO, HC), samt slitage och uppvirvling av 
partiklar. För påverkan från arbetsmaskinernas avgaser saknas underlag men bedömningen är att 
påverkan är liten. Påverkan på luftkvaliteten från transporter av torv från såväl lastbilar, tåg och fartyg 
bedöms som försumbar, även i närheten av aktiviteten.  

• Förbränningsprocessen av torv i anläggningar orsakar emissioner till luft från utsläppspunkten 
(skorstenen) som kan spridas över ett större geografiskt område samt upp i atmosfären, men det är 
svårt att bedöma den generella påverkan på luftkvaliteten från just torvförbränningen.   

Askåterföring 
• Jämfört med trädbränsle är innehållet av tungmetaller högre i torv, med undantag av zink. Eftersom 

torvaskan vanligtvis eldas ihop med andra biobränslen och utgör cirka 10-30 % av bränslet, samt 
under förutsättning att Skogsstyrelsens rekommendationer om askåterföring följs, bedöms risken för 
anrikning av metaller i skogsmark vid askåterföring som liten. 

    
Buller och brand 
• För torvtäktverksamhet finns ingen praxis utarbetad för buller, utan riktvärden avgörs i varje enskilt 

fall. Tydligare regler bör utformas vad gäller riktvärden för nya täktverksamheter. Exempelvis kan 
man tillämpa samma praxis som för annan täktverksamhet än torvtäkt. 

 
• Bränder i svenska torvtäkter är mycket sällsynta, men konsekvenserna kan bli omfattande för regional 

luftkvalitet och människors hälsa. Därför är det viktigt att följa anvisningar och egenkontrollprogram 
angående förebyggande åtgärder. Riktigt stora bränder kan också ge effekter på längre avstånd. 
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Efterbehandling 
• Efterbehandling av täktområdet innebär en påverkan på hydrologin, vattenkemin och den biologiska 

mångfalden i området. Tiden närmast efter behandling kan vara turbulent innan nivåerna stabiliserat 
sig i ett nytt naturtillstånd. Effekten av efterbehandling på vatten och biologi skiljer sig stort åt 
beroende på val av behandlingsalternativ. I denna studie har effekterna av våtmark/grund sjö och 
beskogning främst belysts. 

• Återvätning har en positiv inverkan på den akvatiska biodiversiteten. Förändringar i vattenkvalitet 
beror i stor utsträckning på övergången från oxiderade till reducerade förhållande. Beroende på 
myrens ursprungliga näringsstatus kan återvätning leda till både en ökning och en minskning av pH-
värdet. De reducerade förhållandena kan öka fosfathalterna men på grund av komplexbildning och 
växtupptag kan nivåerna bli ännu lägre jämfört med tidigare. På grund av ökad sedimentation minskar 
även koncentrationerna av baskatjoner vilket har betydelse för surhetstillståndet. 

• Beskogning kräver en rad förberedande åtgärder (dikning, markberedning och gödsling) som många 
gånger leder till liknande effekter som torvutvinning med avseende på surhetstillstånd och 
näringstillstånd. Hur stora dessa är jämförda med de som uppstår i samband med torvutvinning är 
okänd.  

8.1 Behov av ytterligare underlag 

Under arbetets gång har vi konstaterat att det saknas kunskap för att kunna göra en fullständig bedömning 
av torvutvinningens miljöpåverkan och hur den kan begränsas. Några viktiga områden där det finns behov 
av ytterligare underlag är: 

• Torvutvinningens påverkan på den akvatiska biodiversiteten finns bäst beskriven i litteraturen för 
bottenfauna och fisk medan effekter på växt- och djurplankton, påväxtalger (bentiska kiselalger), 
amfibier och makrofyter är mycket bristfällig eller saknas helt och hållet. Med påverkan avses 
vanligtvis hur tätheten och individantalet förändras snarare än att beskriva skador och störningar 
orsakad exempelvis av miljögifter såsom kvicksilver. Inte i något fall har effekten uppåt i 
näringskedjan undersökts utifrån ett landskapsperspektiv. Antalet svenska studier är mycket 
bristfälliga och sällan vetenskapligt publicerade. Utländska resultat kan vara svåra att översätta till 
svenska förhållanden. På grund av metodskillnader kan det även vara svårt att dra generella slutsatser. 

• Det råder en stor kunskapsbrist om torvutvinningens effekt på metaller, framför allt kvicksilver. 
Undersökningar av kvicksilver bör prioriteras eftersom en del av kvicksilvret kan omvandlas till den 
ännu giftigare formen metylkvicksilver. Metylkvicksilver anrikas uppåt i näringskedjan och kan 
påverka människor genom intag av fisk. 

• Normer och gränsvärden för torvutvinningens miljöeffekter behöver fastställas i förhållande till den 
naturliga variationen i torvmarker. 

• Det saknas och behövs mer kunskap om sedimentationsbassänger och hur dessa kan förbättras, 
förstärkas och kompletteras för att anpassa åtgärderna under täktens livslängd så att utflöde av farliga 
ämnen och partikulärt material från täktområden begränsas. 
 

• För att kunna uppskatta och kvantifiera torvutvinningens påverkan på luft i Sverige bör kunskaper 
kompletteras och inhämtas. Det bedöms att det behövs kunskaper om i) avgaser från verksamhetens 
arbetsmaskiner och fordon och hur många timmar maskinerna arbetar per år och hektar aktiv 
torvtäkt, ii) uppgifter om boende i närheten av torvtäkter som kan påverkas av emissioner från 
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täktverksamheten, iii) kartläggning av transportrutter för torv på lastbil och tåg (och fartyg vid import 
och export) och iv) sammanställning av reningsteknik och annan teknisk information om 
anläggningarna som förbränner torv. 

 
• Energiåtgång vid olika typer av torvutvinning (frästorv, blocktorv, etc.) saknas för att göra en 

fullständig översikt. 
 
• Kunskap om effekterna av efterbehandling av täktverksamhet är bristfällig. Främst efterbehandling till 

våtmark/grund sjö och beskogning har belysts och kunskapen om andra alternativ är begränsad. Å 
andra sidan är det förmodligen de två viktigaste alternativen för efterbehandling i Sverige. Många av 
de koncessioner som beviljades under 1980-talet är i färd med att löpa ut och mer kunskap kommer 
att behövas för att få bättre kännedom om vilka efterbehandlingsalternativ som passar bäst till vilka 
torvmarker. Till exempel behöver det undersökas om återvätning på intermediära kärr bör undvikas 
om risken är hög för avgång av metylkvicksilver. 

 
• Till viss del saknas data kring varifrån vår torvimport kommer eftersom det inte längre särredovisas 

vilket EU-land importen kommer från. Detta medför viss svårighet att uppskatta hur långa 
transportavstånden är. 
 

• Vi har inte hittat någon statistik som handlar om torv och olyckor där torv har brunnit upp. Av större 
olyckor återfinns endast branden i Vattenfall Värme Uppsalas torvlager i plåtmagasin som inträffade 
1990.  

 
• Vi har dessutom haft svårigheter att ta fram historiska data för täktverksamhet. Generellt är befintlig 

statistik och kunskap kring täktverksamhet och torvutvinning utspridd på många aktörer och området 
skulle gagnas av att en tillgänglig offentlig databank skapas. 
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Bilaga 1: Växttorv – transportavstånd och energiåtgång  
Nedanstående tabeller (Tabell 1.1-1.3) är hämtade från den jämförande livscykelanalysstudie som 
EPAGMA lät göra för odlingstorv jämfört med andra odlingssubstrat. Data är till stor del baserat på 
uppgifter inhämtade från 13 Europeiska odlingstorvföretag.  

I Peano m.fl. (2012) inkluderas två olika växttorvtyper:  

• Mörk torv (”black peat”) vilket utgörs av höghumifierad torv (H6-10 på von Posts skala). Denna torv 
innehåller främst rester av torvmossor och rester av ängsull, buskar, och andra typiska myrväxter med 
nästan inga synliga växtdelare i strukturen och mörkbrun till nästan svart i färgen. Detta är den näst 
vanligaste beståndsdelen i odlingssubstrat på den Europeiska marknaden (Peano m.fl., 2012).  

• Ljus torv (”white peat”) eller vittorv är låghumifierad torv (H1-5 på von Posts skala) består till stora 
delar av rester av torvmossor, ångsull, buskar och andra typiska myrväxter med tydliga synliga 
växtstrukturer och gulbrun till mörkbrun i färgen. Detta är den vanligaste beståndsdelen i 
odlingssubstrat på den Europeiska marknaden (Peano m.fl., 2012).  

Tabell 1.1. transportavstånd för råvaror till beredningsanläggningar för växttorv med motsvarande 
källor (Peano m.fl., 2012).  

Torvslag Transportavstånd (km) Transportslag Datakälla 

Mörk torv 9 Tåg Primärdata. Viktat medelvärde 
av data insamlat från 13 
EPAGMA företag 

200 Lastbil 
600 Fartyg 

Ljus torv 2 Tåg Primärdata. Viktat medelvärde 
av data insamlat från 13 
EPAGMA företag 

1400 Lastbil 
3200 Fartyg 

 

Tabell 1.2. Transportavstånd av odlingssubstrat till slutkund (Peano m.fl., 2012).  

Transportslag Avstånd (km) 

Lastbilstransport 650 
Fartygstransport (bulk) 960 
Fartygstransport (container) 11100 
Tågtransport 1070 
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Tabell 1.3. Energiåtgång för produktion och användning av 1 m3 ljus respektive mörk odlingstorv 
(Peano m.fl., 2012).  

 Mörk torv Ljus torv (vittorv) 

 MJ % MJ % 
Total energiåtgång 4185 100 3120 100 
     
Skörd 2206 53 1954 63 
Transport till beredning och 
förpackning 

1640 39 821 26 

Blandning och förpackning 226 5 271 9 
Leverans av färdig produkt till 
slutanvändare 

79 2 74 2 

Användning 34 1   
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