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Bakgrund
• Inbromsning av skogsdikningen på 90-talet för mångfaldens 

skull
• Förbättrad kunskap över tid om dikningens klimatpåverkan

– Bördiga marker störst nettoutsläpp

• Förslag i den klimatpolitiska vägvalsutredningen:
– Återvätning av 100 000 ha skoglig torvmark till 2040 (av 800 000 ha)

• Kan ta bort över en tredjedel av utsläppen från dikad skogsmark 

– och 10 000 ha jordbruksmark
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Lustgas
• Efter dikning:

– IPCC (2013) + Lindgren och Lundblad (2014): 
• för näringsfattig mark (kol/kvävekvot över 25) i både boreal och tempererad zon 

0,2 ton CO2e per hektar och år 
• för näringsrik mark är rimligt med värden på 3,0 / 5,0 ton CO2e per hektar och år 

för boreal / tempererad zon 
– högre värden (typ 9 ton CO2e per hektar och år) har observerats på marker med 

mycket låga kol/kväve-kvoter

• Efter återvätning (= före dikning):
– Wilson m fl (2016) 

• underlag (totalt 18 uppsatser) för litet för att särskilja boreal och tempererad zon 
och olika markanvändningsslag - ca 0,03 ton CO2e per hektar och år
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Metan
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Wilson m fl (2016).



Uppdraget

• Regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen att återväta dikad torvmark 
med huvudsyfte att minska utsläppen av växthusgaser 

• Åren 2022-2023 med totalbudget 124 miljoner

Skattad fördelning av kostnader:
– Ca en fjärdedel: planering, handläggning
– Ca en fjärdedel: pluggning
– Ca hälften i markägarersättningar
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Återvätningsavtal
• 50 år, frivilligt för båda parter, följer fastigheten

• Ersättning enligt tabell 
– Bedömd marknadsvärdesminskning på fastigheten
– Föryngringsplikten borta

• Fastighetsägaren avstår:
– Körning som kan ge körskador
– Vidta åtgärder som sänker grundvattennivån
– Maskinell markberedning 

• Skogsstyrelsen utreder, planerar och pluggar
– Efter avverkning 
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Prioriterade marker

• En fastighet påverkas
• Bördig mark i södra halvan av Sverige

– Gärna f d jordbruksmark

• Någorlunda plan mark
• Inte markavvattningsföretag
• Inte nyckelbiotop före återvätning
• Inte för stort tillrinningsområde

• Sidodiken går fortfarande bra

• Minst 1 ha med torv, max 5 ha
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Även jordbruksmark berörs 
(potential 400 00 ha!)
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Dikespluggning
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Uppföljning/underhåll

• Uppföljning via markägaren att 
återvätningen fungerat – i närtid

• Slumpat sampel för uppföljning av 
återvätning och mångfald efter typ 5 
och 10 år

• Vi utgår ifrån att underhåll normalt inte 
ska behövas

– om det inte stämmer i för många fall – hitta 
lösning framöver
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Frågor?


