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Sammanfattning  

I Sverige finns idag ett stort antal områden där torvbrytning pågått och avslutats utan att någon 
efterbehandling av områdena genomförts, och dessa områden har då lämnats för att återhämtas 
genom naturlig succession. Syftet med studie är att undersöka hur avslutade torvtäkter 
återhämtar sig till dess ursprungliga karaktär och artsammansättning av en mosse genom naturlig 
succession, utan påverkan från någon typ av efterbehandling, restaurering eller annan typ av 
markanvändning.  Undersökningen genomfördes genom att undersöka artsammansättningen hos 
tre avslutade torvtäkter där brytning avslutats på 1950-talet med tre mossar utan omfattande 
påverkan från torvbrytning eller annan markavvattning. Resultaten visar att avslutade torvtäkter 
inte återhämtar sig till dess ursprungliga artsammansättning av torvbildande och typiska arter 
för en mosse genom naturlig succession. Resultaten pekar på att ytterligare restaureringsåtgärder 
behöver genomföras för att återställa avslutade torvtäkter till dess ursprungliga miljö, samt 
kunskapsunderlaget för restaureringsalternativ behöver breddas.



 

 

Abstract 

Sweden currently has a large number of areas where peatmining has been ongoing and 
terminated without any restoration of the areas being carried out, and these areas therefore have 
then been left to be recovered by natural succession. The purpose of the study is to investigate 
how terminated peatmining sites recover to their original character and species composition of a 
bog through natural succession, without the influence of any type of management, restoration or 
other types of land use. The survey was carried out by examining the species composition of three 
terminated peatmining sites where mining was terminated in the 1950s with the species 
cmoposition of three bogs without extensive impact from peatmining or other soil drainage 
infuences. The results show that terminated peatmining sites do not recover to their original 
species composition of peat-forming species and typical species for a bog through natural 
succession. The results indicate that further restoration measures need to be carried out in order 
to restore completed peatmining sites to its original environmental characteristics, and that the 
knowledge base for restoration options needs to be broadened.   
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Introduktion 
Våtmarker har länge upplevt omfattande påverkan från degenerering och defragmentering på 
global nivå, där antropogena faktorer står för huvuddelen av förlusten (Naturvårdsverket, 2019). 
Under senare delen av 1800-talet till början av 1900-talet pågick en intensiv markavvattning av 
våtmarker för att tillgodogöra ett ökande behov av produktiv skogs- och jordbruksmark samt att 
minska risker av översvämning för områden i anslutning till våtmarker (Holden, Chapman, & 
Labadz, 2004). Markavvattningen gjordes då för att stödja en ökande populationstillväxt, och 
resulterade senare i en påtagligt förhöjd produktion inom både skogs- och jordbruket 
(Naturvårdsverket, 2017a). Under senare delen av 1900-talet ökade även efterfrågan på bland 
annat energitorv och produktiv jord till växtodlingar (Hånell, Svensson, & Magnusson, 1997), 
vilket också krävt omfattande markavvattningar för att tillgängliggöra utvinningen av dessa 
material. Utöver detta har även sjösänkningar och utdikningar i skogs- och jordbruket påverkat 
våtmarker negativt. Enbart i Europa beräknas idag över två tredjedelar av våtmarksareal 
försvunnit sedan början av 1900-talet till följd av antropogena faktorer, och ca 50% av 
kvarvarande våtmarker bedöms ha ogynnsam – dålig status (Europeiska Kommissionen, 2015). 
Stora delar av Europas kvarvarande våtmarker finns idag i Sverige, men även här beräknas en 
fjärdedel av landets ursprungliga våtmarker försvunnit till följd av markavvattning för olika 
ändamål (Naturvårdsverket, 2019).  

Myr 
En av de typer av våtmarker som är vanliga i Sverige, som också påverkats mycket negativt av 
antropogena faktorer genom tiderna är myrar. Med myr avses här mark täckt av den organiska 
jordarten torv, med en vattennivå vid eller nära markytan (IVL, 2016). Den höga vattennivån i 
myrar förhindrar en aerob (syrekrävande) nedbrytning av det växtmaterial som bildas här, vilket 
ger upphov till ofullständiga näringscykler och en högre tillväxt av växtmaterial än vad som bryts 
ned (Hjorth, 2002). Detta resulterar i att dessa marker binder mer atmosfäriskt koldioxid än vad 
som återsätts till atmosfären vid nedbrytning, vilket gör myrar till områden med hög potentiell 
kolinlagring och verkar därför med en kylande klimateffekt (Kimmel & Mander, 2010). En 
begränsad bakteriell nedbrytning kan dock ske i myrar, vilken då alstrar metan under 
nedbrytningen. Metan är en starkare växthusgas än koldioxid, men kolbindningen vid myrar sker 
i en sådan omfattning att de trots metanutsläppet får en kylande klimateffekt (Kimmel & Mander, 
2010). En myr kan bildas genom försumpning av marker, men större del av de myrar som finns i 
Sverige idag har bildats genom igenväxning av sjöar. Detta är ett flera tusenårigt långt 
successionsförlopp, vilket gör att mängden lagrad kol här är enorm, och bibehållandet av dessa 
markers funktion är av mycket hög betydelse för klimat och miljön (Erwin, 2008). 

Myrar delas vanligen upp i kärr, mosse och blandmyr (inslag av kärr och mosse). De stora 
skillnaderna mellan dessa är att kärr är en minerotorf typ av myr, vilket betyder att den får 
tillförsel av vatten och näring från intilliggande marker och vattendrag. En mosse är en ombrotrof 
typ av myr, vilket betyder att den får sitt tillskott av vatten och näring endast från nederbörd 
(Campbell, o.a., 2015). Båda myrtyperna är av stor betydelse för kolinlagring i dessa marker, men 
det är i mossarna där den huvudsakliga inlagringen sker (Hjorth, 2002). Då mossen endast får sin 
näring från nederbörd, har dessa marker en mycket låg näringstillgång. Den låga tillgången av 
växtnäring samt det höga vattenståndet påverkar i sin tur egenskaper och artsammansättningen 
vid dessa områden (Schoning, 2014), och mossar har därför naturligt en låg artdiversitet, där 
växtligheten huvudsakligen domineras av vitmossor (Sphagnum) (Craft, 2016).  

Vitmossor 
Vitmossor är en klass av bladmossor som utgörs av en familj innehållande ett 60-tal olika arter 
(Laine, o.a., 2018). Majoriteten av vitmossor är främst beroende av vattentillgång för tillväxt, 
varför man ofta hittar dem vid olika typer av myrar, så som mossar, men även vid kärr och 
fuktigare skogspartier (Laine M. A., Juurola, Hájek, & Tuittila, 2011). Vitmossor har på grund av 
anatomiska särdrag stor förmåga att bibehålla vatten, vilket ger dem en försumpande funktion på 
dess miljö. Dessa särskiljande drag hos vitmossor gör i sin tur att den fuktiga miljö dem kräver 
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upprätthålls. Vissa arter av vitmossor kan hålla upp till 25 gånger sin torrvikt i vatten (Mossornas 
Vänner, 1995). Vitmossor har även en försurande funktion på dess omgivning, vilket sker genom 
upptag och bindande av katjoner och ett utsläpp av vätejoner av polyuronsyror i cellulosans 
cellväggar (Rydin & Jeglum, 2006). Denna försurande funktion hos vitmossor bidrar även till den 
låga artdiversitet man kan se vid en mosse, då arter som är mer känsliga för lägre pH-halter 
konkurreras ut av vitmossorna (Campbell, o.a., 2015). Relationen mellan dessa områdens 
fysikalisk-kemiska förhållanden och vitmossornas medförande egenskaper skapar på så sätt en 
växelverkande effekt som bibehåller mossens egenskaper. Försurningen av dessa områden 
medför även vissa bakterier med nedbrytande funktioner slås ut från dessa ekosystem. Frånvaron 
av dessa nedbrytande bakterier, i samverkan med förhindrandet av en aerob nedbrytning av de 
höga vattennivåerna, resulterar i en kraftig begränsning och stundvis helt förhindrande av 
nedbrytning av områdets organiska material (Mossornas Vänner, 1995).  Ackumulationen av det 
ofullständigt nedbrutna materialet som då sker ger upphov till den organiska jordarten torv 
(Schoning, 2014). 

Torv  
Torv är en organisk jordart och består vanligen av mellan 80–100% ofullständigt nedbruten 
materia, främst i form av växtdelar (Craft, 2016), där omkring 50% torvens innehåll består av 
markbundet kol (IVL, 2016). Torvmarker, som ur geologisk mening definieras som en myr med 
ett torvlager om minst 30cm djup (IVL, 2016), täcker idag ca 3% av jordens yta, men beräknas 
samtidigt hålla ca 30% av hela planetens markbundna kollager (Parish, o.a., 2008). Sverige 
beräknas idag hysa ca 1,6% av jordens samlade torvmarksareal och är då det land i världen med 
högst andel torvmarksareal, och därmed hem för en av planetens största markbundna kolförråd 
(Schoning, 2015).  

Vid olika typer av påverkan på torvmarker kan dock dess kolbindande egenskaperna förändras, 
och torvmarker kan då gå från att binda stora mängder atmosfäriskt kol till att istället bli en 
utsläppskälla från den kolinlagring som finns i dess marker (Erwin, 2008). En faktor som snabbt 
påverkar dessa områden i en negativ riktning är hydrologiska förändringar. Vid hydrologiska 
förändringar, som vid markavvattning, tillåts en aerob nedbrytning av torven, vilket påskyndar 
nedbrytning av torven (Parish, o.a., 2008). En tidigare kolsänka kan då istället förändras till en 
källa för ökade växthusgasutsläpp, med en värmande klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2017b). 
I en studie av Schoning (2015) genomfördes en torvmarksinventering av 28 torvmarker, där man 
kunde visa att mer än hälften av dessa myrar kraftigt försämrat eller helt förlorat dess funktion 
som kolsänka. Idag beräknas ca en femtedel av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp 
komma från torvmarker påverkade av markavvattning (Naturvårdsverket, 2016). Många 
antropogena faktorer har länge påverkat svenska torvmarker i denna riktning, där en av de mer 
omfattning faktorerna varit och är torvbrytning. 

Torvbrytning 
Torvbrytning har länge förekommit i Sverige. Under början av 1900-talet förekom torvbrytning 
småskaligt, där huvudsakligen markägare och jordbrukare bröt torven för hand, för att tillgodose 
husbehov, då främst till ladugårdsströ. Efter 1950-talet intensiverades torvbrytningen för att 
tillgodose en ökad efterfrågan huvudsakligen av energitorv, då torvens höga kolhalter nu gjort det 
till ett eftertraktat material för energiframställning (Eriksson & Wallentinus, 2004), men även som 
jordförbättringsmedel till växtodlingar (Schoning, 2015). Torvindustrin i Sverige nådde sin topp 
runt slutet av 80-talet. Under 90-talet breddades kunskapsunderlaget för torvbrytningens 
miljöpåverkan och våtmarkernas betydelse för samhället (IVL, 2016), något som tidigare varit 
relativt okänt. Kunskapen pekade bland annat på stora växthusgasutsläpp från torvindustrin, 
såväl under brytning och förbränning som vid avslutad brytning, men även förorening av 
vattendrag, försämrad luftkvalitet och en minskad biologisk mångfald (Naturvårdsverket, 2017a). 
Det ökade kunskapsunderlaget gjorde att torv som tidigare klassats som ett biobränsle, år 2012 
klassades om och anses idag vara ett fossilt bränsle, varpå torvbrytningen minskade ytterligare 
(Naturvårdsverket, 2014). När kunskapen om torvindustrins betydande miljöpåverkan uppkom 
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kravlades även efterbehandling av aktiva täkter efter avslutad brytning, något man tidigare inte 
gjort (Schoning, 2015). Kunskapen är dock bristande gällande efterbehandling av dessa marker, 
då forskningen kring ämnet ännu är ungt och endast ett fåtal studier har genomförts för att 
undersöka bäst lämpade metoder och riktlinjer för efterbehandling (Parish, o.a., 2008). I de fall 
efterbehandling har utförts har omkring 70% av dessa gjorts med målbilden av att uppföra 
skogsplanteringar över områdena (Schoning, 2014), vilket inte kompenserar för förlusten av 
våtmarkerna. 

När kravet på efterbehandling av avslutade täkter kom fanns dock redan ett stort antal täkter där 
tillstånd för verksamhet upphört och brytning avslutats. Dessa områden hamnade i kläm gällande 
kravet på efterbehandling då informationen om dessa täkter delvis var bristande, och delvis stod 
kravet på efterbehandling i konflikt mellan markägare och ansvariga för torvbrytningen (IVL, 
2016). Detta gör att det finns ett stort och relativt okänt antal områden runtom i landet där 
torvbrytning skett men ingen efterbehandling genomförts, vilka har lämnats för återhämtning 
genom naturlig succession.  

Idag uppmärksammas våtmarker däremot betydligt mer, och kunskapen och betydelsen av dessa 
för samhället gör att ett större fokus tillägnas bevarande och återskapande av våtmarker. Ett 
exempel på det ökade skyddet och bevarandet av dessa marker är bland annat miljökvalitetsmålet 
myllrande våtmarker, som säger att ”våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden” (Naturvårdsverket, 
2019). Miljömålen uttrycker även att stora delar förlorade våtmarksareal behöver återskapas för 
att genom dess kolinlagrande egenskaper på ett hållbart sätt kunna tackla de svårigheter 
klimatförändringar kan medföra (Naturvårdsverket, 2018). Detta tydliggör vikten av återställning 
vid skadade torvmarker. Kunskapen om hur dessa torvmarker återhämtat sig mot dess 
ursprungliga karaktär behöver därför utvidgas. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur avslutade torvtäkter återhämtar sig till dess 
ursprungliga karaktär och artsammansättning av en mosse genom naturlig succession, utan 
påverkan från någon typ av efterbehandling, restaurering eller annan typ av markanvändning. 
Resultaten från studien kan då användas till att synliggöra eventuella restaureringsbehov vid 
avslutade täkter runtom i landet vilka ännu inte efterbehandlats, alternativt påvisa naturlig 
succession som en effektiv metod för efterbehandling av avslutade torvtäkter. 

Frågeställning 
1. Återetableras typiska och torvbildande arter för naturtypen mossar vid avslutade 

torvtäkter till likvärdig utbredning genom naturlig succession under den undersökta 
tidsperioden, som den utbredning som finns av typiska och torvbildande arter hos en 
opåverkad mosse?  

2. Är naturlig succession ett effektiv efterbehandlingsalternativ för återhämtning av en 
mosses typiska artsammansättning av mossor och dess medföljande egenskaper efter 
avslutad torvbrytning? 

3. Behöver ytterligare restaureringsåtgärder genomföras för att avslutade torvtäkter skall 
återgå till dess ursprungliga artsammansättning med medföljande egenskaper?  

Hypotes 
 H0 – Avslutade torvtäkter återetablerar en likvärdig artsammansättning av typiska och 

torvbildande arter genom naturlig succession som den hos en mosse där ingen 
torvbrytning eller andra omfattande påverkansfaktorer skett under den undersökta 
tidsperioden. 

 H1 – Avslutade torvtäkter återetablerar inte en likvärdig artsammansättning av typiska 
och torvbildande arter genom naturlig succession som den hos en mosse där ingen 
torvbrytning eller andra omfattande påverkansfaktorer skett under den undersökta 
tidsperioden. 
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Metod 
Undersökning av återetablering av typiska och torvbildande arter vid avslutade torvtäkter 
gjordes genom att undersöka artsammansättningen av mossor hos tre avslutade torvtäkter där 
brytning avslutades under 1950-talet och ingen efterbehandling, restaurering eller annan typ av 
markanvändning genomförts. Resultaten jämförs därefter med en kontrollgrupp bestående av tre 
mossar utan omfattande visuell påverkan från torvbrytning, markavvattning eller liknande 
påverkansfaktorer.  

Förstudie 
Studien inleddes med att identifiera områden lämpliga för inventering inom Västra Götalands län. 
Kvalifikationer för dessa inventeringsområden var att torvbrytning varit aktivt inom områdena, 
torvbrytning avslutats under ett tidsspann på maximalt ±10år, samt att ingen efterbehandling, 
restaurering eller annan påverkande markanvändning skett efter att brytningen avslutats. Då 
ingen information om avslutade täkter fanns hos varken statliga myndigheter eller kommuner 
identifierades dessa genom att jämföra historiska ortofoton med nutida ortofoton via 
Lantmäteriets webbaserade karttjänst ”Kartsök och Ortnamn” (Lantmäteriet, 2019). Här 
identifierades 20st områden som vidare undersöktes. Markägare för identifierade områden 
kontaktades för att undersöka om torvbrytning förekommit på området, när brytningen 
avslutades, om någon efterbehandling, restaurering eller påverkande markanvändning skett efter 
torvbrytningen avslutats. Markägarnas tillstånd efterfrågades även för att utföra studien på dess 
marker.  

Representativa områden för kontrollgruppen mossar, visuellt opåverkade från torvbrytning eller 
annan omfattande markavvattning identifierades även dessa genom att jämföra historiska 
ortofoton med nutida ortofoton. Vid identifiering av områden undersöktes även information om 
naturreservat i Västra Götaland, för att därigenom identifiera representativa områden för 
gruppen. Samtliga inventeringsområden eftersöktes i första hand inom Skaraborg för att 
minimera geografiska olikheter mellan områdena. 

När samtliga inventeringsområden för studien identifierats skapades polygoner i kartskikt i 
ArcGIS över respektive inventeringsområde. Samtliga kartprojektioner och analyser av 
kartmaterial, utöver identifiering av inventeringsområden, gjordes i ArcMap (v. 10.5). Samtligt 
kartmaterial i studien erhölls av Lantmäteriet. Storlek i hektar(ha) beräknades för respektive 
inventeringsområde utifrån de polygoner som nu skapats. En inledande analys gjordes över de 
avslutade torvtäkterna för att undersöka om indikationer på en förändrad artsammansättning 
kunde identifieras genom kartmaterialet. Analysen gjordes med verktyget ”Maximum likehood 
estimation”, vilket utefter en klassindelad input utgår ifrån karaktäristik i celler och identifierar 
celler med liknande karaktäristik. Verktyget återger därefter en projektion med representation 
av de klasser som identifierats, där samtliga celler inom projektionen tilldelats en klass.  

Inventering 
För inventeringsmetod användes slumpmässigt utvalda kvadrater, med en storlek av 0,5m2 

(0,5*0,5m), där visuell täckningsgrad (%) av mossarter inventerades. Detta är en metod och 
kvadratstorlek som ofta används vid inventering av mossor, och anses ge en god representativ 
bild över områdens mossvegetation (Sutherland, 2006). Täckningsgrad antecknades även för den 
yta inom kvadraterna som var obevuxen av mossa. Antalet kvadrater i respektive 
inventeringsområde bestämdes till 10st.  

Ett delområde slumpades ut inom respektive inventeringsområde för att standardisera areal av 
det område där kvadraterna slumpades ut. Delområdena skapades genom att slumpa en punkt 
med verktyget ”Create random point”, varpå en buffertzon med en radie av 100m lades runt den 
slumpade punkten, vilket skapade ett avgränsat inventeringsområde med en storlek av ca 3ha. 
Kvadraterna slumpades därefter ut i det avgränsade inventeringsområdet med verktyget ”Create 
random points” i ArcMap, där även koordinater togs fram för respektive kvadrat. I fält 
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lokaliserades kvadraterna med programvaran Svenska Koordinater – SWEREF 99 TM (© Viatact 
AB ), vilken har en felmarginal på ±5m. En kvadratisk träram användes under inventeringen för 
att standardisera storlek och form av kvadraterna, och på så vis undvika skiljaktigheter mellan 
olika kvadrater under inventeringen. Träramen märktes upp med ett rutnät, där respektive ruta 
representerade 4% täckningsgrad för att underlätta bestämningen av täckningsgrad. För att 
standardisera placeringen av kvadraten i fält märktes ett hörn av kvadraten med norr, och 
motstående med syd. Det norra hörnet av kvadraten placerades då på koordinaten pekandes mot 
norr, med motstående hörn pekande mot syd. 

Täckningsgraden uppskattades i fält enligt Braun-Blanquets skala för visuell bestämning av 
täckningsgrad (tabell 1) (Sutherland, 2006).  

Tabell 1 visar gruppindelning av täckningsgrad för Braun-Blanquets skala för visuell bestämning av 
täckningsgrad 

Täckningsgrad <1% 1-5% 6-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Grupp 0 1 2 3 4 5 

Under inventeringen samlades representativa fynd av samtliga arter in för artbestämning på lab. 
Samtliga mossor artbestämdes så lång detta var möjligt. Vid de fall artbestämning ej kunde göras 
bestämdes mossorna istället så långt som möjligt, och beskrevs därefter utifrån dess morfologiska 
karaktäristik, för att kunna skilja dessa arter åt. Arterna bestämdes med hjälp av tre nycklar, 
Vitmossor i Norden (Mossornas Vänner, 1995), Sphagnum mosses The Stars of European Mires 
(Laine, o.a., 2018) samt, Mossor En Fältguide (Hallingbäck, 2016). De två förstnämnda nycklarna 
användes till morfologisk respektive mikroskopisk nyckel för vitmossor, och den tredje användes 
till artbestämning av övriga mossor. Mikroskop och stereolupp fanns tillgängligt vid 
artbestämningen. 

Analys 
När samtliga arter bestämts sammanställdes data över dessa och dess täckningsgrad för 
respektive område. Arternas abundans räknades ut inom respektive område enligt ekvation 𝐴 =
𝐹 ∗ 𝑝𝐶. 𝐴 betecknar artens abundans vid området, 𝐹 artens medeltäckningsgrad vid området och 
𝑝𝐶 betecknar andelen kvadrater arten närvarade i. Då Braun-Blanquet skala för täckningsgrad 
använts vid inventeringen, och ett preciserat värde behövdes för undersökning av abundans, 
användes medelvärdet av den grupp arten placerats i (tabell 2).  

Tabell 2 visar gruppindelning av täckningsgrad för Braun-Blanquets skala för visuell bestämning av 
täckningsgrad samt gruppens medeltäckningsgrad 

Braun-Blanquet  <1% 1-5% 6-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

Grupp 0 1 2 3 4 5 

Medelvärde 0,5% 3% 15,5% 38% 63% 88% 

 

Den samlade abundansen av vitmossor vid respektive område beräknades. Ett statistiskt test 
utfördes för att undersöka signifikant skillnad i abundans av vitmossor mellan avslutade 
torvtäkter och kontrollgruppen mossar. Levene’s test utfördes för att kontrollera 
normaldistribuerad variation mellan grupperna. Ett tvåsidigt oberoende t-test användes därefter 
för att undersöka signifikant skillnad i abundansen mellan grupperna. Samtliga statistiska 
analyser i studien utfördes i R (v3.6.0), med undantag av Shannons diversitetsindex vilken gjordes 
i excel. 
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Shannon’s diversitetsindex användes för att undersöka diversiteten av mossor inom respektive 
område enligt ekvationen: 𝐻 =  − ∑ 𝑝 ln (𝑝 ). 𝐻  betecknar diversitetsindex, 𝑆 betecknar antal 
arter och 𝑝  betecknar den relativa abundansen för arten ”𝑖” vid undersökningsområdet. Ett högre 
värde beskriver en högre diversitet. Shannon’s diversitetsindex valdes då det lämpas vid 
undersökningar av täckningsgrad, ger större vikt till mindre dominanta arter än vad andra 
diversitetsindex, som exempelvis Simpson’s diversitetsindex gör (Gotelli, 2008). Shannon’s 
diversitetsindex har även använts vid andra liknande studier varför detta index blev mer 
intressant. Arternas fördelning vid respektive område beräknades enligt ekvationen: 𝐸 =
𝐻 /𝐻𝑚𝑎𝑥, där 𝐸  betecknar arternas fördelning vid undersökningsområdet, 𝐻  betecknar 
Shannon’s diversitetsindex, och 𝐻𝑚𝑎𝑥 betecknar det maximala indexvärdet. Ett högre värde av 
𝐸  påvisar en mer jämnfördelad utbredning av samtliga arter. 

Levene’s test utfördes för att kontrollera normaldistribuerad variation mellan grupperna. Ett 
tvåsidigt oberoende t-test utfördes på resultaten av Shannons index mellan grupperna avslutad 
torvtäkt och kontrollgruppen mossar för att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad i 
artdiversiteten mellan grupperna. 
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Resultat 
Vid sökning av områden lämpliga för inventering identifierades tre områden där torvbrytning 
tidigare pågått som representanter för gruppen avslutade torvtäkter, där torvbrytningen 
avslutats under 50-talet för dessa områden. Här identifierades även tre områden som 
representanter för kontrollgruppen mossar, där samtliga områden befanns i naturreservat. 
Områdenas namn, storlek (ha) och kommun de ligger i redovisas i tabell 3. 

Tabell 3 visar inventeringsområden, dess storlek (ha) samt den kommun dem ligger i. 

 Kontrollgrupp mossar Avslutade torvtäkter 

Område Blängsmosse
n 

Karsmosse
n 

Myrhultamosse
n 

Byxmosse
n 

Dottermosse
n 

Julamosse
n 

Storlek 
(ha) 

448 714 1155 102 64 339 

Kommu
n 

Skövde Gullspång Töreboda Tibro Skövde Mariestad 

 

Analysen av kartmaterialet med verktyget Maximum likehood estimation resulterade i 
kartprojektioner över de avslutade torvtäkterna (fig. 1). Analysen pekar mot att de avslutade 
torvtäkternas artsammansättning skiftat, där ett medel på 77% av områdena idag är bevuxna av 
träd. Resultatet indikerar att ingen återhämtning sker i riktning mot områdenas ursprungliga 
artsammansättning med huvudsaklig dominans av vitmossor. Av analysen kan man även utläsa 
att de delar av de ursprungliga mossarna som inte togs i anspråk vid torvbrytningen har minskat 
i areal och att även dessa till större del är trädbevuxna idag. Då analysen ger en översiktlig bild av 
områdenas artsammansättning bör den för en mer ingående bild kompletteras med inventering. 
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Figur 1 visar resultaten från analysen med Maximum likehood estimation av de avslutade torvtäkterna. Den 
svarta linjen runt respektive område visar inventeringsområde och det område där torvbrytning pågått och 
den röda linjen visar den ursprungliga mossens utbredning. © Lantmäteriet. 

Insamlade data från inventeringen av artfynd och arternas abundans inom grupperna 
kontrollgrupp mossor och avslutade torvtäkter redovisas i tabell 4. Data insamlad under 
inventeringen pekar mot en förskjutning i artsammansättning av mossor vid avslutade torvtäkter 
jämfört med kontrollgruppen mossar, där abundansen av torvbildande och typiska arter för 
naturtypen mosse tenderar att återfinnas i lägre abundans vid de avslutade torvtäkterna. 
Ytterligare undersökningar bör däremot göras för att tydliggöra signifikansen av denna 
skillnaden. Gruppen avslutade torvtäkter hyser även ett högre antal arter, vilket pekar på att 
dominansen av vitmossor inte återhämtat sig vid områdena, då detta släkte vid dess ursprungliga 
utbredning dominerar ut flertalet andra arter på grund av dess försurande egenskaper. Här kan 
även utläsas en tendens till högre abundans av arter som väggmossa (Pleurozium schreberi), 
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vilken vanligen förekommer i högre utbredning vid torrare lokaler, och kan då indikera att 
områdenas hydrologiska egenskaper inte återhämtar sig till dess ursprungliga karaktär som 
innan torvbrytningen påbörjades. Ytterligare undersökningar bör dock även göras här för att 
tydliggöra signifikansen av väggmossans abundans vid de avslutade torvtäkterna. Väggmossan 
förekommer även i vissa fall vid opåverkade mossar, dock inte som den dominerande arten 
(Hallingbäck, 2016). Insamlade data av artfynd och arternas abundans vid respektive 
inventeringsområde redovisas i bilaga 1. 

Tabell 4 visar artfynd, abundans (medel) samt arternas rank inom grupperna kontrollgrupp mossar samt 
avslutade torvtäkter. Arter betecknade med * indikerar torvbildande och typiska arter för naturtypen 
mosse. 

 
Kontrollgrupp mossar 

 
Avslutade torvtäkter 

 

Art Abundans (medel) Rank Abundans (medel) Rank 

Calypogeia muelleriana 
  

1,66667E-05 15 

Dicranum ssp. 1 0,0005333 10 0,018766667 4 

Gymnocolea inflata 0,0003333 12 
  

Hylocomium splendens 
  

0,000333333 11 

Lophocolea heterophylla 
  

1,66667E-05 17 

Marchantiophyta ssp. 1-flikig 0,0001 14 1,66667E-05 14 

Marchantiophyta ssp. 2-flikig 0,0005167 11 
  

Marchantiophyta ssp. fransad 
  

1,66667E-05 16 

Marchantiophyta ssp. Helbladig 0,0001 13 
  

Mylia anomala 0,0010667 9 1,66667E-05 18 

Pleurozium schreberi 
  

0,034233333 2 

Polytrichum ssp. 1 0,0050833 7 0,002933333 10 

Ptilidium ciliare 
  

0,0001 12 

Sphagnum angustifolium * 0,1079333 2 0,076283333 1 

Sphagnum capillifolium * 
  

0,0109 5 

Sphagnum centrale * 0,0029333 8 
  

Sphagnum cuspidatum * 0,1333833 1 0,020183333 3 

Sphagnum fuscum * 0,07515 4 
  

Sphagnum jensenii * 
  

0,010066667 6 

Sphagnum papillosum * 0,01065 6 0,0088 7 

Sphagnum rubellum * 0,0832333 3 0,0038 9 

Sphagnum russowii * 
  

0,004483333 8 

Sphagnum tenellum * 0,0171333 5 
  

Sphagnum warnstorfii * 
  

0,00005 13 

 

En rank-abundansgraf framtogs för att tydliggöra olikheter i arternas sammansättning och dess 
abundans mellan grupperna avslutade torvtäkter och kontrollgrupp mossar (fig. 2). Grafen pekar 
mot att de avslutade torvtäkterna tenderar hysa ett högre antal arter, med en lägre och jämnare 
utbredning av samtliga arter jämfört med den hos kontrollgruppen mossar, där man ser ett lägre 
antal arter, samt att fyra arter har en högre utbredning än vad resterande arter har. Vidare 
analyser kan däremot med fördel genomföras för att undersöka signifikansen av detta samband. 
Naturtypen mossar har naturligt ett lågt antal arter, med hög dominans av synnerligen vitmossor, 
vilket ytterligare pekar på att de avslutade torvtäkterna inte återhämtar dess ursprungliga 
artsammansättning genom naturlig succession under den undersökta tidsperioden. Rank-
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abundansgraf för samtliga inventeringsområden visas i bilaga 2, och vilken art som representerar 
vilken rank representeras i bilaga 3. 

 

Figur 2 visar rank-abundans samband mellan de båda grupperna avslutade torvtäkter och kontrollgrupp 
mossar. Vilken art som representeras av respektive rank redovisas i tabell 4. 

Abundansen av släktet vitmossor (Sphagnum) vid respektive inventeringsområde redovisas i 
tabell 5. 

Tabell 5 visar abundans av släktet vitmossor (Sphagnum) inom respektive inventeringsområde i grupperna 
kontrollgrupp mossar samt avslutade torvtäkter.  

Grupp Område Abundans 

Kontrollgrupp Mossar 

Blängsmossen 0,88 

Karsmossen 0,83 

Myrhultamossen 0,83 

Avslutade torvtäkter 

Byxmossen 0,54 

Dottermossen 0,33 

Julamossen 0,07 

 

Av det utförda t-testet av vitmossors abundans mellan kontrollgruppen mossar och avslutade 
torvtäkter framkom att gruppen avslutade torvtäkter har en signifikant lägre abundans av 
vitmossor (Sphagnum) jämfört med kontrollgruppen mossar (p-värde=0,018). Resultatet visas i 
figur 3. Resultatet indikerar att avslutade torvtäkter inte återetablerar dess ursprungliga 
artsammansättning med dominans av vitmossor och dess tillkommande egenskaper under den 
undersökta tidsperioden genom naturlig succession.  
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Figur 3 visar medelabundans av vitmossor mellan kontrollgruppen mosse och avslutade torvtäkter (n=3 
per grupp). Felstaplar representerar standardavvikelse. Tvåsidigt oberoende t-test indikerar signifikant 
skillnad i abundans av vitmossor mellan grupperna. Asterisk indikerar signifikant skillnad mot 
kontrollgruppen mosse (* = p-värde <0,05) 

Resultaten från Shannons diversitetsindex visas i tabell 6. Från resultaten av beräkningen av 
Shannon’s diversitetindex framkommer att en tendens till skillnad mellan gruppernas diversitet 
förekommer. Resultatet av t-testet mellan grupperna visar dock att ingen signifikant skillnad finns 
gällande diversitet mellan kontrollgruppen mossar och avslutade torvtäkter (p>0,05).   

Tabell 6 visar resultat från beräkning av Shannon’s diversitetsindex (H’) och arternas fördelning (EH) vid 
respektive inventeringsområde och dess tillhörande grupp. Ett högre H’ värde indikerar högre diversitet 
och ett högre EH värde (0-1) visar en jämnare utbredning av samtliga arter vid området. 

 
Område H’ EH 

Mossar 

Karsmossen 1,41770647 0,64522602 

Myrhultamossen 1,322966945 0,636212617 

Blängsmossen 0,967515861 0,440335445 

 Medel 1,236063092 0,573924694 

Avslutade torvtäkter 

Byxmossen 1,082172735 0,469981647 

Dottermossen 1,743696803 0,793590614 

Julamossen 1,481073023 0,617655424 

 Medel 1,435647521 0,627075896 
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Diskussion 
Resultaten från studien besvarar frågeställning med att avslutade torvtäkter inte återhämtar dess 
ursprungliga artsammansättning av torvbildande och typiska arter för naturtypen mossar under 
den undersökta tidsperioden genom naturlig succession. Resultatet betyder då att naturlig 
succession inte är ett effektivt alternativ för efterbehandling av avslutade torvtäkter om målet 
med efterbehandlingen är att återfå områdenas torvbildande och kolbindande egenskaper som 
fanns innan torvbrytningen påbörjades. Ytterligare pekar det på att kvarvarande torv i dessa 
områden kan brytas ned, och områdena har då ett högre utsläpp av koldioxid än vad som kan 
bindas i markerna. Detta pekar i sin tur detta mot att restaureringsåtgärder behövs för att stoppa 
pågående utsläpp från markerna och för att de ska återfå dess ursprungliga egenskaper. 
Resultaten stödjer därmed den alternativa hypotesen att avslutade torvtäkter inte återetablerar 
en likvärdig artsammansättning av typiska och torvbildande arter genom naturlig succession som 
den hos en mosse där ingen torvbrytning eller andra omfattande påverkansfaktorer skett under 
den undersökta tidsperioden. 
 
Andra studier kring ämnet är ännu få, men ett antal liknande studier har vid eftersökningar hittats. 
I en studie av Woziwoda och Kopéc (2014) där man undersökt hur tre avslutade torvtäkter 
påverkats av naturlig succession under en 80års period, har man även där pekat på att ingen 
återställning sker till områdenas ursprungliga karaktär av naturtypen mosse. Här har man kunnat 
visa på att dessa områden till större del växer igen av träd och buskar, förutom i torvgravarna där 
växtlighet i många fall har svårt att återetableras. Woziwoda och Kopéc (2014) kunde även påvisa 
en signifikant skillnad mellan artdiversiteten hos avslutade torvtäkter och den hos mossar. Här 
påpekar dem dock som mycket viktigt att en ökad artdiversitet inte är positivt i detta fall, då det 
inte kompenserar för förlusten av den exploaterade torvmarken, dess ekosystem och arter knutna 
till dess miljöer.  
 
I en studie av Hånell, Svensson och Magnusson (1997) undersöktes naturlig succession vid 
avslutade torvtäkter som ett alternativ för att etablera produktiv skogsmark efter avslutad 
torvbrytning. Här såg man dock att träd inte etablerades i den önskade omfattningen för att kunna 
bedriva skogsbruk på, men att ingen återhämtning heller gjordes mot den ursprungliga 
naturtypen. Även här visade man att växtligheten hade svårt att återetableras i torvgravarna och 
vid områden kvarlämnade torvlager, och för att uppnå mark med produktivt skogsbruk skulle 
man först behöva avlägsna samtliga kvarvarande torvlager, och därefter upplåta 
skogsplanteringar över områdena.  Trots att man idag vet behovet av att återställa påverkade 
våtmarker till dess ursprungliga karaktär visade Schoning (2015) genom en omfattande 
undersökning att av de fall där efterbehandling faktiskt genomförts vid avslutade torvtäkter, hade 
över 70% av dessa gjort med målet att uppnå produktiv skogsmark på markerna. 
 
Andra fokuserar mer på den hydrologiska återhämtningen vid avslutade torvtäkter och annan 
torvmark påverkad av markavvattning, och visar då på att områdenas ursprungliga hydrologiska 
förutsättningar inte återhämtas utan restaureringsåtgärder (Parish, o.a., 2008; Erwin, 2008; 
Holden, Chapman, & Labadz, 2004). Detta skulle även vara en förklaring till den låga 
återetableringen av vitmossor, då det är ett släkte som delvis har visat ha svårt att återetableras 
(Laine A. M., Juurola, Hájek, & Tuittila, 2011), men även ett släkte som har stora krav på habitatets 
hydrologiska förutsättningar för att etableras (Mossornas Vänner, 1995). 
 
Ett större antal studier har däremot på senare tid kommit där man på olika sätt pekar på 
våtmarkernas betydelse som ett indicium för att ökade restaureringsinsatser mot dessa områden 
är nödvändiga. Här visar man bland annat på torvmarkernas goda kolinlagrande effekt (Erwin, 
2008), dess vattenhållande egenskaper som stöd vid översvämning och torka (Holden, Chapman, 
& Labadz, 2004), dess egenskaper av vattenrening (Al-Rubaei, Engström, Viklander, & Blecken, 
2017) samt vikten av att återställa dessa typer av våtmarker för att globalt flyttfåglar, vilka man 
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har studerat  populationsminskningar av orsakat korrelerande med minskade våtmarksareal 
(Fraixedas, o.a., 2017). 
 
Resultatet av denna studie stämmer därmed bra överens med andra studier kring området, där 
andra studier också pekar på den ursprungliga naturtypen inte återetableras genom en naturlig 
succession. Resultaten visar därmed att vidare restaureringsåtgärder behöver vidtas för att 
återställa de torvmarker där torvbrytning varit aktiv och ingen efterbehandling har utförts. 
 
Kunskapen om restaurering av dessa typer av områden är dock idag begränsad, då få 
efterbehandlingsåtgärder ännu har genomförts och större delen av de genomförda har utförts 
med andra mål än återskapande av den ursprungliga miljön. Försök har gjorts till att återplantera 
vitmossor och upplåta odlingar av vitmossor, men dessa försök är ännu unga och studierna kring 
dess resultat är begränsade (Craft, 2016). Den restaureringsmetod som idag anses bäst lämpad är 
att upplåta en grund sjö vid avslutade torvtäkter. Detta återställer inte omgående de torvbildande 
och kolbindande egenskaper dessa marker ursprungligen haft, men det avbryter åtminstone 
läckaget av koldioxid från torvmarkerna och återställer även en del av den biologiska mångfalden 
som ursprungligen fanns (Eriksson & Wallentinus, 2004; Naturvårdsverket, 2017b). Mer 
forskning behövs därför för att tydliggöra bäst lämpade åtgärder för efterbehandling och 
restaurering av dessa områden. 
 
Analysen av kartmaterialet med verktyget Maximum likehood estimation (fig. 1) visar på en 
förändring i artsammansättningen vid de avslutade torvtäkterna där dessa till stora delar växt 
igen av träd, vilket indikerar att ingen återhämtning sker i riktning mot dess ursprungliga 
artsammansättning. I fält upptäcktes däremot att växtligheten i samtliga torvgravar var mycket 
begränsad, och inga träd växte i dessa. Detta framkom inte av analysen, då den analyserar trädens 
krontäckning. Analysen anses trots det ge en god bild av hur områdens artsammansätning 
påverkats, men bör även vid vidare studier kompletteras med inventeringar.  
 
Inventeringen av mossor visar tendenser på en förändring av artsammansättning vid de avslutade 
torvtäkterna jämfört med dess ursprungliga artsammansättning och mot kontrollgruppen mossar 
(tabell 4, fig. 2). Detta tyder på att de avslutade torvtäkterna inte återhämtas till dess ursprungliga 
artsammansättning genom naturlig succession, vilket även visas av den signifikanta skillnaden av 
vitmossor mellan de båda grupperna (tabell 5, fig. 3).  Då ingen information finns om de avslutade 
torvtäkterna innan torvbrytningen påbörjades, görs här ett antagande om dess ursprungliga 
egenskaper och artsammansättning i form av en mosse dominerad av vitmossor. Detta antagande 
görs däremot i ett flertal studier och anses rättfärdigat då det uteslutande är dessa typer av 
områden och artsammansättning som varit mål för torvbrytning, eftersom det är vid dessa 
områden torvbildningen skett (Rydin & Jeglum, 2006; Parish, o.a., 2008; IVL, 2016). 
 
Vid återupprepning av denna studie finns även några metodologiska felkällor som med fördel kan 
tas i hänsyn. De undersökta torvtäkterna tenderade att skilja sig i storlek med kontrollgruppen 
mossar, där kontrollgruppen mossar delvis var större (tabell 3), men var även delar av större 
myrkomplex, vilket kan påverka spridningsförmågan för arter. Teorin om öbiogeografi förklarar 
ett samband mellan att ökande storlek och spridningsmöjligheter för ett område resulterar i en 
högre artdiversitet (Gotelli, 2008). I detta fall påvisades inte detta samband, vilket kan förklaras 
med mossarnas naturligt låga artdiversitet. Hade de avslutade torvtäkterna varit i liknande 
storlek och med liknande spridningsförmåga som mossarna var, hade man däremot möjligtvis sett 
en signifikant skillnad i artdiversitet mellan grupperna avslutade torvtäkter och kontrollgruppen 
mossar. Denna förklaring stödjs delvis av studien av Woziwoda och Kopéc (2014), där man såg en 
signifikant högre artdiversitet vid avslutade täkter, där inventeringsområdena var av liknande 
storlek med liknande spridningsförhållanden. Vid vidare studier bör därför områden av liknande 
storlek och spridningsförhållanden eftersökas för att undvika felkällor som denna.  
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Ytterligare en skillnad mot studien av Woziwoda och Kopéc (2014) som kan ha påverkat de skilda 
resultaten av diversiteten mellan områdena är de växtgrupper som undersöks. I denna studie 
undersöktes enbart mossor då dessa vanligen uteslutande dominerar naturtypen mossar, samt 
står för den huvudsakliga delen av torvbildning och kolbindning (Mossornas Vänner, 1995; 
Hjorth, 2002), och ansågs därav vara av störst intresse. Woziwoda och Kopéc (2014) inventerade 
däremot samtliga vegetationsskikt (botten-, fält-, busk-, och trädskikt). Hade detta tillämpats i 
denna studie hade möjligtvis diversiteten mellan områdena skilts mer tydligt än vad som visades 
här (tabell 6). Inventering av mossor, och i synnerhet vitmossor anses dock ge en bra bild av dessa 
områdens återhämtning, då de återspeglar både återställning av artsammansättning (Parish, o.a., 
2008) och hydrologisk återställning genom dess habitatkrav (Craft, 2016). Resultatet av den 
signifikant lägre abundansen av vitmossor vid de avslutade torvtäkterna jämfört med 
kontrollgruppen mossar (tabell 5, fig 3), visar därav att de avslutade torvtäkterna inte återhämtar 
sig till dess ursprungliga artsammansättning och egenskaper genom naturlig succession. 
 
Användning av diversitetsindex som Shannon’s diversitetsindex, vilket användes till framställning 
av resultaten i tabell 6, kommer även med vissa antaganden och svårigheter. Shannon’s 
diversitetsindex kan delvis vara känsligt för överrepresentation av ovanliga arter (Gotelli, 2008), 
och en svårighet finns därför i att avgöra omfattningen av inventeringen. Ytterligare en svårighet 
med diversitetsindex är att dem saknar definierbara enheter, och kan därav vara svåra att förstå 
(Gotelli, 2008). Diversitetsindex kan dock ge en god bild av skillnader i diversitet mellan områden, 
men dessa svårigheter bör ändå tas i eftertanke vid dess användning. 
 
Ur etiska synpunkter kontaktades markägare till samtliga inventeringsområden för att be om 
deras tillåtelse att genomföra studien på deras marker. Inventeringen genomfördes med 
försiktighet och varsamhet för att undvika påverkan på marken, samt på flora och fauna. Vid 
insamling av material för artbestämning samlades minimalt med material in, och allt insamlat 
material återfördes efter artbestämning till naturen. 

Slutsats 
Resultaten av denna studie pekar på att naturlig succession inte är ett alternativ för 
efterbehandling av avslutade torvtäkter om målet med dessa är att återgå till torvbildande 
våtmarker, vilket även stödjs av andra studier. Vikten av torvbildande våtmarker för en hållbar 
samhällsutveckling tydliggörs mer och mer, vilket tyder på att ökade restaureringsåtgärder bör 
sättas in för att återställa våtmarker av detta slag. En kunskapsbrist finns dock gällande bäst 
lämpade restaureringsalternativ och mer forskning kan med fördel göras för att tydliggöra och 
förbättra dessa alternativ. 

Tack 
Jag vill tillägna ett stort tack till min kärlek Tekla, som stöttat och motiverat mig genom denna 
process, all kärlek till dig. Jag vill även tacka mina handledare Annie Jonsson och Sofia Berg som 
bidragit med kunskap och vägledning genom studien. Slutligen ett stort tack till mina 
klasskamrater som stöttat genom arbetets gång. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Visar arters utbredning inom samtliga kvadrater vid respektive inventeringsområde. 
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Bilaga 2 

Visar rank-abundans graf för samtliga inventeringsområden. Vilken art som representerar 
vilken rank redovisas i bilaga 3. 
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Bilaga 3   

Visar respektive arts abundans och rank vid respektive inventeringsområde 
 

Mossar  
Karsmossen Blängsmossen Myrhultamossen  
Abundans Rank Abundans Rank Abundans Rank 

Dicranum ssp. 1 0,00005 9 
  

0,00155 7 
Gymnocolea inflata 0,0002 8 0,0008 6 

  

Marchantiophyta ssp. 1-flikig 
  

0,0003 8 
  

Marchantiophyta ssp. 2-flikig 
  

0,00155 5 
  

Marchantiophyta ssp. helbladig 
   

0,0003 8 
Mylia anomala 0,0012 7 0,0002 9 0,0018 6 
Polytrichum ssp. 1 0,01245 4 

  
0,0028 5 

Sphagnum angustifolium 0,1338 1 0,0003 7 0,1897 1 
Sphagnum centrale 0,0088 6 

    

Sphagnum cuspidatum 0,0792 2 0,32095 1 
  

Sphagnum fuscum 0,0792 3 
  

0,14625 2 
Sphagnum papillosum 

  
0,03195 3 

  

Sphagnum rubellum 0,01125 5 0,14125 2 0,0972 3 
Sphagnum tenellum 

  
0,0157 4 0,0357 4 

 
 

Torvtäkter 
 

Byxmossen Dottermossen Julamossen  
Abundans Rank Abundans Rank Abundans Rank 

Calypogeia muelleriana 
    

0,00005 9 

Dicranum ssp. 1 0,00945 3 0,00005 9 0,0468 1 

Hylocomium splendens 0,0003 7 
  

0,0007 6 

Lophocolea heterophylla 
    

0,00005 11 

Marchantiophyta ssp. 1-flikig 
    

0,00005 8 

Marchantiophyta ssp. fransad   
   

0,00005 10 

Mylia anomala 0,00005 9 
    

Pleurozium schreberi 0,0818 2 0,0107 6 0,0102 4 

Polytrichum ssp. 1 
    

0,0088 5 

Ptilidium ciliare 0,0003 8 
    

Sphagnum angustifolium 0,176 1 0,0528 1 0,00005 7 

Sphagnum capillifolium 0,0063 6 0,0264 3 
  

Sphagnum centrale 
      

Sphagnum cuspidatum 0,0088 4 0,02655 2 0,0252 3 

Sphagnum jensenii 
    

0,0302 2 

Sphagnum papillosum 
  

0,0264 4 
  

Sphagnum rubellum 
  

0,0114 5 
  

Sphagnum russowii 0,0088 5 0,00465 7 
  

Sphagnum warnstorfii 
  

0,00015 8 
  

 


