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Abstract 

 
This report is about a couple of specially chosen peatlands in eastern Uppland, 

Sweden. It concerns their development between the year 1922 and 2012. The 

historic fact originates from a large investigation of peatlands in the south of Sweden 

made by the Swedish Geological Survey, SGU, in the 1920’s.  

 To be able to choose peatlands an analysis in GIS were made, in which 

we were able to find locations good enough for our field investigation. During the field 

investigation we bore to find nice peat cores that later went through several analyses 

in a lab. The main goal with this investigation was to find out how much humans have 

been able to affect the peatlands and their development during the years, by for 

example agricultural activities. The conclusion we came to find was that agricultural 

activities have affected the peatlands in the form of composition. 

 

Sammanfattning 

 
Rapporten handlar om en undersökning av utvalda torvmarker i östra Uppland och 

deras utveckling mellan år 1922 och 2012. Den historiska bakgrunden till 

undersökningen grundas på den kvalitativa torvundersökning som utfördes av 

Sveriges Geologiska Undersökning på 1920-talet i södra Sverige. Egna 

fältundersökningar gjordes för att kunna förstå hur de olika utvalda torvmarkerna 

utvecklats fram till idag. De utvalda markerna var både opåverkade och påverkade 

utav mänsklig aktivitet.  

 För att välja ut de olika markerna gjordes en GIS-analys samt en 

insamling av data från den gamla inventeringens dagboksanteckningar. Dessa data 

var de som stod som grund för arbetet i fält och för själva jämförelsen av 

utvecklingen. Under fältarbetet togs borrprover upp som sedan användes för att 

genomföra analyser i labb, dessa analyser användes sedan för beräkningar. 

 Den inlandsis som för 10000 år sedan drog sig tillbaka är den faktor som 

i synnerhet präglat landskapet i Uppland. En del av landskapet syns idag som 

torvmarker. En torvmark är en landyta som är täckt av torv, vilket är växter som är i 

olika grad nedbrutna. Idag räknar man att ungefär 25 % av Sveriges areal är täckt av 

torv (Sveriges geologiska undersökning 2012). 

 Torvanvändning och hantering har alltid påverkat miljön. Genom att bryta 

torv förstörs inte bara den naturliga torvutvecklingen, utan torvmarkens flora och 

fauna slås också ut. Utdikning av torvmarker är vanligt förekommande bland 

Upplands torvmarker och dikningen gör att grundvattnet sjunker och följden blir ett 

ökat utsläpp av koldioxid och metan. Mätningar visar att utsläpp av metan från 

våtmarker kan bidra med 25-31 % av de totala gasutsläppen till atmosfären. 

 Undersökningen visade på olika grader av förändring på de torvmarker 

som undersökts. Sammanfattningsvis kunde man se en stor påverkan på de flesta 

torvmarkerna. 
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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning 

 

För tusentals år sedan började Uppland stiga upp ur havet efter att ha varit djupt 

nertryckt av den kvartära inlandsisens utbredning. Isens framfart har skapat ett platt 

landskap innehållandes såväl moränjordar som lera. På grund av de topografiska 

förhållandena i Uppland har olika slags marker bildats, på högre höjder går det att 

hitta svallade moräner medan det i områden där vattnet legat kvar en längre tid finns 

mest fina sediment som till exempel leror. I områden där berggrunden ligger ytligt har 

små sjöar kunnat avsnöras från den större havsmassan. I samband med att vattnet 

runnit undan kom vegetation till området, täckte marken och fick även dessa små 

avsnörda sjöar att börja växa igen och bilda våtmarker. Växter finns inte för evigt utan 

lever, dör och förflyttar sig till nya habitat när omgivningens förutsättningar inte är 

gynnsamma. De gamla växterna dör och kvar blir torven, växtrester som inte fullt 

brutits ned på grund av de anoxiska förhållanden som våtmarkerna skapat. Torv 

lagrar mycket historia om tidigare klimat och genom att studera den kan man få ut 

stora mängder fakta om Upplands historia sedan det steg ur havet. Bland annat har 

människan brukat de uppländska torvmarkerna genom odling under en längre tid, 

vilket förändrat torvmarkernas egenskaper och utseende. Människans bruk av 

torvmarker leder också till oxidation av kol som i sin tur ger ökade koldioxidutsläpp till 

atmosfären. Med tanke på dagens intensiva miljödebatt undersöks torvbrukets 

påverkan på miljön. Den här rapporten presenterar en undersökning där uppländska 

naturligt påverkade torvmarker jämförs med torvmarker som brukats i historien. Den 

ger också en bild av torvbrukets påverkan på miljön. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med projektet var att undersöka utvalda torvmarker i östra Uppland och få en 

uppfattning om hur torvmarkernas struktur och vegetation utvecklats sedan landet 

steg ur havet. Undersökningen berörde både opåverkade och antropogent 

påverkade torvmarker. Till hjälp för jämförelsen användes gamla dagböcker med 

information från den kvalitativa torvinventering som SGU genomförde på 1920-talet 

(von Post 1926). Under den inventeringen reste geologer runt i södra Sverige för att 

göra både en kvalitativ- och en linjeinventering för att bestämma landets 

torvtillgångar. Mycket av arbetet var fältbelagt och resultatet finns i de dagböcker 

som nämns. Materialet som användes till den här undersökningen var 

dagboksanteckningar och kartor från den kvalitativa inventeringen och finns idag 

arkiverat hos SGU i Uppsala. En nyare undersökning (James 2010) baserad på 

samma inventering har gjorts på torvmarker nordöst om Uppsala. 

 Projektets huvudsakliga syfte var att undersöka hur torvmarkerna 

förändrats från 1922 fram till idag. Med vetskapen att Upplands torvmarker är mycket 
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påverkade av människans jordbruk undersöktes hur människan har använt sig av 

torv i Sverige historiskt sett. Med avseende på strandlinjedata och landhöjning för de 

torvmarker som undersöktes granskades även hur mycket torv som ackumulerats 

sedan landet steg ur havet. Även torvmarkers utsläpp av koldioxid och hur det 

påverkar miljön studerades. 

 

2. Metod 

 

2.1 Utförande 

 

Under 1910- och 1920-talet gjordes en omfattande linjeinventering, samt kvalitativa 

undersökningar, i södra Sverige. En del av materialet från den kvalitativa 

undersökningen har valts ut och används för att idag kunna undersöka hur torven 

utvecklats sedan dess. Området som valdes ut ligger öster om Almunge ut mot 

kusten i Uppland i sydöstra Sverige. Områdets norra del sträcker sig upp till söder 

om Skedbobruk och södra delen ner till Riala och Bergshamra i Uppland (Appendix 

1). Materialet består av gamla kartor där undersökta torvmarker är utmärkta med 

nummer. Till detta finns dagböcker där alla torvmarker med borrpunkter finns 

beskrivna. Information av de kartor som analyserats finns under referenser. 

 

Figur 1. Ett uppslag ur en av dagböckerna från den kvalitativa torvinventeringen. I 
bakgrunden tillhörande kartor (Assarsson 1922). 

    

2.1.1 GIS-analys 

 

Utifrån detta material startades en manuell digitalisering av så mycket information 

som möjligt inom inventeringsområdet. Huvudsakligen användes Lantmäteriets nya 

nationella höjdmodell som baserats på laserscanning och har en säkerhet av 0.2 
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meter i höjd i interpolerade punkter (Lantmäteriet 2012). Viss problematik uppstod 

med att hitta igen vissa mindre torvmarker i höjdmodellen, då de troligtvis till största 

delen vuxit igen under de 100 år som gått och därför digitaliserades inte dessa 

torvmarker. För att kunna digitalisera torvmarkerna användes inskannade versioner 

av de gamla inventeringskartorna och dessa jämfördes med höjdmodellen. Även 

jordartskartan, fastighetskartan och terrängkartan användes för att säkerställa att rätt 

torvmark återfanns. När en torvmark identifierats markerades den in i en shapefil i 

GIS och inventeringsnamnet fördes in attributtabellen för filen. Namnet på 

torvmarken skapades genom att lägga ihop dagbokförfattarens efternamn med 

torvmarksnummer - exempelvis A. Persson 56 blir benämnt ''pe56''. Samtliga gjorda 

borrpunkter på respektive torvmark markerades ut med en annan point-shapefil. 

Borrpunkterna fick benämningarna BP med efterföljande siffra beroende på vilket 

nummer borrpunkten hade. En torvmark med två borrpunkter har alltså punkterna 

''BP1'' och ''BP2''.   

 Ett översiktsdokument skapades, utifrån informationen som stod i 

dagböckerna, där viss information som fanns om respektive torvmark och borrpunkt 

fördes in. Informationen inkluderade plats, markanvändning, vegetation och, på de 

torvmarker där borrprov gjorts, detaljerat stratigrafisk information om respektive 

borrprov. Viss problematik uppstod här då 100 år gammal skrivstil ofta är relativt svår 

att tyda.  

 

2.1.2 Val av torvmarker 

 

När översiktlig information om 90 torvmarker med 114 tillhörande borrpunkter 

digitaliserats börjades en selektering av de torvmarker som verkade mest lovande för 

syftet. Då valdes sju stycken enbart naturligt påverkade torvmarker och sju stycken 

antropogent påverkade marker ut och 33 borrpunkter som tillhörde de utvalda 

torvmarkerna.  

 

2.1.3 Återfinna torvmarken i fält 

 

Inför fältmomentet exporterades med hjälp av GIS en översiktskarta (Lantmäteriet 

2009) över området i skala 1:250 000 och två olika kartor för respektive torvmark i 

skala 1:10 000. Den ena kartan visar fastighetskartan (Lantmäteriet 2009), 

torvmarken och borrpunkterna. Den andra kartan visar dessa lager och även 

jordartskartan (SGU 1980) med en transparens på 75 %. Även koordinater fördes in 

med referenssystemet SWEREF99 i ett exceldokument för att i sin tur kunna föra in 

dessa i en GPS. På så sätt gick det att återfinna så exakt position som möjligt på de 

gamla borrpunkterna för att kunna göra en bra jämförande torvanalys utifrån den 

kvalitativa undersökningen. Koordinaterna valdes antingen ut genom en jämförelse 

mellan de gamla kartbladen och höjddatabasen, vilket ledde till en uppskattning, eller 

genom att kolla på dagboksanteckningarnas beskrivningar om torvmarken. Vissa 

borrpunkters position hade en detaljerad beskrivning med hjälp av närmiljön, 
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exempelvis i höjd med en sten, centralt i torvmarken, i linje med ett hus eller 50 meter 

norr om avloppet. Fanns sådana använde vi dem för att återfinna borrpunkten.  

 

2.1.4 Undersökning av torven 

 

När en torvmark återfunnits och borrpunkten lokaliserats togs ett borrprov med hjälp 

av en ryssborr (Jowsey 1966) som var en meter lång. Därefter granskades varje 

borrprofil för att undersöka torvens egenskaper och jämföra den med beskrivningen i 

dagboksanteckningarna. I undersökningen ingick i huvudsak att undersöka torvslag, 

humifieringsgrad, vegetationsinnehåll och fuktighet. Humifieringsgrad är ett mått på 

hur väl torven humifierats, med andra ord graden av nedbrytning hos de växter som 

torven består av.  Till vår hjälp sammanställde vi en tabell med de torvtyper som 

nämns i arkivmaterialet. Detta för att smidigast kunna göra en fältanalys som är 

jämförbar med dagboksanteckningarna. Tabellen presenteras nedan. 

 

Tabell 1. Uppdelning av de jordarter som påträffats under vår fältundersökning, med 

förklaringar efter Södra Sveriges Torvtillgångar av von Post och Granlund (1926). 

Jordart Grupp Egenskaper 

Kalkgyttja Kalkjordart Tät och i regel elastisk, utan växtstrukturer men kan 
vara rik på snäck- och musselskal 

Grovdetritusgyttja Gyttja Tät, mer eller mindre elastisk, vanligtvis kornig utan 
synliga växtstrukturer men vanligen med 
genomdragna vass- och fräkenrötter 

Findetritusgyttja Gyttja Tät, vanligen elastisk, utan synbara växtstrukturer, 
mer eller mindre lerhaltig 

Lergyttja Gyttja Tät, vanligen elastisk, utan synbara växtstrukturer, 
mer eller mindre lerhaltig 

Starrtorv Starrtorv En jordart av växlande karaktär, består av nästan ren, 
något förmultnad, rotfilt av starr. Spår av brunmossa 
och stamdelar av starr 

Brunmosstorv Starrtorv Består av brunmossars blad och stammar, ofta låg 
huminositet 

Starrmosstorv Vitmosstorv Består av en mer eller mindre tät rotfilt av starr i en 
grundmassa av vitmossrester 

Tallmosstorv Vitmosstorv En ofta höghuminös vitmosstorv, kan vara rik på 
tuvdunsrester och har stubbar av tall stående mer eller 
mindre tätt ihop 

Lövkärrtorv Skogskärrtorv Liknar kärrdyn, men med större halt av lövträrester. 
Röd- eller gråaktig beroende på om det är al- eller 
björkrester som dominerar 

Björkkärrtorv Skogskärrtorv Se lövkärrtorv 
Starrlövkärr Skogskärrtorv, 

starrtorv 
Se lövkärrtorv, med mer spår av starr 

Kärrtorvmylla Skogskärrtorv  
Skogsmylla Skogskärrtorv Bildad i torr tall- eller granskog. Starkt sönderdelad 

med spår av stubbar, kvistar, kottar och barr 
Kärrdy Starrtorv Tät, mörkbrun, gråbrun, svart dy, ofta med starrötter 
Vasstorv Starrtorv Består av bladvassens rotstockar, stammar och rötter 

som bildar en tät rotfilt. Innehåller dy eller gyttja, är en 
sjötorv 
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2.1.5 Bestämning av ålder, tröskelvärde och kolinbindning 

 

För att få ut ålder på de opåverkade markerna användes Lantmäteriets 

höjddatamodell. Med hjälp av den kunde torvmarkerna spåras, torvmarkens tröskel 

kunde finnas och dess höjd bestämmas. Höjden är ett metervärde mätt med 

Östersjöns aktuella vattenyta som nollpunkt.  Tröskelvärdena användes i en 

strandförskjutningsmodell (Påsse et.al 2005) för att kunna få ut en datering på när 

torvmarken isolerades från Östersjön. Med hjälp av detta årtal gick det då att 

bestämma torvmarkens ungefärliga ålder. Kolinbindningen bestämdes genom 

användning av LORCA (LOng-term apparent rate of Carbon Accumulation) då den 

totala massan kol i en kolumn av torv divideras med åldern som kolumnen 

representerar (Joosten & Couwenberg 2008). 

 

2.1.6 Utförande av Loss on Ignition 

 

I fält togs borrkärnor upp och ur dessa borrkärnor har mindre prover tagits för att 

senare kunna analyseras i lab. Proverna vägdes i både torrt, blött och bränt tillstånd, 

detta för att beräkningar skulle kunna utföras. Vi använde oss utav Van Bemmelens 

konstant, 1.7, när kolinbindningen beräknades (Larney et. al 2004). 

 Det första som gjordes med proverna var att de vägdes i fuktigt tillstånd i 

en påse med en vanlig våg för att få en massa till densitetsuträkningen. I 

förberedande fas brändes 33 stycken deglar i 550⁰ för att eventuellt skräp och fukt 

skulle avlägsnas, detta för att inte påverka några värden något i senare delar av 

laborationarbetet. Sedan påbörjades processen med torkning och bränning av 

torven. Då vägdes 6 gram av varje torvprov upp i en bränd degel och placerades i en 

exsickator för att varken degel eller torvprov skulle ta upp eller avge någon fukt. Alla 

deglar och torvprover hanterades med spatel och tång under hela laborationsarbetet. 

Detta för att inte på något sätt påverka massan på degeln eller kontaminera 

torvproverna vilket skulle kunna förstöra resultatet. 

 Deglarna togs ut ur exsickatorn och placerades i ett torkskåp där de 

torkades i 105⁰ under 18 timmar. Efter torkningen vägdes åter proverna i sina deglar 

för att kunna avgöra hur stor andel vatten som fanns i proverna, denna gång 

användes analysvåg. Efter torkning och all vägning genomfördes Loss on Ignition, 

LoI, som går ut på att proverna bränns i en ugn för att allt organiskt material ska 

förbrännas. Genom att göra en LoI kan andelen organiskt och andelen minerogent 

material bestämmas genom enkla uträkningar, dessa förklaras under Labanalys 

beräkningar. Proverna brändes i 550 grader under 2 timmar (Johansson 2012). Efter 

att LoI genomförts vägdes proverna igen för att den organiska halten i proverna 

skulle kunna beräknas.   
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Figur 2. Schematisk bild över arbetsgången för projektet. 

 
2.2 Beräkningar på provresultaten 
 
Totalt samlades 35 borrprover in. Vilken torvmark, borrpunkt och sekvens i 
borrpunkten som varje prov tillhör presenteras i tabell 16.  

Samtliga borrprover vägdes därefter upp med en säkerhet av fyra decimaler. Vad 

varje prov vägde kan ses i tabell 17. 

Därefter vägdes ungefär 6 gram av varje prov upp (hädanefter kallat provfuktigtorv). 

Viktspannet ligger på ca ± 0.2 g på samtliga prover. De torkades därefter 18 timmar i 

105 ˚C och vägdes igen. Resultatet presenteras i tabell 17. 

Efter genomförd Loss on Ignition vägdes provernas askhalt och resultatet kan ses i 

tabell 18. 

Med askhalten och torrtorvviken gick det därefter att räkna ut hur många procent 

organiskt material som fanns i varje torvprov. Det gjordes genom följande beräkning: 

                                
         
        

 

Resultatet presenteras i tabell 18. 

Därefter beräknades kvoten fuktigtorv (hela provsekvensen):provfuktigtorv. Det 

gjordes genom följande beräkning: 

                              
           

               
 

Samtliga kvoter presenteras i tabell 18. 

Med den kvoten kunde mängden torrtorv i hela provsekvensen beräknas. Det gjordes 

på följande vis: 
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Mängden torrtorv per provsekvens presenteras i tabell 18. 

Ryssborrkannans volym för varje provsekvens beräknades därefter. I beräkningen 

tas även hänsyn till att kannans tvärsnitt är en halvcirkel:  

       
    

 
          

Ryssborrkannans volym för varje provsekvens presenteras i tabell 19. 

Densiteten för den torven beräknades därefter: 

      
             
      

 

Resultatet presenteras i tabell 19. 

För att få reda på hur mycket torv som finns per kvadratcentimeter i sekvensen, 

multiplicerades varje torvtyps densitet med torvtypens sekvenslängd: 

                                

Resultatet presenteras i tabell 19. 

Därefter adderades samtliga sekvenser i borrpunktsprofilerna Lu102, Ass84 BP1 och 

Ass84 BP2  ihop för att få profilens totala torvmängd. Därefter dividerades 

torvmarkernas beräknade ålder med borrpunktsprofilens totala torvmängd.  

             
              

             
 

Då fick vi ut den genomsnittliga torvtillväxten i enheten           . 

Resultatet presenteras i tabell 15. 

För att få reda på mängden kol som binds in i torven för borrpunkterna Lu102, Ass84 

BP1 och Ass84 BP2, dividerades den genomsnittliga torvtillväxten med van 

Bemmelens konstant för kolinbindning; 1.7, enligt följande: 

               
            

   
 

Resultatet presenteras i tabell 15. 
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3. Bakgrund  

 

3.1 Sveriges geologiska undersöknings kvalitativa inventering av 

torvmarker 

 

Då Sverige genom tiderna använt våtmarker och torv både som energikälla, 

odlingsmarker och som källa för vegetationshistoriska upplysningar ansåg man det 

viktigt att genomföra en torvintentering, 1917-1923. Det var med särskilt intresse för 

förbränningstorv man ville utföra inventeringen, men man var noga med att inte 

enbart undersöka sådana marker utan även torvmarker utanför det intresseområdet 

för att få en större spridning i inventeringen främst för den stora kunskapsbasens 

skull. Under dessa tider var man också orolig att den importering av kolbränsle som 

försörjde Sverige med energi skulle komma att utebli på grund utav oroligheter i 

omvärlden och man ville därför kunna bli självförsörjande i energifrågan om så 

krävdes. Torvinventeringen som utfördes av SGU under början av 1920-talet gjordes 

som en grund för eventuella framtida behov av att bruka torvmarker.  

 I Uppland är de topogena försumpningsmarkerna den dominerande 

typen av torvmark och det är bildade i så kallade fornsjöar (figur 3). Den landhöjning 

som skett de senaste tusentals åren är den främsta orsaken till att denna sorts 

torvmark är den som bildats. Dess tillkomst och utveckling är helt beroende av 

topografin och hur den utvecklas. Igenväxta fornsjöar och vattendrag utgör en stor 

del av de torvmarker som går att hitta i Uppland, även kärrtorvmarken finns 

representerade som också de är en topogen företeelse. (Von Post et.al 1926).          

 

3.2 Upplands kvartärgeologiska bakgrund 

 

Upplands berggrund har under miljontals år eroderat och slipats ner av olika exogena 

processer och ovanpå detta ligger det platta landskap som idag kännetecknar 

Uppland. För ungefär 10 000 år sedan började inlandsisen som tidigare legat som ett 

täcke över hela landskapet att smälta bort. Isen är en stor exogen kraft som påverkat 

landskapet mycket, som idag kan ses på bland annat de flyttblock som ligger 

utspridda i naturen och på rundhällarnas form och isräfflor. Många av de processer 

som skapat landskapet har skett både under istiden och medan avsmältningen 

pågick.  

 Efter nedisningen var den uppländska landytan täckt av vatten, något 

man ser på de fina sediment som ligger över hela landskapet. Lera och andra 

finmaterial utgör en stor del av Upplands totala jordtäcke och bryts av med bland 

annat rullstensåsar orsakade av gamla isälvar. Då inlandsisen gett vika och Uppland 

var täckt av vatten började landet resa sig efter att länge ha legat nedpressat under 

den enorma tyngden.  

 De kobbar och små öar som reste ur havet visar idag tydliga tecken på 

svallning efter stora stormar som härjat på havet. De ursvallade områdena kunde 
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sluta som stentorg och andra landformer där endast större fraktioner som sten och 

ansamlingar av grus och block stannat kvar. Vattenmassan blev på grund av detta 

fylld av små partiklar som sedimenterade på botten av havet i stora packar, och 

bildade de enorma lerlager som är så typiska för områden under högsta kustlinjen. 

 Än idag sker geologiska processer i landskapet i form av åar som 

eroderar mark och bryter fram i nya formationer och sjöar som sakta fylls med 

sediment och torv. Det är den senare som utvecklat de torvmarker som finns i 

Uppland idag och som haft stor betydelse för såväl natur som människa (SGU 2012). 

 

3.3 Vad är torv? 

 

Torv består utav i olika grad nedbrutna växter och uppbyggnaden är starkt beroende 

av den vegetation som levt på torvmarken under dess bildning. Dessutom finns stora 

möjligheter att göra exakta dateringar av torv, främst på grund av kolförekomsten 

vilket möjliggör en C14 datering. Torv är dessutom en av naturens viktigaste arkiv för 

klimatförändringar då den är känslig för förändringar i vattenbalansen och klimatet. 

 

3.3.1 Sammansättning 

 

Torv består till största delen av vatten. Man räknar med ungefär 80-95 % av den 

totala massan. Av torrsubstansen består 1-20 % av oorganiska delar, t.ex aska. Utav 

de organiska delarna är de mest nämnvärda; cellulosa, 10-40% av den torra 

substansen, lignin och andra aromatiska delar, 17-65 % av torrsubstansen. Övriga 

beståndsdelar är proteiner, bitumer och lipider (Bohlin 1993). 

 Mängden av varje ämne beror helt på torvmarkens omkringliggande 

miljö. Grundvattenflödet transporterar ämnen, luften för med sig partiklar och så gör 

även nederbörden. Även den minerogena underliggande marken påverkar torvens 

innehåll. Vad som främst påverkar varje torvmark beror på om det är en ombrogen 

eller soligen torvmark. Ombrogena torvmarker påverkas främst av nederbörd medan 

soligena påverkas av grundvatten. Lokalt och regionalt är skillnader på torvmarker 

små, utan det är när man pratar om globala miljöaspekter som torvens komposition 

förändras märkvärt. Exempelvis påverkar atlantvindarna med tillhörande nederbörd 

många av sydvästra Sveriges torvmarker. 

 

3.3.2 Torvmarkens struktur och definition 

 

Torvmark är en landyta som är täckt av torv (SGU 2012). Torvlagret ska ha en 

mäktighet om minst 30-50 cm ovanpå den underliggande mineraljorden för att få 

benämningen torvmark. Torven ska även innehålla minst 20 % organiskt material för 

att få benämningen torv.   

En myrmark är en torvmark som alltid har levande vegetation på ytan. Myrmarken 

delas in i två kategorier, mossar och kärr, som i sin tur har flera underkategorier 

(SGU 2012). En mosse är en ombrotrof myrmark medan ett kärr är en minerotrof 
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myrmark. Med ombrotrof innebär att mossen endast får näring via vatten i form av 

nederbörd och därför innehar ett näringsfattigt habitat (Nationalencyklopedin 2012). 

Det skiljer sig från den minerotrofa torvmarken där marken får sin näring från 

grundvattnet som fört med sig den från mineraljorden. Det bildar mer eller mindre 

näringsrika kärr (Nationalencyklopedin 2012). 

Dessa torvmarker kan i sin tur delas in i flera underkategorier. Högmosse 

kännetecknas i synnerhet utav sin konvexa form. Formen resulterar i att mossen blir 

ombrotrof. Högmossen domineras av vitmossor som skapar en sur miljö som 

begränsar diversiteten på vegetationen. I och med den välvda formen når inte 

avrinningen själva mossen utan en lagg runt om den. Laggen är upptill några meter 

bred och på grund av vattenmängden kan laggen liknas vid ett minerotroft kärr 

(Charman 2002). 

 Ett kärr är ofta tvärtemot mossen en väldigt näringsrik miljö med 

varierande vegetation. Kärret får sin tillrinning av vatten från omgivande marker, 

vattnet som rinner genom marken in i kärret tar med sig mycket näring från 

omgivningen och därav den högre näringshalten i kärr (Rydin et.al 2006). En topogen 

torvmark bildas framför allt i sänkor som inte har ett huvudsakligt in- och utflöde inom 

marken. Den får därför vatten, antingen från uppvällande grundvatten eller från 

ytrinnande vatten som rinner ner i sänkan från högre nivåer och den består 

mestadels av torv men ofta finns en yta med mer eller mindre öppet vatten. Vattnet är 

ofta beläget i mitten av torvmarken då det området generellt tillhör den djupare delen. 

Delar av vattnet kan vara täckt av en överliggande matta av torv, vilket skapar så 

kallad gungfly då torven helt enkelt flyter på vattnet. Tillgången till vatten gör att 

torvmarken är mycket blöt och därmed klassas som kärr (Charman 2002).  

 En soligen torvmark har, till skillnad från den topogen torvmarken, ett in- 

och utflöde. Vattnet kommer därför både från nederbörd, ytavrinning, vattendrag och 

Figur 3. Schematisk bild på hur en topogen torvmark (försumpningsmark) bildas genom 

igenväxning av en fornsjö. Resultatet blir en mosse bestående av sphagnumtorv med 

underliggande carextorv och kärrtorv från torvmarkens blötare period. I utkanten finns 

laggen som fortfarande är kärrlik på grund av tillrinning både från omkringliggande 

omgivning och avrinnande nederbörd från mossen. Omritad efter Forshed 2009. 
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grundvatten. Dessa torvmarker bildas generellt ofta i sänkor och har därför ofta ett 

vattendrag som sträcker sig genom torvmarken. I och med den stora tillgången av 

vatten blir även dessa torvmarker kärr. (Charman 2002) 

 

3.3.3 Markanvändning 

 

Torv har sedan länge tillbaka brukats av människan. Redan från 1600-talet finns 

belägg att torven började användas för eldning, så kallad energitorv. (Stenbeck 1996) 

Dikningar av torvmarker för jordbruk och skogsbruk kan spåras tillbaka till 1600-talet 

och var som intensivast i början på 1900-talet. Torv används även som strötorv, vars 

produktion nådde sin kulmen under och mellan första och andra världskriget 

(Svenska torvproducentföreningen 2012). Strötorv är en ganska måttligt nedbruten 

form av vitmosstorv som rivs eller på annat sätt sönderdelas och används i stall och 

latrinanläggningar (Nationalencyklopedin 2012)  

 Energitorv var eftertraktat under världskrigen då tillgången på kol och 

koks var begränsat (Stenbeck 1996). Eftersom att torven både är inhemsk och 

energirik fungerade den utmärkt som ersättning. Även idag tillhör torven en av 

Sveriges största uppvärmningskällor, vilket den gjort sedan 1970-talet (Svenska 

torvproducentföreningen 2012), detta i synnerhet på grund av den oljekris som 

uppstod vid den tidpunkten (Sveriges geologiska undersökning 2012). Under mitten 

av 1900-talet var en större andel av den uppländska torv- och lermarken uppodlad än 

idag för att dåtida bönder skulle kunna försörja sig. Det innebar att även de mindre 

attraktiva områdena på torvmarkerna, så som mindre näringsrik torv och 

moränkanter, var uppodlade. Idag när behovet av odling inte är lika stort ligger dessa 

områden ofta i träda och domineras istället exempelvis av olika gräsarter, 

skogsplanteringar eller högväxta örter (Pers. kom. Magnus Hellqvist 2012).  

 I en rapport gjord av Naturvårdsverket konstaterar författarna att 

exploateringen av torv i södra Sverige troligtvis kommer öka i framtiden, då torven är 

ett konkurrenskraftigt odlingssubstrat. Detta bland annat på grund av dess 

vattenhållande förmåga och strukturstabilitet. Torv har även lågt pH och lågt 

närsaltinnehåll, vilket gör att odlare själva kan reglera surhetsgrad och gödsling vilket 

gör den till en populär odlingsjord (Svenska torvproducentföreningen 2012). 

 Idag används 300 000 hektar av Sveriges totala torvareal till jordbruket. 

Det är ungefär hälften av den mängd urdikad torvmark som användes till jordbruk i 

början av 1900-talet. För skogsbruk finns det idag ungefär 1.5 miljoner hektar urdikad 

torvmark. Den stora mängden beror dels på en ökning i skogsproduktionen men även 

extra omkringliggande arealer dikas ur för att förhindra försumpning av planterad 

skogsmark. Dagens strötorvproduktion är obetydlig i jämförelse med den kulm som 

nämndes ovan då över tre miljoner kubikmeter strötorv producerades. Idag har 

strötorven mer och mer bytts ut till produktion av torv som odlingssubstrat och 

energitorv (Sveriges geologiska undersökning 2012). 
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3.3.4 Påverkan 

 

I Sverige idag används många torvmarker för torvbruk, dock inte i lika stor omfattning 

som förut. Torvhantering har alltid en påverkan på miljön, främst i lokal och regional 

skala. Genom att bryta en torvmark förstörs en flertusenårig process av torvbildning. 

Även växt- och djurlivet på torvmarken slås ut. Kvalitén på det avrinnande vattnet 

påverkas också då ökad mängd erosionsmaterial och närsalter uppkommer och följer 

med. Hur mycket av miljön som varje torvbrytning påverkar beror mycket på 

torvtypen, dess vegetation, markvatten och nederbörd. Regional påverkan sker i 

främsta fall genom utsläpp av svavel- och kväveoxider från 

förbränningsanläggningarna. Även flyktiga, organiska substanser släpps ut 

(Stenbeck 1996). Ur ett mer globalt perspektiv, bidrar torvbruket till den globala 

växthuseffekten då brytningen och eldningen ökar emissionen av koldioxid och gör 

att de torvbildande processerna upphör.  

 Utdikning av torvmarker är vanligt förekommande i Sverige och stora 

delar av Upplands torvmarker är utdikade, vilket tydligt observerades i höjddatabasen 

i arbetet med detta projekt (Lantmäteriet 2012). Detta beror på att grundvattennivån 

ofta är hög, vilket resulterar i en för blöt mark om den ska exploateras för täkt, 

plantering eller odling. Den dikning som torvmarker utsätts för påverkar torvmarkerna 

avsevärt. Densiteten hos torven ökar, genom att torven kompakteras och sjunker 

ihop. Hur mycket beror på torvslag, hur mycket diken som finns och hur mycket 

marken exploateras efter dikning. Mängden vatten som en torvmark klarar av att 

behålla beror helt på hur pass humifierad torven är. En låghumifierad torv innehåller 

mycket porer vilket leder till att den kan hålla mycket vatten. En mer humifierad torv 

har mindre antal porer och är därför mer tät. Det medför att torven håller i den lilla 

mängd vatten som den har mycket hårt och kan därför förhindra dränering då vatten 

inte kan tränga igenom torven så lätt. De kemiska förändringar som sker i torven, i 

synnerhet hos ligninet, gör att partikelytorna i torven blir mer hydrofila. En 

låghumifierad torvmark kan därför släppa ifrån sig över 45 % av sitt vatteninnehåll 

medan en välhumifierad släpper ifrån betydligt mindre mängd vatten. Att en torvmark 

sjunker ihop kallas mer allmänt för att den kompakteras (Stenbeck 1996). 

 När grundvattennivån sjunker utsätts torven för mer syre. Syret gör att 

torven oxideras, vilket leder till mineralisering av torven och utsläpp av koldioxid. 

Syret gör även att vittrings och urlakningsreaktioner startar vilket påverkar 

grundvattnet. Exempelvis om torven innehåller sulfider så kommer dessa att oxideras 

och även en urlakning sker som följd, vilket påverkar grundvattnet. I och med att 

torven har en hög halt organiska ämnen resulterar det i att ökad syrehalt medför ökad 

oxidering av de organiska ämnena. Oxidation av kol resulterar i ökade utsläpp av 

koldioxid och kolväten från torvmarken  (Stenbeck 1996). 

 Opåverkade torvmarker har en vegetation väl anpassad efter 

torvmarkens fuktighet. Exempelvis har ett blött kärr nästan uteslutande vegetation 

som är anpassad till fuktiga förhållanden. En utdikning resulterar i att 

grundvattennivån sänks, vilket kraftigt påverkar torvmarkens fuktighet. Växter som 

kräver ett fuktigt habitat slås då ut och ersätts i sinom tid av vegetation som klarar av 
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mer torra förhållanden. Det innebär även att vegetationen på redan torra torvmarker, 

oftast mossar, som dikats ur inte påverkas nämnvärt. På artrikare torvmarker sker 

denna process mycket fortare än på artfattiga marker (Stenbeck 1996). 

 

3.3.5 Torvmarkernas naturliga kolbalans 

 

En aktiv torvmark håller en kontinuerlig process av import, export och omvandling av 

kol vilket fungerar som en kolcykel då torvmarken binder in kol, omvandlar kolet till 

metan och sedan avger kolet i form av metan eller koldioxid (Charman 2002). 

Torvmarkens tillväxt sker genom inbindning av kol då växter genom fotosyntes binder 

till sig luftens koldioxid. När växterna sedan dör och bryts ner i en syrefattig miljö så 

blir de en del av torven. Vid nedbrytningen genomgår växterna även en kemisk 

process där en del av växtens väte och syre avges. Då ökar koncentrationen kol i 

torven och kolinbindningen har övergått till kolomvandling. I torvmarken ackumuleras 

sedan torven allteftersom växter binder in kol och bryts ner. Kolen omvandlas 

slutligen till metan i torvmarken. Undersökningar har genomförts för att mäta hur 

mycket kol som en torvmark binder till sig per kvadratmeter och år. Turunen et al. 

(2002) mätte en genomsnittlig kolinbindning på 26.1 g m-2 år-1 bland högmossarna i 

Finland. Joosten och Couwenberg (2008) menar att torvmarkernas kolinbindning 

(mätt med LORCA-metoden) vanligen varierar mellan 10-40 g m-2 år-1. 

 

Figur 4. Schematisk bild över kolbalansen i en torvmark och hur en urdikning av torvmark 
ökar koldioxidutsläppet. Den vänstra bilden visar hur växter genom fotosyntes binder till sig 
kol och hur kolet, när växten förmultnas, binds ner i marken och slutligen omvandlas till 
metan. Den högra bilden visar hur en urdikning sänker grundvattennivån och utsätter större 
yta av torven för syre vilket leder till emission av koldioxid (Modig 2012). 
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Hur torvmarken sedan avger kolet beror i största del på klimat och torvmarkstyp. En 

blöt torvmark, exempelvis en myrmark, avger metan. Detta beror på att 

grundvattennivån är så pass hög att största delen av torvmarken ''skyddas'' av 

vattnet från oxidering. Det är då bara i det övre lagret av torvmarken som oxideringen 

sker. Metan som kommer i kontakt med syre omvandlas till koldioxid men i en blöt 

torvmark passerar aldrig metanet den del av torvmarken där oxidation förekommer 

utan transporteras till största del genom en vaskulär transport inom växterna och kan 

då släppas ut direkt i atmosfären.  

 

Figur 5. Schematisk bild över hur grundvattnet i torvmarken ökar emissionen av antingen 
koldioxid eller metan. Den vänstra bilden visar en torvmark där grundvattnet ligger högt. 
Volymen torv som utsätts för syre och därmed oxideras är relativt liten. En liten mängd 
metan omvandlas till koldioxid i detta lager men den största delen av metanet transporteras 
ut i atmosfären via vaskulär transport i växter. Den högra bilden visar situationen om 
grundvattnet av någon anledning blivit lägre. Större del av torven är utsatt för syre och 
omvandlas till koldioxid vilket släpps ut i atmosfären. Växtens rötter når inte ner till 
grundvattnet så vaskulär transport av metan kan inte ske (Modig 2012). 

 

En torvmark som har dränerats har på grund av detta en sänkt grundvattennivå. Fler 

lager av torvmarken ligger i direkt kontakt med luft och syret gör att torvmarken 

oxiderar. Oxidation leder till ökande mineralisering och koldioxid avges. Den metan 

som släpps från den underliggande, fortfarande av grundvattnet blöta torvmarken 

omvandlas också till koldioxid eftersom växterna inte når tillräckligt långt ner och kan 

transportera metanet ut i atmosfären. 

 Som tidigare nämndes påverkar också klimatet hur en torvmark avger 

sitt kol. Det aktuella klimatet har en stor effekt på den hydrologiska cykeln. Beroende 

på mängden nederbörd får torvmarkerna olika mängd vatten att tillgå. Ökad 

nederbörd leder till större grundvattenflöde, eller en extra mängd vatten på de välvda 
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högmossarna, vilket i sin tur gynnar tillväxt av torven. Minskad nederbörd hämmar 

däremot tillväxten. Växer en torvmark, genom att vegetation dör, bryts ner och bildar 

torv, så binder den till sig mer kol samtidigt som den avger både koldioxid och metan. 

Dräneras en torvmark slutar den att binda in kol och avger bara gaserna, i synnerhet 

koldioxiden. Detta eftersom vegetationen minskar på grund av vattenbrist och 

torvmarken blir mer utsatt för syre. Koldioxiden bildas alltså i mycket större 

utsträckning än metan, bland annat i den aerobiska nedbrytningen vid torvytan och i 

den anaerobiska nedbrytningen vid grundvattennivån. Även växternas respiration 

bidrar med koldioxid ner i torven (Charman 2002). Respiration är ett sätt för växten 

att bryta ner glukos för att omvandla energi, vilket resulterar i utsläpp av bland annat 

koldioxid (Campbell et al. 2008). En torvmark kan alltså beroende på det aktuella 

klimatet och därmed nederbörden både fungera som koldioxidsänka och 

koldioxidkälla. En torvmark som fungerar som en koldioxidsänka lagrar kol medan en 

koldioxidkälla avger kol. Gamla torvmarker kan därför en gång i tiden ansamlat 

koldioxid medan den idag avger det. 

 Ett sätt att granska om en torvmark är en koldioxidsänka eller 

koldioxidkälla är genom att mäta ekosystemets nettoutbyte av koldioxid, NEE - net 

ecosystem exchange. Det vill säga man mäter hur mycket koldioxid som torvmarken 

ackumulerar genom växternas fotosyntes, respektive emitterar genom växternas 

respiration. Om torvmarken ackumulerar mer koldioxid än vad den emitterar, har 

NEE ett positivt värde och torvmarken fungerar som en koldioxidsänka. Emitterar 

torvmarken däremot mer koldioxid än vad den binder in kol i torven, blir NEE negativt 

och torvmarken fungerar som en koldioxidkälla. Med hjälp av detta värde kan man 

kolla hur torvmarken påverkar omgivningen och atmosfärens kolinnehåll (Charman 

2002, Moore 2002). 

 På senare år har ökad medvetenhet om växthuseffekten och metanens 

påverkan, gjort att forskare blivit mer och mer intresserade av metanhalten i 

torvmarkerna. Cicerone och Oremland (1988) beräknade att emissionen av gas från 

de norra våtmarkernas ekosystem bidrar med 25-31 % av de totala gasutsläppen till 

atmosfären. 

 Undersökningar visar att emission av metan påverkas både av torvens 

sammansättning och abiotiska faktorer, mängden metan som ackumulerats i den 

vattenfyllda torven, diffusion och massflöde och metanoxidation. Emissionen beror 

även på årstiden och våtmarkernas ekosystem och dess habitat (Bohlin 1993). En 

annan undersökning har visat att mängden metan som emitterar har ett stort 

samband med grundvattennivån. De största emissionsgraderna finns inom ett ±20 

centimeters intervall från grundvattennivån (Sundh et al. 2000). Undersökningen 

visar även att emissionen av metan inte upphör på grund av att torvproduktionen 

upphör i samband med att marken dikas ur och exploateras. Vegetationen i och runt 

dikena gör att emissionen av metan upprätthålls. Den metan som skapas inuti den 

torv som inte ligger i kontakt med dikena, transporteras till viss del med hjälp av 

grundvattnet indirekt ut till dikena och emitteras. Denna emission via 

grundvattentransport är dock en liten del av den totala emissionen från dikena, då 

den största mängden metan skapas direkt in situ. 



 
 

16 
 

                  Dock visar undersökningen även att vegetation kan, beroende på 

vegetationstyp, både förhindra och förstärka emissionen. Exempelvis, enligt data, så 

minst halveras mängden metanemission i en myr med dominant starrvegetation 

(Carex) om den dikas ur. Det skiljer sig från en myrmark med dominerande tranbär- 

och roslingvegetation (Oxycoccus och Andromeda) där en dikning knappt förändrar 

eller rent av förstärker metanemissionen. Den metan som emitteras från dikena har 

största ursprunget i den mest nybildade torven direkt vid diket då det just börjat 

genomgå den anaerobiska nedbrytningen och därmed produktionen av metan. 

Levande vegetation kan även transportera metan från rötterna och stammen, vilket 

gör att metanen undgår att oxideras i torven, utan släpps direkt ut i atmosfären 

(Sundh et al. 2000). 

                  Utsläpp av koldioxid beror på bland annat klimatet, torvslag, 

nedbrytningsgrad, grundvattennivå och temperatur på torven (Strack 2008). Nilsson 

och Bohlin (1993) visade att sphagnumrik torv generellt verkar innehålla högre halter 

av koldioxid och metan än carexrik torv (Bohlin 1993). Däremot är 

koldioxidemissionen lägst i sphagnumrik torv (Strack 2008). Till skillnad från metan 

gynnas koldioxitutsläppet av en dränering då det resulterar i att grundvattennivån 

sänks. Lägre grundvatten leder till att större mängd torv utsätts för syre, vilket 

resulterar i att mineraliseringen av det organiska materialet börjar öka. Totalt räknar 

man med att ungefär 6 % av kolinnehållet i torven försvinner genom oxidation till följd 

av dränering (Sundh et al. 2000). Fältundersökningar visar även att ökad temperatur 

medför ökad mineralisering och därmed ökad emission av koldioxid (Strack 2008). 

                  Studien visar att metan har en global uppvärmningspotential som är 

ungefär 21 gånger större än koldioxidens. Det innebär att en enhet metan som 

släpps ut, bidrar lika mycket till den globala uppvärmningen som 21 enheter 

koldioxid. Dock är det bara en uppskattning (Sundh et al. 2000). 

 

4. Analys och resultat 

 

4.1 Dagboksanalys och fältanalys 

 

Sammanställningen av den digitaliserade informationen från dagboksanteckningarna 

från 1922 granskades ute i fält. Genom att välja ut några torvmarker med provpunkter 

kunde vi med hjälp av GPS hitta igen borrpunkterna och få fram en ny stratigrafisk 

profil som visade hur torvmarken förändrats under de 90 år som gått. Nedan 

presenteras tabeller där dagboksanteckningarna ställs mot den nya profilen. 

Dagboksanteckningarna har gjorts av Assarson, Lundqvist och Persson år 1922. I 

tabellerna förkortas de med de två eller tre första bokstäverna i efternamnet, 

efterföljande av det nummer de gav torvmarken vid undersökningen 1922. 

Humifieringsskalan som Assarson, Lundqvist och Persson följde är gjord av Lennart 

von  Post (1926), vilket är en skala mellan 1-10 beroende på humifieringsgrad. 

Skalan generaliserades där 1-3 är låghumifierat (låghum.), 3-6 är humifierat (hum.), 
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7-10 är höghumifierat (höghum.).  Eftersom många av torvmarkerna inte har något 

tilldelat svenskt namn, kommer de flesta bara att ha benämningen som beskrivs 

ovan. I jämförelsen återges en beskrivning utifrån fastighetskartan (Lantmäteriet 

2009) på var i Uppland som torvmarken befinner sig. Växternas latinska namn har 

hämtats ur Svensk Flora – fanerogamer och ormbunksväxter av Krok och Almquist 

(2010). 

Tabell 2. Stratigrafisk profil av Assarsons torvmark nummer 84, borrpunkt 1. Den vänstra är 
omritad efter Assarsons dagboksanteckningar och den högra visar profilen från 
undersökningen som gjorts i fält 2012. Humifieringsskalan som Assarson använder är von 
Posts (1926) humifieringsskala som har ett värde mellan 1-10. Skalan generaliserades till tre 
värden. 1-3 = låghum (låghumifierat), 3-6 = hum. (humifierat) och 6-10 = höghum. 
(höghumifierat). Tabellens övre del visar den vegetationsinventering som gjordes på marken. 

Ass84, BP1, 1922 Ass84, BP1, 2012 
Björk (Betula sp.),  
Tall (Pinus sylvéstris),  
Asp (Populus tremula),  
Skvattram (Rhododendron 
tomentosum/ledum), ljung (Calluna vulgaris), 
Hjortron (Rubus chamaemorus L.), 
Tuvull (Eriophorum sp.) 

Björk (Betula sp.),  
Tall (Pinus sylvéstris)l,  
Asp (Populus tremula),  
Lingon (Vaccinium vitis-idaea),  
Blåbär (Vaccinium myrtillus),  
Skvattram (Rhododendron tomentosum), 
Skogsmossar (bl.a. Hylocomium splendens, 
Dicranum spp., sphagnum) 

Djup Torvslag, H Djup Torvslag, H 
50 Tallmosstorv, 8 0-22 Skogsmosstorv, hum. 
100 Kärrtorv, 6 22-25 Lera m. torv 
  25-40 Kärrtorv varvig, hum. 
  41-53 Som föreg. mer gyttja 
  53-60 Lövkärr, välhum. 
  60-83 Lövkärr m. lera, välhum. 
  83 Övergång lera 

 

Torvmarken (tabell 2) är belägen på Rådmansö mellan Rävsnäs och Gräddö 

(Appendix 3).  Jämförelsen visade att vegetationen var relativt oförändrad. 

Undersökningarna från 2012 identifierade mer växtdelar från lövträd än tidigare. Den 

nyare stratigrafiska profilen visar även en viss varvighet i sekvensen 25-53 cm. 

Torven slutar vid 83 cm år 2012 till skillnad från 1922 då den minst fortsatte till 100 

cm. Kärrtorven som återfanns år 2012, verkar även vara av mer gyttjig konsistens 

(Appendix 4).  
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Tabell 3. Stratigrafisk profil av Assarsons torvmark nummer 84 borrpunkt 2. Den vänstra är 
omritad efter Assarsons dagboksanteckningar och den högra visar profilen från 
undersökningen som gjorts i fält 2012. Humifieringsskalan som Assarsons (1922) använder 
är von Post (1926) humifieringsskala som har ett värde mellan 1-10. Skalan generaliserades 
till tre värden. 1-3 = låghum (låghumifierat), 3-6 = hum. (humifierat) och 6-10 = höghum. 
(höghumifierat). Tabellens övre del visar den vegetationsinventering som gjordes på marken. 

Ass84, BP2, 1922 Ass84, BP2, 2012 
Skvattram (Rhododendron 
tomentosum/ledum), Tall (Pinus sylvéstris),  
Björk (Betula sp.) 

Tall (Pinus sylvéstris),  

Skvattram (Rhododendron tomentosum),  
Lingon (Vaccinium vitis-idaea),  
Blåbär (Vaccinium myrtillus). 

Djup Torvslag, H Djup Torvslag, H 
50 Tallmosstorv, 8 0-18 Ytlager 
50-60 Sphagnumtorv, 3 18-32 Sphagnumtorv, hum. 
100 Som föreg. 32-41 Sphagnum m. kollager, 

välhum. 
150 Starrmosstorv, 6 41-110 Sphagnumtorv, låghum. 
200 Detritusgyttja 110-125 Detritusgyttja 
  125 Sand, lera inblandat. 
 

Torvmarken (tabell 3) är belägen på Rådmansö mellan Rävsnäs och Gräddö 

(Appendix 3). Vegetationen var densamma förutom att Assarsson noterade mer 

Betula sp. jämfört med vad som noterades i den senaste undersökningen . 

Starrmosstorven som fanns 1922 har inte identifierats, däremot har ett kollager 

noterats. Detritusgyttjan börjar även vid 110 cm djup jämfört med år 1922 då den 

hittades vid 200 cm (Appendix 5). 

 

Tabell 4. Stratigrafisk profil av Assarsons torvmark nummer 100 borrpunkt 1. Den vänstra är 
omritad efter Assarsons dagboksanteckningar och den högra visar profilen från 
undersökningen som gjorts i fält 2012. Humifieringsskalan som Assarsons (1922) använder 
är von Post (1926) humifieringsskala som har ett värde mellan 1-10. Skalan generaliserades 
till tre värden. 1-3 = låghum (låghumifierat), 3-6 = hum. (humifierat) och 6-10 = höghum. 
(höghumifierat). Tabellens övre del visar den vegetationsinventering som gjordes på marken. 

Ass100, BP1, 1922  Ass100, BP1, 2012  
Tallmosse bland berg i dagen  Tall (Pinus sylvéstris),  

Skvattram (Rhododendron tomentosum),  
Skogsmossar (Hylocomium splendens, Dicranum 
spp) 

Djup 
(cm) 

Torvslag H Djup Torvslag H 

50 Tallmosstorv 7 0-25 Sphagnumtorv Låghum. 
100 Lövkärrtorv 8 25-62 Sphagnumtorv Höghum. 
150 Lergyttja  62-88 Lövkärrtorv Höghum. 
   88-93 Sphagnumtorv m. 

carex 
Hum. 

   93-130 Lövkärrtorv Höghum. 
   130-

137 
Vasstorv   

   137 Lergyttja  
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Torvmarken (tabell 4) är belägen på Vätö i Dyvik, ca 300 m nordväst om Svartträsket 

(Appendix 6). Vegetationen var densamma. Assarson hittade tallmosstorv och 

lövkärrtorv i ordning. Undersökningen år 2012 fann ett lager sphagnumtorv mellan 

88-93 cm mellan två lager lövkärrtorv för att slutligen finna ett mer vassrikt torvlager. 

Torven övergick enligt Assarsons i lergyttja vid 150 cm. I den senare undersökningen 

övergick den till lergyttja vid 137 cm (Appendix 7). 

Tabell 5. Stratigrafisk profil av Assarsons torvmark nummer 100 borrpunkt 2. Den vänstra är 
omritad efter Assarsons dagboksanteckningar och den högra visar profilen från 
undersökningen som gjorts i fält 2012. Humifieringsskalan som Assarsons (1922) använder 
är von Post (1926) humifieringsskala som har ett värde mellan 1-10. Skalan generaliserades 
till tre värden. 1-3 = låghum (låghumifierat), 3-6 = hum. (humifierat) och 6-10 = höghum. 
(höghumifierat). Tabellens övre del visar den vegetationsinventering som gjordes på marken. 

Ass100, BP2, 1922  Ass100, BP2, 2012 
Tall (Pinus sylvéstris),  
Skvattram (Rhododendron tomentosum),  
Vitmossa (Sphagnum sp.),  
Sälg (Salix sp.) 

Tallmosse bland berg i dagen  

Djup 
(cm) 

Torvslag H Djup Torvslag H 

50 Tallmosstorv 7 0-20 Sphagnumtorv Låghum. 
100 Lövkärrtorv 8 20-65 Kärrtorv Höghum. 
150 Som föregående  65-130 Lövkärrtorv Höghum. 
160 Lergyttja  130 Gyttja  

 

Torvmarken (tabell 5) är belägen på Vätö i Dyvik, ca 300 m nordväst om Svartträsket 

(Appendix 6). Vegetationen var inte så återgiven från Assarsons sida. Sekvensen var 

i övrigt överensstämmande förutom att år 2012 övergick torven till gyttja vid 130 cm 

jämfört med 1922 då den övergick till gyttja vid 160 cm. Sphagnumtorven verkar 

dessutom vara 20 cm år 2012, motför 1922 då tallmosstorven verkar sträcka sig ner 

100 cm i marken. År 1922 var lövkärrtorvens mäktighet 60 cm medan den år 2012 

var 110 cm  (Appendix 8).  

Torvmarken (tabell 6) är belägen 500 m norr om Hektrokärret som ligger mellan 

Almunge-Söderby och Stavugnen (Appendix 9). Torvmarken var 1922 opåverkad 

men år 2012 urdikad. Området var 2012 ett avverkningsområde vilket resulterade i 

annorlunda vegetation. Bland annat hittades smågranar, björk, blåbär och lingon 

jämfört med år 1922 då odon, hjortron och skvattram fanns. År 2012 hittades även 

brunmossa i sekvensen 74-111 cm, vilket inte hittades 1922. Även vasstorv hittades i 

sekvensen 135-150 år 2012. Vid 155 cm övergick gyttjan till mer lerig komposition år 

2012. I profilen från 1922 återfinnes gyttja, mer eller mindre elastisk med start vid 220 

cm (Appendix 10). 
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Tabell 6. Stratigrafisk profil av Lundqvist torvmark nummer 85 borrpunkt 2. Den vänstra är 
omritad efter Lundqvist dagboksanteckningar och den högra visar profilen från 
undersökningen som gjorts i fält 2012. Humifieringsskalan som Lundqvist (1922) använder är 
von Post (1926) humifieringsskala som har ett värde mellan 1-10. Skalan generaliserades till 
tre värden. 1-3 = låghum (låghumifierat), 3-6 = hum. (humifierat) och 6-10 = höghum. 
(höghumifierat). Tabellens övre del visar den vegetationsinventering som gjordes på marken. 

Lu85, 1922  Lu85, 2012  
Skvattram (Rhododendron 
tomentosum/ledum),  
Odon (Vaccinium uliginosum), 
Hjortron (Rubus  
chamaemorus L.) 

 Urdikad.  
Skvattram (Rhododendron tomentosum),  
Tall (Pinus sylvéstris),  
Odon (Vaccinium uliginosum), 
Blåbär (Vaccinium myrtillus),  
Lingon (Vaccinium vitis-idaea),  
Smågran (Picea abies),  
Småbjörk (Betula sp.) 

Djup 
(cm) 

Torvslag H Djup Torvslag H 

50 Sphagnumtorv 6 0-22 Sphagnumtorv Hum. 
100 Kärrtorv 9 22-74 Kärrtorv Höghum. 
150-
167 

Som föregående  74-111 Brunmossa Låghum. 

167-
177 

Starrtorv 3 111-
135 

Starrtorv Låghum. 

200-
220 

Som föregående  135-
150 

Vasstorv Låghum. 

220-
227 

Gyttja  150-
155 

Detritusgyttja  

250 Som föregående, 
elastisk 

 155 Lergyttja, gyttjelera  

280 Som föregående, ej 
elastisk 

    

 

Torvmarken (tabell 7) är belägen vid Knutby-Söderby och har en sjö vid namn Oxsjön 

i sitt centrum (Appendix 11). Vegetationen är densamma. Sphagnumtorven låg år 

1922 ner till två meter, medan den år 2012 återfanns ner till 138 cm. År 1922 

övergick den till en kort sekvens av starrmosstorv, 250-770 cm, för att sedan övergå 

till gyttja vid 370 cm. År 2012 hittade vi en längre sekvens av lövkärrtorv, 138-273 

cm, innan det övergick till torvig gyttja vid 273 cm (Appendix 12). 
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Tabell 7. Stratigrafisk profil av Lundqvist torvmark nummer 102. Den vänstra är omritad efter 
Lundqvist dagboksanteckningar och den högra visar profilen från undersökningen som gjorts 
i fält 2012. Humifieringsskalan som Lundqvist (1922) använder är von Post (1926) 
humifieringsskala som har ett värde mellan 1-10. Skalan generaliserades till tre värden. 1-3 = 
låghum (låghumifierat), 3-6 = hum. (humifierat) och 6-10 = höghum. (höghumifierat). 
Tabellens övre del visar den vegetationsinventering som gjordes på marken. 

Lu102, 1922  Lu102, 2012  
Ljung (Calluna vulgaris),  
Skvattram (Rhododendron 
tomentosumm/ledum),  
Tuvull (Eriophorum sp.),  
Hjortron (Rubus chamaemorus L.). 
Gungfly.  

Lummer (Lycopodium sp.),  
Skvattram (Rhododendron tomentosum),  
Tuvull (Eriophorum sp.),  
Vitmossa (Sphagnum sp.), 
Ljung (Calluna vulgaris) 

Djup 
(cm) 

Torvslag H Djup Torvslag H 

50-60 Sphagnumtorv 3 0-36 Sphagnumtorv Låghum. 
60-77 Som föregående 7 36-70 Sphagnumtorv Hum. 
100 Som föregående 3 70-138 Sphagnumtorv Låghum. 
150 Som föregående  138-

165 
Lövkärrtorv Hum. 

200 Som föregående  165-
190 

Lövkärrtorv Hum. 

250-
270 

Starrmosstorv 3 190-
215 

Som föregående  

270-
277 

Gyttja, torvig  215-
243 

Lövkärrtorv, carex  

300 Som föregående  243-
259 

Lövkärrtorv  

350-
370 

Som föregående  259-
273 

Lövkärrtorv, vass, 
carex 

 

370-
377 

Lergyttja  273 Torvig gyttja Höghum. 

 

Tabell 8. Stratigrafisk profil av Persson torvmark nummer 51 borrpunkt 2. Den vänstra är 
omritad efter Persson dagboksanteckningar och den högra visar profilen från 
undersökningen som gjorts i fält 2012. Humifieringsskalan som Persson (1922) använder är 
von Post (1926) humifieringsskala som har ett värde mellan 1-10. Skalan generaliserades till 
tre värden. 1-3 = låghum (låghumifierat), 3-6 = hum. (humifierat) och 6-10 = höghum. 
(höghumifierat). Tabellens övre del visar den vegetationsinventering som gjordes på marken. 

Pe51, BP2, 1922  Pe51, BP2, 2012  
Odling  Odling   

Djup 
(cm) 

Torvslag H Djup Torvslag H 

50-70 Kärrtorvmylla  0-36 Mylla  
70-80 Svämsand  36-53 Lövkärrstorv Hum. 
80-100 Lergyttja  53-79 Svämsand, mollusker  
150 Lera  79 Gyttjelera  
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Torvmarken (tabell 8) är belägen på Storängen som ligger vid Rilanda söder om väg 

77 (Appendix 13). År 1922 var marken en odling och år 2012 var marken i träda. 

1922 hittades ingen torv förutom kärrtorvmylla men år 2012 fanns det en sekvens av 

humifierat lövkärr. Båda sekvenserna stämmer överens om när svämsanden övergår 

till lergyttja/gyttjelera (Appendix 14). 

Tabell 9. Stratigrafisk profil av Assarsons torvmark nummer 119 borrpunkt 5. Den vänstra är 
omritad efter Assarsons dagboksanteckningar och den högra visar profilen från 
undersökningen som gjorts i fält 2012. Humifieringsskalan som Assarsons (1922) använder 
är von Post (19??) humifieringsskala som har ett värde mellan 1-10. Skalan generaliserades 
till tre värden. 1-3 = låghum (låghumifierat), 3-6 = hum. (humifierat) och 6-10 = höghum. 
(höghumifierat). Tabellens övre del visar den vegetationsinventering som gjordes på marken. 

Ass119,BP5, 1922  Ass119, BP5, 2012  
Odling  Före detta odling 

Kvickrot (Erytrigia repens) 
 

Djup 
(cm) 

Torvslag H Djup Torvslag H 

50 Kärrtorvmylla  0-24 Torvmylla  
50-55 Detritusgyttja  24 Gyttjelera  
100 Silt     

 

Torvmarken (tabell 9) är belägen mitt på odlingsmark i Södra och Norra Nånö 

(Appendix 15). Marken var odlad förr i tiden och var idag i träda med enbart kvickrot 

som vegetation. 1922 övergick myllan vid 50 cm till detritusgyttja. 2012 övergick den 

till gyttjelera vid 24 cm (Appendix 16). 

Tabell 10. Stratigrafisk profil av Assarsons torvmark nummer 149 borrpunkt 3. Den vänstra 
är omritad efter Assarsons dagboksanteckningar och den högra visar profilen från 
undersökningen som gjorts i fält 2012. Humifieringsskalan som Assarsons (1922) använder 
är von Post (19??) humifieringsskala som har ett värde mellan 1-10. Skalan generaliserades 
till tre värden. 1-3 = låghum (låghumifierat), 3-6 = hum. (humifierat) och 6-10 = höghum. 
(höghumifierat). Tabellens övre del visar den vegetationsinventering som gjordes på marken. 

Ass149, BP3, 1922  Ass149, BP3, 2012  
Odlad  Skogsplantage m. gungfly, nära 

kärr  
Björk (Betula sp.),  
Gran (Picea abies) 

 

Djup 
(cm) 

Torvslag H Djup Torvslag H 

50 Lövkärrtorv 8 0-50 Lövkärrtorv  
100 Som föregående  50-90 Gyttja, kalk m. 

mollusk 
 

150 Kalkgyttja  90 Lergyttja  
200 Lergyttja, övergår i 

sand 
    

 

Torvmarken (tabell 10) är belägen i Södra Råda längs en linje rakt norrut från 

Bredträsk (Appendix 17). År 2012 var marken en skogsplantage med 

gungflyområden. Vegetationen var björk, gran och bladmossor. 1922 var marken en 
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ren odling. Odlingen hade en 150 cm sekvens av lövkärrtorv. År 2012 var sekvensen 

50 cm innan den övergick till kalkrik gyttja med mollusker för att vid 90 cm övergå till 

lergyttja. 1922 var den en 50 cm sekvens av kalkgyttja innan övergången till lergyttja 

skedde vid 200 cm (Appendix 18). 

Tabell 11. Stratigrafisk profil av Assarsons torvmark nummer 149 borrpunkt 4. Den vänstra 
är omritad efter Assarsons dagboksanteckningar och den högra visar profilen från 
undersökningen som gjorts i fält 2012. Humifieringsskalan som Assarsons (1922) använder 
är von Post (19??) humifieringsskala som har ett värde mellan 1-10. Skalan generaliserades 
till tre värden. 1-3 = låghum (låghumifierat), 3-6 = hum. (humifierat) och 6-10 = höghum. 
(höghumifierat). Tabellens övre del visar den vegetationsinventering som gjordes på marken. 

Ass149, BP4, 1922  Ass149, BP4, 2012  
Kärr  Björklövkärr. 

Björk (Betula sp.), 
Gran (Picea abies).  
Skogsmossor,  
Vitsippa (Anemone nemorosa), 
Ormbunkar 

 

Djup 
(cm) 

Torvslag H Djup Torvslag H 

50 Sjötorv  0-10 Lövkärrtorv  
50-65 Detritusgyttja  10-73 Kalkgyttja  
100 Som föregående  73-87 Lergyttja  
150 Som föregående     
200 Lergyttja     

 

Torvmarken (tabell 11) är belägen i Södra Råda längs en linje rakt norrut från 

Bredträsk (Appendix 17). Kärr både år 1922 och 2012. Observerad vegetation år 

2012 var gran, skogsmossor, vitsippor och ormbunkrar. 1922 återfanns 50 cm sjötorv 

innan en 100 cm sekvens av detritusgyttja slutligen övergick till lergyttja. År 2012 

återfanns ett 10 cm lager lövkärrtorv innan gyttja, mer eller mindre kalkrik, hittades 

(Appendix 19). 

 

Torvmarken (tabell 12) är belägen runt Ekasjön som ligger i närheten av Estuna 

Prästgård (Appendix 20). Torvmarksområdet har varit en skogsplantage under båda 

undersökningarna. Vegetationen återgavs inte av Assarsons. 2012 består den av 

gran, tall och skogsmossor. Även björkstubbar är förekommande. År 1922 fanns det 

ett 57 cm tjockt lager av skogsmylla, jämfört med 2012:s 10 cm djupa lager. Förr 

övergick torven till gyttja vid 150 cm. Idag sträcker sig torven ner till ett djup av 117 

cm. Sekvensen sphagnumtorv år 1922 var 10 cm djup medan den år 2012 är 93 cm 

(Appendix 21). 
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Tabell 12. Stratigrafisk profil av Assarsons torvmark nummer 125 borrpunkt 2. Den vänstra 
är omritad efter Assarsons dagboksanteckningar och den högra visar profilen från 
undersökningen som gjorts i fält 2012. Humifieringsskalan som Assarsons (1922) använder 
är von Post (19??) humifieringsskala som har ett värde mellan 1-10. Skalan generaliserades 
till tre värden. 1-3 = låghum (låghumifierat), 3-6 = hum. (humifierat) och 6-10 = höghum. 
(höghumifierat). Tabellens övre del visar den vegetationsinventering som gjordes på marken. 

Ass125, BP2, 1922  Ass125, BP2, 2012  
Skogsplantage, lövkärr  Skogsplantage. 

Skogsmossa,  
Gran (Picea abies ),  
Tall (Pinus sylvéstris) 
Björkstubbar (Betula sp.), 
Bladmossa 

 

Djup 
(cm) 

Torvslag H Djup Torvslag H 

50-75 Skogsmylla  0-10 Mylla  
57-67 Sphagnumtorv 4 10-55 Sphagnumtorv Hum. 
100 Kärrtorv 8 55-87 Sphagnumtorv Låghum. 
150-
170 

Detritusgyttja  87-103 Sphagnumtorv Låghum. 

170-
195 

Lera, gyttjig  103-
109 

Carextorv Låghum. 

   109-
117 

Carextorv  

   117-
135 

Gyttja  

   135-
153 

Gyttja, m. carex, ved  

   153-
175 

Gyttjelera  

   175 Gyttjelera mer 
organisk 

 

 

Tabell 13. Stratigrafisk profil av Assarsons torvmark nummer 125 borrpunkt 3. Den vänstra 
är omritad efter Assarsons dagboksanteckningar och den högra visar profilen från 
undersökningen som gjorts i fält 2012. Humifieringsskalan som Assarsons (1922) använder 
är von Post (19??) humifieringsskala som har ett värde mellan 1-10. Skalan generaliserades 
till tre värden. 1-3 = låghum (låghumifierat), 3-6 = hum. (humifierat) och 6-10 = höghum. 
(höghumifierat). Tabellens övre del visar den vegetationsinventering som gjordes på marken. 

Ass125, BP3, 1922  Ass125, BP3, 2012  

Tall (Pinus sylvéstris) (ej odlad)  Tall (Pinus sylvéstris), 
Skogsmossa   

 

Djup 
(cm) 

Torvslag H Djup Torvslag H 

50 Kärrtorv 6 0 Kom inte igenom 
med borren 

 

100-125 Som föregående, 
gyttjig 

7    

130 Detritusgyttja     
150 Som föregående     
170 Lera     
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Vegetationen är densamma. Idag är torvmarken (tabell 14) en skogsplantage, vilket 

resulterade i att vi inte kom igenom med borren. En jämförande analys kunde därför 

inte genomföras. 

 

4.2 Bestämning av ålder och torvtillväxt 

 

Av de torvmarker som besöktes gick det med hjälp av landhöjningen att bestämma 

en ungefärlig ålder på fyra av dem. Det var Assarssons torvmark 84 och 100 samt 

Lundkvist torvmark 85 och 102. Anledningen till att just de här fyra kunde få en 

bestämd ålder var för att de var opåverkade och därmed haft en så gott som ostörd 

torvtillväxt och definierbart tröskelvärde. Med ett uppmätt tröskelvärde från 

höjddatabasen (Lantmäteriet 2012) gick det att lägga in värdena i ett diagram (figur 

6). Diagrammet visar den ungefärliga tidpunkten då tröskeln steg ur havet mot 

tröskelvärdets höjd över havet idag (Påsse et al. 2009). Det vill säga, vet man ett 

tröskelvärde kan man kolla när det steg ur havet. Datan vi fick ut var att Ass84 är ca 

2150 år, Lu102 är ca 4150 år, Lu85 är ca 4500 år och Ass100 är ca 2800 år. 

Resultatet visas i diagrammet nedan med samtliga åldersbestämda torvmarker 

utplacerade. 

 

Figur 6. Diagrammet visar tröskelns höjd över havet idag (tröskelvärdet) mot antal år sedan 
som tröskeln steg ur havet. 

Med åldern kunde vi även beräkna torvtillväxten. Eftersom torvens densitet var känd, 

kunde den totala mängden torv som fanns i sekvensen beräknas. Därmed gick det 

att beräkna hur mycket torv som fanns totalt i hela profilen, vilket gav en ungefärlig 

översikt över hela torvmarken. Genom att dividera den totala torvmängden i profilen 

med torvmarkens beräknade ålder gick det alltså att räkna ut hur mycket torv som 

ackumuleras i torvmarken per kvadratmeter och år. Det gick dock endast att beräkna 
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på Assarssons torvmark 84 och Lundqvist torvmark 102 på grund av att endast de 

hade en komplett profil. Hur beräkningarna genomfördes visas i kapitel 2.2 och 

resultaten går att se i kapitel 4.3. 

 

4.3 Beräkningsresultat 

 

Resultaten från beräkningarna presenteras i tabellerna nedan. För en utförlig 

beskrivning av vad varje tabell innehåller, se tabellbeskrivning för respektive tabell. 

Tabell 14. Tabellen visar resultat från beräkningarna gjorda utifrån labbanalysen , mätningar 
från höjddatabasen samt fältdata på torvmäktighet. De resultat från labbanalysen som 
presenteras är kompaktion samt kolinbindning.   

Torvmark MöH Ålder Torvmäktighet 
1922 (cm) 

Torvmäktighet 
2012 (cm)  

Kompaktion 
(cm) 

Kolinbindning 
(g*cm2*år1)  

Ass84, 
BP1 

12,54 2150 100 83 17 0,002437226 

Ass84, 
BP2 

12,54 2150 200 125 75 0,003082202 

Ass100, 
BP1 

16,83 - 150 137 13 - 

Ass100, 
BP2 

16,83 - 160 130 30 - 

Lu85 30,56 - 220 150 70 - 
Lu102 27,26 4150 370 273 97 0,002876129 
Pe51 - - 70 53 17 - 
Ass119, 
BP5 

- - 50 24 26 - 

Ass149, 
BP3 

- - 100 50 50 - 

Ass149, 
BP4 

- - 50 10 40 - 

Ass125, 
BP2 

- - 100 117 -17 - 

Ass125, 
BP3 

- - 125 0 0 - 

 

Tabell 15. Tabellen visar resultat som beräknades efter labbanalysen. De resultat som 
presenteras är torvtillväxt och kolhalt för de torvmarker som värdena beräknades på. 

Torvmark Torvtillväxt (g m-1 år-1) Kolinbindning (g m-2 år-1 

Ass84 BP1 41,432838 24,37225765 

Ass84 BP2 52,39743165 30,82201862 

Ass84 medelvärde 46,91513482 27,59713813 

Lu102 48,89419459 28,76129094 
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Tabell 16. Tabellen presenterar alla de provsekvenser som samlades in från fältanalysen 
2012. Kolumnerna visar vilket prov det är, vilken torvmark , borrpunkt och vilken sekvens i 
borrpunkten som provet är samlat ifrån. 

 

 

  

Prov Torvmark Borrpunkt Sekvens (cm) 

1 Ass84 BP1 10-20 

2 Ass84 BP1 22-25 

3 Ass84 BP1 28-38 

4 Ass84 BP1 41-50 

5 Ass84 BP1 54-60 

6 Ass84 BP1 67-77 

7 Ass84 BP1 84-88 

8 Ass84 BP2 18-23 

9 Ass84 BP2 32-41 

10 Ass84 BP2 60-70 

11 Ass84 BP2 110-120 

12 Ass125 BP2 40-50 

13 Ass125 BP2 60-70 

14 Ass125 BP2 90-100 

15 Ass125 BP2 103-109 

16 Ass125 BP2 109-117 

17 Ass125 BP2 124-130 

18 Ass125 BP2 140-150 

19 Ass125 BP2 160-170 

20 Ass125 BP2 178-188 

21 Lu102 BP 26-36 

22 Lu102 BP 55-65 

23 Lu102 BP 80-90 

24 Lu102 BP 120-130 

25 Lu102 BP 150-160 

26 Lu102 BP 180-190 

27 Lu102 BP 203-213 

28 Lu102 BP 220-230 

29 Lu102 BP 246-256 

30 Lu102 BP 261-271 

31 Lu102 BP 280-290 

32 Pe51 BP2 36-46 

33 Pe51 BP2 60-70 

34 Pe51 BP2 83-93 

35 Lu85 BP 57-67 
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Tabell 17. Tabellen visar torvslag, humifieringsgrad, vikt i gram och hur mycket proverna 
vägde efter torkning. 

 

  

 Prov Humifiering Vikt (g) Vikt efter torkning (g) 

1 Skogsmosstorv Humifierat 56,68 0,8884 
2 Lera med torv - 23,20 0,8882 
3 Kärrtorv Humifierat 55,90 0,7946 
4 Kärrtorv gyttjig Humifierat 51,67 0,8122 
5 Lövkärr Väl humifierat 41,01 0,8405 
6 Lövkärr med lera Väl humifierat 93,32 1,0777 
7 Lera - 35,50 1,7123 
8 Sphagnumtorv Humifierat 36,93 0,7943 
9 Sphagnumtorv med 

kollager 
Humifierat 

79,02 0,6061 
10 Sphagnumtorv Låghumifierat 97,00 0,6502 
11 Detritusgyttja - 104,63 1,2337 
12 Sphagnumtorv Humifierat 84,69 0,7255 
13 Sphagnumtorv Låghumifierat 102,21 0,6552 
14 Sphagnumtorv Låghumifierat 92,65 0,5356 
15 Carextorv Låghumifierat 65,29 0,7737 
16 Carextorv Låghumifierat 89,43 0,7325 
17 Gyttja med Carex - 71,27 0,9771 
18 Gyttja - 114,28 1,1718 
19 Gyttjelera - 129,21 1,8721 
20 Gyttjelera - 132,44 2,4263 
21 Sphagnumtorv Låghumifierat 103,13 0,6199 
22 Sphagnumtorv Humifierat 117,57 0,4874 
23 Sphagnumtorv Låghumifierat 100,72 0,4272 
24 Sphagnumtorv Låghumifierat 108,13 0,2752 
25 Lövkärr Humifierat 78,97 0,5132 
26 Lövkärr Humifierat 86,40 0,4839 
27 Lövkärr Humifierat 78,18 0,5297 
28 Lövkärr - 76,11 0,4184 
29 Lövkärr - 71,39 0,5342 
30 Lövkärr - 78,33 0,5521 
31 Torvig gyttja Väl humifierat 106,11 0,4331 
32 Lövkärr Humifierat 88,22 0,9718 
33 Svämsand - 116,11 1,0945 
34 Gyttjelera - 96,21 1,0738 
35 Brunmossa Låghumifierat 123,85 0,9056 
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Tabell 18. Tabellen visar resultat från beräkningarna gjorda utifrån labbanalysen. De resultat 
som presenteras är askhalt, mängden organiskt material i provet, kvoten för organiskt 
material/askhalt och hur mycket torrtorv som finns inom varje sekvens för vardera prov som 
samlades in i fält. Kvoten blöttorvssekvens:provblöttorv. 

 

 

 

 

Prov Askhalt (g) Organiskt material (%) Kvot Torrtorv/sekvens (g) 

1 0,0399 99,9550878 9,496841647 8,436994119 
2 0,0743 99,91634767 3,926480046 3,487499577 
3 0,0299 99,962371 9,472810154 7,527094948 
4 0,0324 99,96010835 8,693823297 7,061123282 
5 0,0489 99,94182035 7,094787468 5,963168867 
6 0,0739 99,93142804 15,20910069 16,39084781 
7 1,059 99,38153361 5,380255221 9,212611015 
8 0,021 99,97356163 6,093053951 4,839712754 
9 0,0089 99,98531595 12,80692371 7,762276462 
10 0,01 99,98462012 16,00528009 10,40663312 
11 0,8786 99,28783335 16,63592712 20,52374328 
12 0,0376 99,94817367 13,77812485 9,996029577 
13 0,0351 99,94642857 17,36198403 11,37557194 
14 0,0276 99,94846901 15,48088491 8,291561957 
15 0,1207 99,84399638 10,9495539 8,471669853 
16 0,0774 99,89433447 15,16071065 11,10522055 
17 0,4796 99,50915976 11,4044773 11,14331477 
18 0,7936 99,32275132 19,46848382 22,81316934 
19 1,5787 99,1567224 21,81422204 40,83840509 
20 2,221 99,08461443 22,11424469 53,65579188 
21 0,0109 99,98241652 16,83562695 10,43640515 
22 0,0072 99,98522774 19,41829353 9,464476266 
23 0,0078 99,98174157 16,54456454 7,067837971 
24 0,008 99,97093023 18,13987821 4,992094482 
25 0,0259 99,94953235 13,22514737 6,787145632 
26 0,0322 99,93345733 14,57809574 7,054340527 
27 0,0375 99,92920521 13,41109872 7,103858993 
28 0,0172 99,95889101 12,69092243 5,309881945 
29 0,0364 99,93186073 11,50393993 6,145404709 
30 0,0242 99,95616736 12,84856637 7,093693491 
31 0,0411 99,90510275 17,20888745 7,453169153 
32 0,146 99,84976333 14,57796285 14,1668643 
33 0,7085 99,35267245 19,22510142 21,0418735 
34 0,6692 99,3767927 16,40465148 17,61531476 
35 0,0573 99,93672703 20,72629905 18,76973642 
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Tabell 19. Tabellen visar resultat som beräknades efter labbanalysen. De resultat som 
presenteras är volymen på kannan, densiteten och volymen torv för varje provsekvens. De 
delar av tabellen som inte innehåller data på volymen torv per sekvens är lera eller annat 
oorganiskt material och innehåller därför ingen torv. 

 

 

Prov Kannvolym/sekvens (cm3) Densitet/sekvens (g cm-3) Torv/sekvens (cm-2) 

1 98,125 0,085982106 1,891606325 

2 29,4375 0,118471323 0,35541397 

3 98,125 0,076709248 1,150638718 

4 88,3125 0,079956102 0,959473227 

5 58,875 0,101285246 0,708996723 

6 98,125 0,167040487 3,841931207 

7 39,25 0,234716204 
 8 49,0625 0,098643827 3,156602458 

9 88,3125 0,087895558 0,791060022 

10 98,125 0,10605486 7,317785325 

11 98,125 0,209159167 
 12 98,125 0,101870365 4,58416643 

13 98,125 0,115929396 3,709740658 

14 98,125 0,084499994 1,351999911 

15 58,875 0,143892482 0,863354889 

16 78,5 0,141467778 1,131742222 

17 58,875 0,189270739 
 18 98,125 0,232490898 
 19 98,125 0,416187568 
 20 98,125 0,546810618 
 21 98,125 0,106358269 3,828897684 

22 98,125 0,096453261 3,279410885 

23 98,125 0,072028922 2,448983348 

24 98,125 0,050874848 1,72974484 

25 98,125 0,069168363 1,867545805 

26 98,125 0,071891368 1,797284211 

27 98,125 0,072396015 1,80990038 

28 98,125 0,054113447 1,515176504 

29 98,125 0,062628328 1,002053252 

30 98,125 0,072292418 1,012093848 

31 98,125 0,075955864 
 32 98,125 0,144375687 
 33 98,125 0,214439475 
 34 98,125 0,179519131 
 35 98,125 0,191283938 
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5. Diskussion 

 

5.1 Förarbete 

 

I början av arbetet undersöktes gamla kartblad med tillhörande dagböcker från den 

kvalitativa torvinventeringen. Att läsa igenom och tolka den formen av arkivmaterial 

var en bra grund för oss för att få veta hur torvmarker utvecklats i Uppland, då både 

borrkärnor och vegetation var beskrivet i dessa. Att läsa igenom 90 år gamla 

dagböcker skrivna för hand var inte alltid den lättaste av uppgifter men trots detta 

lyckades tillräckligt med bra information tas fram för att föra undersökningen vidare. 

Ute i fält var den gamla inventeringen till stor användning då markerna enkelt kunde 

jämföras på plats. Vegetationens förändring syntes tydligt och påverkan på torven av 

urdikning och odlingar kunde studeras.                     

 Att läsa gamla dagboksanteckningar skrivna för hand är både roligt och 

delvis svårt då både språk och handstil var något gammalmodigt. Den skrivstil som 

geologerna i undersökningen skrivit hade måhända högt estetiskt värde men var 

tidvis svår att tyda för någon som sällan läser skrivstil. Anteckningarna var också av 

ganska olika karaktär och innehöll ibland vegetationsinformation, detaljerad 

beskrivning på området och borrkärneresultat medan andra enbart innehöll 

information om borrkärnan. Trots detta lyckades vi få ut tillräckligt med information för 

att göra en bra jämförelse då det viktiga var de olika torvslagen och jordarterna, samt 

information om torvmarken varit brukad eller orörd.                                     

 Fältarbetet som utfördes behövdes för den jämförelse vi ville göra av 

torvmarkerna, för att se hur utvecklingen skett i markerna och hur de påverkats av 

antropogena faktorer. Vid undersökningarna användes en ryssborr för själva 

borrandet då det är en relativt enkel metod att använda sig av i fält. Ryssborren går 

att bära med sig och man får ofta upp så pass bra borrkärnor att man kan göra en 

bra fältanalys. För att kunna göra fina stratigrafiska profiler behövdes viss kunskap i 

hur torvslagen såg ut, därför var det bra att ha analyserat dagböckerna innan själva 

fältarbetet. Torvslagen och dess definitioner togs från den rapport som publicerades 

av von Post och Granlund, 1926, då de fortfarande var tillräckligt representativa för 

den torvslagsindelning man jobbar med idag.   

 Under torvinventeringen uppfattade geologerna landskapet på sitt sätt 

och noterade vegetation och eventuella andra tydliga inslag kring torvmarken och 

naturen i och kring den. Detta gjorde att gammal information fanns tillgänglig för 

jämförelse med den information som togs in under den senare undersökningen, även 

när det handlade om annat än själva borrkärnan. Att jämföra vegetation gav 

indikationer på hur marken förändrats under åren. Att använda vegetation som 

hjälpmedel för diagnosticering av markförhållanden var en både enkel och effektiv 

metod . Genom att kunna läsa av både vegetation och landskapsformer kan man 

redan innan man gjorde en borrning eller gör något annat försök att komma ner 

under ytan göra en uppskattning av vad som fanns under marktäcket. 

 Att använda ett GIS-program (ESRI-GIS) för att kunna granska 
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torvmarkerna var ytterst användbart. Genom att i GIS jämföra de gamla 

inventeringskartorna från 1922 med bland annat dagens höjddatabas från 

lantmäteriet, som hade så pass exakt höjddata att felvärdet låg på 0.2 meter, kunde 

de torvmarker som beskrivits lätt hittas. Det största problemet låg i att faktiskt kunna 

garantera att de torvmarker man såg med dagsaktuella kartor faktiskt var de som 

inventerades 1922. De inskannade (i GIS) gamla kartbladen från torvinventeringen 

låg inte heller i något referenssystem, vilket gjorde att man inte kunde navigera sig 

efter koordinater eller få kartorna att överlappa varandra på ett korrekt sätt. Det 

problemet var, genom att sätta sig in i kartorna och lägga tid på arbetet, oftast lättlöst. 

Torvmarker har oftast en relativt jämn yta och växer inte nämnvärt fort under 90 år. 

Därför behåller de oftast form och storlek även om de dikas ur och såg inte helt olik 

ut sjöar i höjddatabasen, vilket var lätt igenkännligt. Det troligtvis enda tillfället som en 

torvmark förändras märkvärt på under kort tid var när människan utdikat torvmarken 

eller genom att den blivit en exploaterad torvtäkt. Så var inte fallet på de torvmarker 

vi valt ut. I och med likheten, då och nu, gick det ofta att jämföra torvmarkens form i 

höjddatabasen mot de gamla kartorna. Det gick även att se gamla byar, landmärken 

och liknande, vilket underlättade för att bekräfta att man hittat rätt torvmark. 

 Ett annat lite större problem var att hitta igen de, på de gamla kartbladen, 

utmarkerade borrpunkterna. Det största målet med fältmomentet var att hitta igen de 

här borrpunkterna, så att den jämförande analysen skulle bli så exakt som möjligt för 

att kunna se hur torvmarken utvecklats med minsta möjliga felkällor. Även om de 

gamla kartbladens torvmarker hade former som gjorde att de var lättigenkännliga så 

innebar det inte att de var så detaljerat återgivna som en karta avritat med ett ortofoto 

som grund (fastighetskartan) eller mätt från satelliter (höjddatabasen). Det innebär att 

om man missade en borrpunkt med ett tiotal meter så kunde det resultera i 

förvånansvärt stora förändringar i både torvmarkens mäktighet och karaktär, mer om 

det längre ner i diskussionen. Ibland fanns det i dagboksanteckningarna, 

beskrivningar om ungefär var de lagt borrpunkten. Exempel på det kan vara centralt i 

torvmarken eller i linje med ett visst hus. Det förutsatte att det gick att hitta ett 

definierat centrum på torvmarken eller att huset stod kvar för att kunna använda sig 

av de här riktlinjerna. Tyvärr hade ingen av de borrpunkter som kontrollerades en 

sådan här beskrivning. En tidskrävande uppskattning och jämförelse att ta ut 

koordinater på de punkter som ansågs ligga mest överensstämmande med de gamla 

kartbladens information fick genomföras. 

 

5.2 Analys av borrkärnor 

 

Resultatet från borrkärnorna hade varierande resultat. Vissa profiler stämde bra 

överens med de historiska undersökningarna medan andra inte gjorde det lika väl. 

Följande kapitel beskriver olika iakttagelser och förändringar som noterades dels ute i 

fält och dels i labb.  
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5.2.1 Felmarginaler i koordinater 

 

Ett av problemen som stöttes på var feltolkningen av kartor. I och med att 

borrpunktens exakta position var svår att fastställa kunde man lätt hamna ett tiotal 

meter fel när borrproverna togs ute i fält. Det ledde till att den jämförande 

stratigrafiska analysen blev lite svårare att göra då mäktigheten på de olika 

torvslagen varierade från borrprover 1922 och 2012. Det var då svårt att säga om det 

faktiskt hänt något eller om det helt enkelt var så att provet togs mer eller mindre 

högre upp på själva mossen (jämför figur 3) och därmed fått olika mängd carex- 

respektive sphagnumtorv vilket ofta är de huvudsakliga komponenterna i uppländska 

torvmossar. Även det faktum att det minerogena underlaget hade naturliga 

höjdskillnader gjorde att en missberäkning av positionen kunde generera stora 

skillnader i torvdjupet. 

 Ett bra exempel var Assarssons torvmark nummer 100 borrpunkt 1 

(tabell 4). Där fanns den slutliga övergången till lergyttja vid 150 cm djup (1922) 

respektive 137 cm djup (2012). Det motsvarade en ungefärlig skillnad av 27 

centimeter som troligen är resultatet av kompaktion. Eftersom just denna torvmark 

var insprängd bland berg-i-dagen och därför förblivit orörd då den troligtvis inte var 

tillräckligt attraktiv för jordbruk borde kompaktionen vara naturlig. Vegetationen 

bestod till huvudsaklig del av skvattram (Rododendron tomentosum) vilket är en 

habitatkänslig växt och detta styrker det faktum att torvmarken borde vara 

oförändrad. Det som också kan ha skapat förändringen var att borrpunkten som 

gjordes år 2012 var några meter från den ursprungliga borrprovspunkten. Det 

minerogena underlaget var då högre upp, det vill säga borrpositionen var närmare 

kanten av torvmarken. 

 Ett annat exempel fanns vid Assarssons torvmark nummer 84 borrpunkt 

1 (tabell 2) som hade en övergång till lera vid 83 cm, vilket var grundare än 

Assarssons maximala djup med kärrtorv vid 100 centimeter. Assarsson hade alltså 

inte ens fått upp någon lera men ändå så var profilen från 2012, 17 cm kortare. Det 

skulle kunna betyda kompaktion av minst 17 cm men i och med att torvmarken 

bedömdes så gott som opåverkad antogs att den inte kompakterats, utan att den 

exakta borrpunkten som markerades 1922 har missats med några meter. 

 Ytterligare ett exempel återfanns vid Lundqvist torvmark nummer 102 

(tabell 7). Samma mängd torv (ca 270 cm) hittades vid båda provtillfällena men år 

2012 hade profilen mycket mer lövkärrtorv, medan Lundqvists profil hade mer 

sphagnumtorv. Det kan tyda på att provet togs för nära sjön, där kärrtorven har större 

mäktighet jämfört med sphagnumtorven, då borrplatsen ligger vid utkanten av 

mossens välvda form (jämför Figur 2). Lundqvist däremot hade troligen tagit 

borrprovet ifrån sphagnummossens högre nivå där mäktigheten var större. 
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5.2.2 Vegetation som indikator 

 

En annan egenskap som undersöktes var vegetationen. Att en torvmark blir till en 

viss typ av torvmark beror på vilken vegetation som vuxit och ackumulerats som torv. 

Finns spår efter kärrtorv visar det på att habitatet varit relativt fuktigt och det är möjligt 

att skapa sig en uppfattning om hur vegetationen brukade se ut. Vissa växtarter 

agerar även tydlig indikator på hur blöt torvmarken kan varit beroende på om växten 

är mer eller mindre känslig för torra miljöer. Med hjälp av dessa kan man se om 

torvmarken på något sätt blivit torrare. Assarssons torvmark nummer 84 (tabell 2) har 

enligt anteckningar från 1922 och denna studie ingen förändrad vegetation. Den 

vegetation som fanns, exempelvis skvattram (Rhododendron tomentosum) och tuvull 

(Eriophorum sp.), är känsliga för torrare miljöer, vilket innebär att om torvmarken av 

någon anledning blivit torrare skulle de här växterna inte kunnat överleva. Hittades 

det exempelvis björk (Betula sp.) på nämnd torvmark hade det kunnat tyda på en 

blandad miljö då arten klarar av både blötare och torrare miljöer. Vegetationen visade 

på att torvmarken var relativt oförändrad vad gäller fuktighet. Intressant på denna 

torvmark var att år 2012 hittades ingen björk men i anteckningarna från 1922 stod 

björk uppskrivet. Varför just björk skulle ha försvunnit när övrig vegetation överlevt 

var dock oklart. 

 Ett annat exempel på en torvmark med förändrad fuktighetskänslig 

vegetation var vid Lundqvist torvmark nummer 102. Mitt i torvmarken finns Oxsjön 

(Appendix 11) vilket visade på att sjön håller på att växas igen av torvmarken. Utöver 

vegetationen som fanns år 1922 fanns även ljung (Calluna vulgaris) vilket är en art 

som generellt inte växer var habitatet är blötare, utan visar att mossen börjat få sin 

karakteristiska upphöjda form som leder till torrare habitat. 

 Det som nämndes ovan visar på naturliga förändringar hos vegetationen. 

Undersökningarna från 2012 visade på förändringar genom antropogen påverkan. 

Lundqvists torvmark nummer 85 (tabell 6) var år 1922 en orörd skvattrammyr, 

troligtvis ganska lik ovan nämnda Assarssons 84. När den undersöktes år 2012 hade 

den dikats ur och skogen hade avverkats. Resultatet av urdikningen syntes tydligt i 

marken då den var torr och man märkte på vegetationen att området var generellt 

torrt. De växter som lever i blötare habitat, exempelvis skvattram (Rododendron 

tomentosum), hjortron (Rubus Chamaemorus) och odon (Vaccinium uliginosum) var 

så gott som borta. Även nytillskottet björk (Betula sp.) som inte fanns tidigare i miljön 

tydde på att floran genomgått en förändring och nya arter verkar vara på väg att 

dominera den förändrade torvmarken. 

 

5.2.3 Generalisering och tolkning av borrkärnor 

 

Genom att granska de gamla dagboksanteckningarna och se hur von Post et al. 

(1926) klassificerat de olika torvslagen samlades en bra grund för att kunna bedöma 

torvslagen likvärdigt och göra en mer exakt jämförande analys mellan de 

stratigrafiska profilerna. Det fungerade dock inte alltid som önskat. 
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Dagboksanteckningarna verkade ofta generaliserade och information om vegetation 

var tidvis utebliven. De stratigrafiska profilerna var ibland detaljerat beskrivet in på 

centimeter, så som även valdes att göra år 2012 och vissa borrpunkter verkar ha 

avrundats till hela 10- och till och med 50-tal centimeter vid många tillfällen. Gör man 

en omfattande linjeinventering över hela södra Sverige kanske det är att föredra men 

det gynnade tyvärr inte den senare undersökningen när informationen skulle 

behandlas.  

 Assarssons torvmark nummer 100 borrpunkt 2 (tabell 5) hade, enligt 

hans analys ett 100 cm lager av tallmosstorv. Sphagnumtorven som år 2012 låg 

överst hade en mäktighet av 20 cm innan den övergick till en 110 cm lång sekvens 

av kärrtorv och lövkärrtorv. Assarsson fann  ett 60 cm lager av lövkärrtorv. Frågan 

som då ställdes var hur mycket Assarsson hade generaliserat den här övergången 

eftersom han inte skiljde på kärrtorv med mycket björk och kärrtorv utan innehållet av 

björk, vilket hade en tydlig nämnvärd skillnad. Även på Assarssons torvmark 149 

borrpunkt 3 hade prioriteringarna skett olika. Båda undersökningarna fann ett 50 cm 

lager av kalkgyttja. År 2012 hittades mollusker som var närapå lika breda som borren 

men Assarssons hade inte nämnt någonting om att kalkgyttjan innehöll mollusker. 

 

5.2.4 Igenvuxna sjöar 

 

I vissa av torvmarkerna fanns nederst i den stratigrafiska profilen mer eller mindre 

gyttjerika lager. Spår efter gyttja visar att torvmarken, när den avsnördes från havet, 

först var en sjö där djur och växtdelar avsattes på botten och bildade gyttja. Först 

många år senare började dessa sjöar växa igen och bilda torv. I dessa gyttjelager 

kan man även hitta ytterligare bevis på att det en gång var en sjö, nämligen vass 

(Phragmites australis). Vass är en växt som växer ner till någon meters djup i vattnet 

och återfanns detta i gyttjelagren visade det på grunda sjöförhållanden. I Assarssons 

torvmark nummer 100 hittades år 2012 ett gyttjelager med vass vilket då visade att 

torvmarken förut varit en sjö. Dock var borrpunkten troligen några meter fel även på 

denna torvmark då Assarssons inte hittade denna vass, vilket tydde på att provet 

togs närmre den före detta strandkanten. 

 

5.2.5 Tecken på påverkan 

 

När torvmarker töms på grundvatten förloras en del av bärigheten. Oxidationen och 

densiteten ökar, vilket leder till att torvmarken kompakteras. Det är vanligt 

förekommande fenomen när marker dikas ur för att användas vid till exempel odling. 

Tre av torvmarkerna som undersöktes hade på ett eller annat sätt odlats och dikats 

ur. Lundqvists torvmark nummer 85 var, som nämndes ovan, opåverkad 1922 och 

urdikad idag. Enligt undersökningarna 2012 fanns totalt 150 cm torv medan 

Lundqvist fann en mäktighet av 220 cm. Det kan tyda på en kompaktion till följd av 

urdikningen.  

 Petterssons torvmark nummer 51 var 1922 en odling och låg år 2012 i 
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träda. Förr fanns där en mäktighet av 70 cm kärrtorvmylla. År 2012 hittades 53 cm 

torv, vilket också här visade på en viss kompaktion. En liknande situation finns även 

vid Assarssons torvmark nummer 119 där år 1922 totalt fanns 50 cm kärrtorvmylla 

och år 2012, 24 cm torvmylla. Myllans mäktighet har alltså halverats vilket är en 

kraftig kompaktion.  

 

5.3 Beräkningsdiskussion  

 

Redan vid vägningen fanns indikationer på att vätska runnit ut från proverna. Många 

torvsekvenser var väl humifierade och behöll sitt vatten bra men många lågt 

humifierade sphagnumtorver släppte ifrån sig mycket vatten när dessa togs upp ur 

marken. Att någon torv inte försvunnit ur sekvenserna, utan enbart vatten, var säkert. 

Givetvis fanns i vattnet små torvpartiklar som följde med när det rann ut, men det 

räknades som små felkällor svåra att göra något åt. På grund av detta kunde man 

anta att beräkningarna med torv faktiskt skedde med all torv som ingick i den 

sekvens som valts ut. Det gick därför att anse att densitetsberäkningarna var korrekta 

eftersom endast massan av torven och inte vätskan behöves till beräkningarna. 

 Däremot var det svårare att konstatera om torvtillväxten per år beräknats 

helt korrekt. Det fanns endast två torvmarker där torvtillväxten kunde beräknas: 

Ass84 och Lu102. Detta för att det endast var dessa två torvmarker som hade en 

komplett torvprofil att ta prover ifrån, vilket var väsentligt för att kunna genomföra 

beräkningarna. Att bara ha två torvmarker som representation för torvtillväxten i 

Uppland är tyvärr inte statistiskt hållbart. Även själva åldersbestämningen av 

torvmarken, som behövdes för att räkna ut torvtillväxten,  genomfördes inte med en 

C14-datering utan gick ut på att bestämma tröskelvärdet och gå via strandnivådata i 

ett GIS-program. Att hitta tröskelvärdet i höjddatabasen var komplicerat. Detta gjorde 

att tröskelvärdet kunde ha några decimeters felvärde vilket i sin tur kunde leda till ett 

kraftigt missvisande ålder på marken. Det utgick ifrån att GIS-analysen gav ett så 

pass bra tröskelvärde att det gick att använda i beräkningarna. Beräkningarna gav 

Ass84 en ålder av 2150 år och Lu102 en ålder av 4150 år. 

 Värt att beakta vad gäller torvtillväxten var om torvmarken nederst i 

profilen innehöll gyttja eller ej. Gyttja var det som sedimenterade först när en sjö 

börjat växa igen. Det innebar att torvtillväxten inte börjat vid den tid då den före detta 

sjön snördes av från havet, utan aningen senare. Vid åldersbestämningen utgicks 

från att torvtillväxten börjat så gott som direkt när marken snördes av, alltså då 

tröskeln steg ur havet. Det var dock något man tvunget fick anta när man använde 

den här metoden vid åldersbestämning. Vid de profiler där gyttja hittades i botten var 

troligtvis inte åldern helt korrekt utan bör snarare ses som ett maximivärde för 

torvmarkens ålder.  

Med värdena beräknades en torvtillväxt av ca 49 g m-2 år-1 för Lu102 och en 

genomsnittlig torvtillväxt av ca 47 g m-2 år-2 för Ass84. Totalt gav det en kolinbindning 

av 28.8 respektive 27.6 gram kol per kvadratmeter och år. Enligt Joosten & 

Couwenberg (2008) är en genomsnittlig kolinbindning med LORCA-mätning för en 
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torvmark  10-40 g m-2 år-1. Turunen et al. (2002) visade att högmossar i Finland har 

en genomsnittlig kolinbindning av 26.1 g m-2 år-1. Dock som tidigare nämdes är 

LORCA framför allt en metod som används på äldre torvmarker. Eftersom 

torvmarkerna i den här undersökningen ännu räknades som unga så var metoden 

inte optimal då yngre torvmarker generellt har en snabbare torvtillväxt än äldre 

torvmarker. Siffrorna visar dock att torvmarkerna haft en ihållande kolinbindning 

eftersom de ändå höll sig inom ramen. 

 

Figur 7. Visar den förändring i djup som skett från 1922 till 2012, på fem utvalda torvmarker. 
Visar hur fem torvmarkers djup förhåller sig till ålder med mätningarna från 1922 (röd 
kolumn) och 2012 (blå kolumn) som grund. Trenden visar att torvmarkernas djup minskat 
med åldern. 

Figur 7 visar en sammanfattning av hur några av torvmarkerna som undersökts 

förändrats djupmässigt och hur deras djup förhåller sig till deras ålder. Trenden 

visade att de tre yngre torvmarkerna minskat i djup med ålder under de 90 år som 

gått mellan de två torvundersökningarna. Trenden gäller även för de två äldre 

torvmarkerna. Detta visar på en naturlig kompaktion som uppstått medan torvmarken 

vuxit till sig. Torvmarkerna verkade visa på större kompaktion än torvtillväxt vilket 

skulle kunna bero på landhöjningen som ständigt förändrat dräneringen för området. 

Troligtvis är kompaktionen av naturlig karaktär med tanke på att torvmarkerna inte 

var synligt antropogent påverkade. Dock kan Lu85 räknas som ett undantag då den 

år 2012 var urdikad. I tabellen visar även den torvmarken på den största 

kompaktionen genom åren, vilket stärker teorin ytterligare. 
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6. Slutsats 

 
Målet med projektet var att göra en översiktlig undersökning om hur torvmarkerna i 

Uppland utvecklats under de 90 år som passerat sedan SGU gjorde den kvalitativa 

torvinventeringen på 1920-talet. Med alla resultat inne var slutsatsen att den här 

undersökningen skulle behövt involvera åtminstone fem, möjligen tio gånger mer 

data för att kunna ha möjligheten att ge säkra resultat. Studien gjord av James (2010) 

visar på liknande resultat som kompletterar den här undersökningens data. Det 

kunde konstateras att det var svårt att göra en grundlig jämförelse med så pass 

osäkra koordinater som fanns från den inventering som gjorts, då de gamla 

inskannade kartorna inte stämde helt överens med dagens referenssystem. Kartorna 

var dessutom handritade så även om det gjordes noggranna jämförelser mellan 

gamla och nya data i GIS så uppstod ändå en felmarginal på flertalet meter. Det 

ledde också till att torvprofilerna inte stämde helt överens och det blev svårt att göra 

en detaljerad jämförelse.    

 Uppland var och är än idag är ett kraftigt antropogent påverkat landskap. 

Området räknas som ett av Sveriges lerrikaste och därmed mycket attraktivt för 

jordbrukare. Att torv dessutom länge varit ett bra odlingssubstrat har bara förstärkt 

efterfrågan och därmed torvbruket. De torvmarker som var opåverkade hade inte 

förändrats nämnvärt och lär kunna fortsätta utvecklas som torvmark så länge 

människan inte väljer att exploatera området. De odlade torvmarkerna var idag 

grundare och hade kompakterats och mineraliserats, vilket kunde förväntas då 

marken brukats av tunga jordbruksmaskiner som regelbundet vänt jorden. På de 

torvmarker som var orörda år 1922 men senare blivit exploaterade märktes en 

markant skillnad, i synnerhet på den kompaktion som skett och även hur 

vegetationen förändrats. Torvmarkerna håller på att bli en helt ny miljö för både flora 

och fauna i och med den förändrade grundvattennivån som är av stor betydelse för 

både vegetation och torvbildning.  

 Utsläppen av koldioxid och metan ser generellt sett inte ut att ha 

förändrats nämnvärt enligt jämförelsen av utvecklingen som gjordes. I torvmarkerna 

pågår ständigt emission och ackumulation av metan och koldioxid. Nettoflödet 

varierar beroende på hur torvmarken ser ut hydrologiskt men även efter hur 

antropogent påverkad den är. Den torvmark som vid  undersöktningen år 2012 var 

kraftigt påverkad bör ha ett ökat koldioxidutsläpp i och med den sänkta 

grundvattennivån. Detta leder troligtvis också till ett minskat utsläpp av metan i den 

torvmarken. Det här är en slutsats som är baserad på litteraturstudien som inte har 

prövats vidare i den här undersökningen.   

 Denna undersökning visar på en negativ trend där torvmarkerna hade 

större kompaktion än torvtillväxt. Det beror troligen på att de exakta 

provtagningsplatserna varit svårfunna eller så har den antropogena påverkan haft 

stor effekt under de 90 år som gått mellan undersökningarna.  
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9. Appendix 

Appendix 1 

En inskannad översiktskarta (skala 1:50000) med samtliga undersökta torvmarker 

utmärkta och namngivna. Översiktskartan är från Lantmäteriet 2009. 

  



 
 

 

Appendix 2 

Strandlinjekartor från 2000 (övre kartan) respektive 4000 (nedre kartan) år tillbaka i 

tiden. De åldersbestämda torvmarkerna är utmarkerade på båda kartorna. 

 



 
 

 

Appendix 3 

En karta över Ass84 i skala 1:10000. Kartan består av Lantmäteriets fastighetskarta 

från 2009, överlappad med SGU:s jordartskarta från 1980. Torvmarken med 

respektive borrpunkter är utmarkerade och namngivna. 

 



 
 

 

Appendix 4 

En uppritad stratigrafisk profil av borrpunkt Ass84BP1 baserad på 

dagboksanteckningar från 1922 och de data vi samlade in under 

fältundersökningarna. Den vänstra profilen är uppritad efter dagboksanteckningarna 

och den högra profilen är uppritad efter våra data. 

 

  



 
 

 

Appendix 5 

En uppritad stratigrafisk profil av borrpunkt Ass84BP2 baserad på 

dagboksanteckningar från 1922 och de data vi samlade in under 

fältundersökningarna. Den vänstra profilen är uppritad efter dagboksanteckningarna 

och den högra profilen är uppritad efter våra data. 

 

 



 
 

 

Appendix 6 

En karta över Ass100 i skala 1:10000. Kartan består av Lantmäteriets fastighetskarta 

från 2009, överlappad med SGU:s jordartskarta från 1980. Torvmarken med 

respektive borrpunkter är utmarkerade och namngivna. 

 



 
 

 

Appendix 7 

En uppritad stratigrafisk profil av borrpunkt Ass100BP1 baserad på 

dagboksanteckningar från 1922 och de data vi samlade in under 

fältundersökningarna. Den vänstra profilen är uppritad efter dagboksanteckningarna 

och den högra profilen är uppritad efter våra data. 

 

 



 
 

 

Appendix 8 

En uppritad stratigrafisk profil av borrpunkt Ass100BP2 baserad på 

dagboksanteckningar från 1922 och de data vi samlade in under 

fältundersökningarna. Den vänstra profilen är uppritad efter dagboksanteckningarna 

och den högra profilen är uppritad efter våra data. 

 

 



 
 

 

Appendix 9 

En karta över Lu85 i skala 1:10000. Kartan består av Lantmäteriets fastighetskarta 

från 2009, överlappad med SGU:s jordartskarta från 1980. Torvmarken med 

respektive borrpunkter är utmarkerade och namngivna. 

 



 
 

 

Appendix 10 

En uppritad stratigrafisk profil av borrpunkt Lu85BP baserad på dagboksanteckningar 

från 1922 och de data vi samlade in under fältundersökningarna. Den vänstra 

profilen är uppritad efter dagboksanteckningarna och den högra profilen är uppritad 

efter våra data. 

 

 



 
 

 

Appendix 11 

En karta över Lu102 i skala 1:10000. Kartan består av Lantmäteriets fastighetskarta 

från 2009, överlappad med SGU:s jordartskarta från 1980. Torvmarken med 

respektive borrpunkter är utmarkerade och namngivna. 

 



 
 

 

Appendix 12 

En uppritad stratigrafisk profil av borrpunkt Lu102BP baserad på 

dagboksanteckningar från 1922 och de data vi samlade in under 

fältundersökningarna. Den vänstra profilen är uppritad efter dagboksanteckningarna 

och den högra profilen är uppritad efter våra data. 

 

  



 
 

 

Appendix 13 

En karta över Pe51 i skala 1:10000. Kartan består av Landmäteriets karta från 2009, 

överlappad med SGU:s jordartskarta från 1980. Torvmarken med respektive 

borrpunkter som togs år 1922 är utmarkerade och namngivna. År 2012 borrade vi vid 

borrpunkt 2. 

 



 
 

 

Appendix 14 

En uppritad stratigrafisk profil av borrpunkt Pe51BP2 baserad på 

dagboksanteckningar från 1922 och de data vi samlade in under 

fältundersökningarna. Den vänstra profilen är uppritad efter dagboksanteckningarna 

och den högra profilen är uppritad efter våra data. 

 



 
 

 

Appendix 15 

En karta över Ass119 i skala 1:10000. Kartan består av Landmäteriets karta från 

2009, överlappad med SGU:s jordartskarta från 1980. Torvmarken med respektive 

borrpunkter som togs år 1922 är utmarkerade och namngivna. År 2012 borrade vi vid 

borrpunkt 5. 

 



 
 

 

Appendix 16 

En uppritad stratigrafisk profil av borrpunkt Ass119BP5 baserad på 

dagboksanteckningar från 1922 och de data vi samlade in under 

fältundersökningarna. Den vänstra profilen är uppritad efter dagboksanteckningarna 

och den högra profilen är uppritad efter våra data. 

 



 
 

 

Appendix 17 

En karta över Ass149 i skala 1:10000. Kartan består av Landmäteriets karta från 

2009, överlappad med SGU:s jordartskarta från 1980. Torvmarken med respektive 

borrpunkter som togs år 1922 är utmarkerade och namngivna. År 2012 borrade vi vid 

borrpunkt 3 och 4. 

 



 
 

 

Appendix 18 

En uppritad stratigrafisk profil av borrpunkt Ass149BP3 baserad på 

dagboksanteckningar från 1922 och de data vi samlade in under 

fältundersökningarna. Den vänstra profilen är uppritad efter dagboksanteckningarna 

och den högra profilen är uppritad efter våra data. 

 



 
 

 

Appendix 19 

En uppritad stratigrafisk profil av borrpunkt Ass149BP4 baserad på 

dagboksanteckningar från 1922 och de data vi samlade in under 

fältundersökningarna. Den vänstra profilen är uppritad efter dagboksanteckningarna 

och den högra profilen är uppritad efter våra data. 

  



 
 

 

Appendix 20 

En karta över Ass125 i skala 1:10000. Kartan består av Landmäteriets karta från 

2009, överlappad med SGU:s jordartskarta från 1980. Torvmarken med respektive 

borrpunkter som togs år 1922 är utmarkerade och namngivna. År 2012 borrade vi vid 

borrpunkt 2. 

 



 
 

 

Appendix 21 

En uppritad stratigrafisk profil av borrpunkt Ass125BP2 baserad på 

dagboksanteckningar från 1922 och de data vi samlade in under 

fältundersökningarna. Den vänstra profilen är uppritad efter dagboksanteckningarna 

och den högra profilen är uppritad efter våra data. 
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