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1. Behovet av kartläggning av torvmarker 
Av skogsmarken i Finland är ungefär 9 miljoner hektar klassad som torvmark. Av dessa är cirka 
hälften dikade. (Aapala m.fl. 2013,13) I södra Finland utgör torvmarker ungefär en femtedel av 
skogsbruksmarken. De dikningar som gjorts i södra Finland för att förbättra tillväxten uppgår till 77 % 
av torvmarksarealen. Dikningarna har ändrat tidigare tvinmarker, impediment och dåligt växande 
områden till skogsbruksmark. Dikningar som utförts på för boniteter som inte gett en dikningseffekt i 
form av önskad tillväxt i trädbeståndet uppgår till ungefär 13 %.  (Skogsstatistisk årsbok 2014,35 
Skogsforskningsinstituet). 

Dessa områden som i dagsläget inte är ekonomiskt försvarbara att iståndsättningsdika finns även i 
Österbotten. Arealen kan tänkas ligga på samma nivå som landet i övrigt. Behovet av kartläggning 
gällande dessa områden är i min mening stor vidare är det bra att se på olika metoder för 
klassificering. Detta eftersom detta kan ge en tydligare bild av var lågproduktiva områden återfinns 
på ett iståndsättningsdikningsningsområde. Tidigare har områdena identifierats genom 
skogsbruksplanering och tagits upp i skogsbruksplanen i form av tvinmarker och impediment. De 
områden som skulle kunna lämnas utanför skogsbruksåtgärder som i detta fall utgörs av 
iståndsättningsdikning behöver tydligare lyftas fram för att planeringen och verkställandet av 
åtgärderna lättare skall kunna utföras med de lågproduktiva torvmarkerna i åtanke. Detta sker 
genom analyser och förädling av platsbaserad information. 

Denna åtgärd, att identifiera lågproduktiva torvmarker har enligt mig ett värde för vår målgrupp som 
i skogscentralen är markägarna inom verksamhetsområdet. Den ekonomiska aspekten av hållbart 
användande av naturresurser som även innefattar ekologisk och kulturell hållbarhet skulle då 
uppfyllas. Detta tack vare att områden som inte ger ekonomisk avkastning lämnas utanför 
skogsbruksåtgärder och ytterligare investeringar. 

Gällande tidigare dikade torvmarker som inte är ekonomiska att iståndsättningsdika så tror jag att 
verktyget icke åtgärd är det som kunde få en ännu större vikt i planeringen, detta är viktigt med 
tanke på att iståndsättningsdikningsbehovet på riksplan ligger på cirka 60.000 hektar årligen. Med 
tanke på miljö- och vattenvård så är det att man lämnar ett områden utanför iståndsättningsdikning 
även en åtgärd. Denna åtgärd påverkar vattenkvaliteten positivt genom att ej behövliga diken lämnas 
orensade. Att dikena lämnas orensade skulle även ha en effekt på områden där sura sulfatjordar 
påträffas. Genom att diken lämnas orensade uppstår heller ingen oxidation av sedimenten. Vidare 
möjligheter av att identifiera dessa områden är att aktörer eller markägare genom naturvårdsprojekt 
kunde restaurera och återställa dessa områden till förmån för exempelvis skogshöns och rekreation.  

1.1 Pilotområdet 
Området som valts som pilotstudieområde är merparten av avrinningsområdena (tredje 
delningsskedet) inom Vörå kommun samt de avrinningsområden som ligger i nära anslutning till Vörå 
kommun, storleken på landområdet är cirka 67.000 hektar. Områdets torvmarker (7362 hektar) utgör 
10,9 % av områdets areal, detta innefattar både dikade torvmarker, tvinmarker och impediment.  
(Figur 1). Området avvattnas genom bland annat Vörå och Kimo å vilka leder ut vattnet till havet.   
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Figur 1. Avgränsningen för pilotstudieområdet, med tjock blå heldragen linje.  

2. Icke ekonomiska torvmarker 
Ett område klassificeras som torvmark när områdets torvskikt är djupare än 30 cm. Eller om 
områdets markyta är till mer än 75% täckt av kärrväxter. (Skogsbrukets handbok 2007, s. 20) 

Med icke ekonomiska torvmarker menas sådana områden vilkas biomassaproduktion inte är 
tillräcklig för att ge avkastning på det kapital som investerats i dikesrensingen och eventuella 
gödslingar. Ett mera pragmatisk sätt är att se på tillväxten i m3/ha/år. För att motivera vidare 
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åtgärder och investeringar borde trädbeståndet ha svarat på tidigare utförda dikningar. Ett område 
kan anses ha svarat på tidigare dikningar när ett klenare gallringsbestånd eller ett bestånd med en 
höjd på 5-6m uppstått. Det 5-6m höga trädbeståndet är enligt grovleken sett på gränsen mellan äldre 
plantbestånd och klenare gallringsbestånd. Ett tillräckligt antal utvecklingsdugliga stammar borde 
också finnas. På de svagaste torvmarkstyperna lingontorvmo och ristorvmo i områden med 1000-
1200 dygnsgrader innebär detta att stamantalet borde ligga på kring 1000 stammar/hektar. 
Tillväxten på området bör inte understiga 1,5 m3/ha/år. (Ruotsalainen M. 2008,16-17). Enligt råd i 
god skogsvård från 2014 borde trädbeståndet växt med minst 30 m3 på 20 år och minst 45 m3 på 30 
år. (Äijälä O., Koistinen, A., m.fl., 2014, s. 253) 

3. Karteringsmetodik 
Karteringen av torvmarksområden som det är motiverat att lämna utanför ekonomiskogsbruk 
genomförs genom GIS-analyser av skogsdatan som finns. Den skogsdatabas som skogscentralen 
byggt upp utnyttjas för att begränsa antalet möjliga objekt. Arbetet utförs med hjälp av ArcMap 10.5.  

3.1 GIS-material  
De kartmaterial som används i arbetet med att ta fram möjliga lågproduktiva torvmarker är: 

 Figuruppgifter om var det finns torvmark.  
 Skogsdata 
 Lantmäteriverkets terrängdatabas 

Information om var torvmarker finns på ett visst områden kan fås genom Lantmäteriverket, GTK 
(Geologiska forskningsinstitutet), och Finlands skogscentrals skogsdata. På pilotområdet finns det en 
märkbar diskrepans mellan de olika GIS-materialen. Efter en visuell jämförelse av de tre olika 
datamaterialen verkar skogscentralens skogsdata ge den mest representativa bilden av var 
torvmarksfigurerna finns geografiskt sett. Dock verkar inte alla områden som på basen av 
grundkartan kan tänkas vara torvmarker vara med. Skillnaden i materialen synliggörs genom 
nedanstående tabeller. (Tabell 1). 

Tabell 1 Information över de olika datamaterialen som använts i  pilotstudien 

GTK_Turvemaa-
kuviot 

  
Maastotietokanta_kuviot 

  

Jordart_60 
MVK_KUVIOT 

 
        Area_ha   

 
Area_ha   

 
Area_ha   

Count: 7400 
 

Count: 13215 
 

Count: 5746 
Minimum: 0 

 
Minimum: 0 

 
Minimum: 0 

Maximum: 66 
 

Maximum: 66 
 

Maximum: 66 
Sum: 12058 

 
Sum: 25330 

 
Sum: 7362 

Mean: 1,6294 
 

Mean: 1,9167 
 

Mean: 1,2812 
  

Skillnaden i arealen är betydande mellan de tre datamaterialen. Torvmarkens areal på pilotområdet 
är enligt Skogscentralens skogsdata cirka 7000 hektar medan arealen på basis av Lantmäteriverkets 
material är cirka 25000 ha. Raden ”Sum” i tabellen anger arealen i hektar. 
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3.2 Tillvägagångssätt 
Den platsbaserade informationen har bearbetats med ArcGis 10.5 och de verktyg som finns att tillgå 
bland annat ”select by attribute”, och olika typer av klassificeringar med hjälp av exempelvis 
färgsättning.   

3.2.1 Skogsdiken  
Utgångsmaterialet för analysen av skogsdikena är Lantmäteriverkets terrängdatabas. Materialet har 
bearbetats på följande sätt:   

 m_v lagren för de olika kartbladen har slagits ihop till ett 
 ett urval har gjorts på basen av tillhörighet till luokka 36311 (som är koden för skogsdiken) 
 urvalet har sedan ”klippts” ut så att de linjer som är innanför samt de linjer som korsas av 

områdesavgränsingen har valts 
 detta material har utgjort grunden för ”densitets”analyserna 

Densitetsanalyserna har utförts med verktyget Line Density i Spatial Analyst tillägget. Med Line 
Density verktyget har det utförts tre analyser med olika sök radie (search radius). Som sökradier 
användes 100, 500 samt 1000. En svaghet är att de skogsdikes klassade linjerna spiller över på 
exempelvis närliggande åkermark. Dock är överlappningen liten sett i ett större perspektiv. Den 
analys som använde 1000 som sökradie tycktes ge det tydligaste resultatet visuellt sett.  

3.2.2 Öppna myrar/mossar 
Utgångsmaterialet för analysen av myrar och mossar är Lantmäteriverkets terrängdatabas. 
Materialet har bearbetats genom följande steg:   

 m_p_lagren för de olika kartbladen har slagits ihop till ett 
 ett urval har gjorts på basen av tillhörighet till luokka 35422 och 35412 (som är koden för 

öppna mossar, lätt- och svårframkomliga) 
 urvalet har sedan ”klippts” ut så att de linjer som är innanför samt de linjer som korsas av 

områdesavgränsingen har valts 
 detta material har sedan använts för att visa utsträckningen av öppna mossar 

Täckningsgraden av materialet är dock inte fullständig, det finns ställvis en skillnad mellan 
kategoriseringen och vad som är öppen mosse i verkligheten,  jämförelse mellan terrängdatabas och 
flygbild har gjorts i figur 2.  
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Figur 2 Jämförelse över hur terrändatabasens öppna mossar lager stämmer överens med flygbilden  

3.2.3 Tvinmark och impediment 
Utgångsmaterialet för dessa är skogscentralens eget skogsdata (MVK_KUVIOT). Tvinmark och 
impediment har valts ut skilt för sig på basen av klassificeringen i huvudklass (pääryhmä) och jordart 
(maalaji). Urvalskriterierna för tvinmark var huvudklass 2 och för jordarten 60. Kriterierna för 
impediment var huvudklass 3 och jordart 60. Då jordarten är klassad som 60 innebär det att det är 
frågan om en torvmark.  
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3.2.4 Trädbeståndskarakteristika 
Utgångsdata för klassificeringen av beståndsuppgifterna har varit skogscentralens 
MVK_LASPSTO_SUMMA. I detta datalager finns alla skogsdatafigurer samt data om olika 
beståndskarakteristika. Dessa är bland annat: ålder (T), grundyta/ha (G), stamantal/ha (N), diameter 
(D) samt volym/ha (V). Detta lager har använts som grund när klassificeringen gjorts för m3/ha, 
grundyta, stamantal/ha, höjd och diameter.  De åtgärder som utförts gällande beståndskarakteristika 
är att de olika parametrarna har klassificerats och symboliken har anpassats med hjälp av 
färgsättning och numeriska värden som visar den aktuella figurens volym exempelvis. 

4. Analyser 
Analyserna och bearbetningen av materialet hoppas jag skall kunna fungera som en start för att 
bättre ta tillvara den data som finns. För att skogscentralen och de olika aktörerna inom 
skogsbranschen bättre skall kunna använda sig av data så behöver den förädlas till användbar 
information som är anpassad efter behoven. 

4.1 Öppna mossar 
De öppna mossarna utgör kärnan i torvmarkskomplexen och det är möjligt att de icke ekonomiska 
torvmarkerna ligger i nära anslutning till dessa. Därmed är det motiverat att bilda en uppfattning om 
var de är förlagda inom pilotstudieområdet.  

Dessa områden är till största delen öppna myrar, en liten andel tvinvuxna tallar kan förekomma.  
tabellen nedan framgår att inom pilotstudieområdet finns ca 750 ha med öppna mossar enligt 
Lantmäteriverkets terrändatabas (maastotietokanta) klassificering. (Tabell 2). Dock behöver 
osäkerheten gällande materialet som beskrevs i kapitel 3 och som visas figur 2 tas med i beaktande. 
Merparten av de öppna mossarna finns i de östra delarna av undersökningsområdet.  

 

Tabell 2 Statistik över öppna mossar enligt terrängdatabas 

Count: 180 
Minimum: 0 
Maximum: 101 
Sum: 762 
Mean: 4,233333 
Standard 
Deviation: 11,946687 
Nulls: 0 

 

4.2 Myrar 
Enligt skogscentralens skogsdata finns det 7362 hektar med torvmarker klassade som jordart 60. För 
att reda ut hur mycket av detta som är dikade myrar kan man subtrahera impediment och 
tvinmarker från totalsumman. Kvar lämnar cirka 4800 hektar som kan tänkas vara dikade myrmarker, 
i procent innebär det att ungefär 65% av torvmarkerna är dikade. 



9 
 

4.2 Impediment 
Impediment är skogsbrukets term för de minst produktiva markerna. På impediment är tillväxten 
under 0,1m3/ha/år. Dessa områden utgörs därför till största delen av öppna mossar och berg i dagen. 
Impedimenten utgör 10 % av arealen som klassas som skogsbruksmark. I södra Finland är andelen 
impediment lägre än 3 %. Lejonparten av områdena utgörs av öppna mossar. (Skogsbrukets handbok 
2007 s. 20; Skogsstatistisk årsbok 2014 s. 35 Skogsforskningsinstituet).  Inom pilotstudieområdet 
uppgår arealen av impediment på torvmarker till omrkring 1600 hektar. (Tabell 3). 
Impedimentfigurens medelstorlek ligger på 1,8 hektar, sum och mean utgör totalarealen samt 
medeltalet. Impediment är områden som automatiskt lämnas och borde lämnas utanför 
skogsbruksåtgärder. Av pilotområdets areal utgör impedimenten cirka 20 % av den totala 
torvmarksarealen.  

Tabell 3 Tabell över impediment enligt skogsdatan 

Count: 883,0 
Minimum: 0,0 
Maximum: 65,9 
Sum: 1601,7 
Mean: 1,8 
Standard 
Deviation: 4,2 
Nulls: 0,0 

  

4.3 Tvinmarker  
Tvinmarker är markklassen mellan impediment och skogsbruksmark. På tvinmarker är tillväxten 
mindre än 1 m3/ha/år men större än 0,1m3/ha/år. Dessa marker utgörs av exempelvis karga myrar. 
Tvinmarkerna utgör 10 % av arealen som klassas som skogsbruksmark (Skogsbrukets handbok 2007 s. 
20; Skogsstatistisk årsbok 2014 s. 33 Skogsforskningsinstituet). Enligt skogslagen skulle dessa på 
basen av låg tillväxt kunna restaureras eller lämnas att naturligt återgå till naturtillstånd. Innanför 
pilotstudie områdets gränser finns det arealmässigt cirka 1000 hektar. Medelstorleken på 
tvinmarksfiguren är 1,1 hektar. (Tabell 4). Sum och mean utgör totalarealen samt medeltalet. 
Tvinmarkerna utgör cirka 13 % av den totala arealen.  

Tabell 4 tabell över tvinmarker enligt skogsdatan 

Count: 922,0 
Minimum: 0,0 
Maximum: 9,6 
Sum: 1001,8 
Mean: 1,1 
Standard 
Deviation: 1,3 
Nulls: 0,0 

 

Dessa tvinmarker kan potentiellt vara sådana områden som kunde lämnas utanför åtgärder i 
samband med eventuell dikesrensning. De kan även vara sådan som redan är utanför aktivt 
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skogsbruk Materialet har förfinats vidare genom att välja ut de tvinmarker som korsas av eller vars 
gränser berörs av skogsdiken, en del av områdena är rastrerade på kartan nedan. (Figur 3). 

  

 

Figur 3 De rastrerade områdena på kartan är dikade tvinmarker.  

  De tvinmarksområden som korsas eller vars gränser tangeras av diken är lite mindre till antalet än 
gruppen av tvinmarker som de valdes ut ifrån. Tabellen nedan visar dikade tvinmarker.(Tabell 5). 
Arealmässigt uppgår tvinmarkerna med diken till ungefär 650 hektar (raden för sum i tabellen). De 
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områden som kunde betecknas som felinvesteringar utgör ungefär 9 % av den totala 
torvmarkarealen som tas upp i skogscentralens skogsdata.  

 

Tabell 5 tabell över tvinmarker som kunde lämnas utanför dikesrensing 

Count: 416,0 
Minimum: 0,1 
Maximum: 8,9 
Sum: 651,0 
Mean: 1,6 
Standard 
Deviation: 1,6 
Nulls: 0,0 

 

4.4 Kubikmeter per hektar 
Mängden kubikmeter per hektar kan också ge en fingervisning om dikningsdugligheten och behovet 
av iståndsättningsdikning. De områden med litet virkesförråd utgörs  av tvinmarker, impediment och 
dåligt växande myrmark. Med hjälp av skogscentralens skogsdata åskådliggörs skillnaden i 
volyminnehållet figurvis. (Figur 4). Enligt de senaste råden i god skogsvård så behöver ett 
utvecklingsdugligt trädbestånd minst innehålla 30-45 m3 virke. Enligt råden så borde beståndet växa 
med minst 1,5 m3/år/ha. Ifall man vet tidpunkten för när dikningarna och andra skogsvårdande 
åtgärder har utförts så kan volymen vara ett hjälpmedel för att se hur tillväxten varit över tid.  
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Figur 4 De rödfärgade områdena kunde möjligtvis klara sig utan iståndsättningsdikning tack vare stort kubikmeter/ha 
innehåll, de blå områdena innehåller lite kubikmeter/ha. 

 De områden med god tillväxt och ett större kubikmeterinnehåll kan eventuellt klara sig utan en 
dikesrensning eftersom det sker en tillräcklig avdunstning genom trädens kronor. Alternativt kan 
dikesrensningen skjutas på framtiden. I södra Finland kan trädbestånd med ett volyminnehåll på 125 
m3/ha ge en tillräcklig avdunstning för att grundvattennivån skall hållas på en nivå som inte påverkar 
negativt på tillväxten. För norra Finland är motsvarande virkesvolym 150 m3/ha. (Äijälä O., Koistinen, 
A., m.fl., 2014, s. 202) De rödaste områdena på ovanstående karta är sådana områden där 
virkesvolymen börjar vara på en sådan nivå att avdunstningen är tillräcklig för att hålla grundvattnet 
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på en lämplig nivå. På de figurer som är klassificerade som torvmarker och tvinmarker samt även är 
dikade finns i medeltal ca 55 m3/ha. (Tabell 6).  

Tabell 6 Statistik över kubikmeter/ha på dikade tvinmarker 

Count: 413,0 
Minimum: 0,0 
Maximum: 250,9 
Sum: 22704,9 
Mean: 55,0 
Standard 
Deviation: 42,7 
Nulls: 0,0 

 

4.5 Grundyta 
Grundyta innebär den sammanlagda tvärsnittsytan (på 1,3 m) av alla träd. Grundyta uppges i m2/ha. 
(Skogsbrukets handbok 2007, 174). Kartan nedan, visar hur klassningen av torvmarksfigurer kan se 
ut.( Figur 5).  På kartan visas figurerna klassificerade enligt grundytan. Grundytan på figuren visas i 
femstegs intervaller upp till 20 m2 grundyta. Från 20 m2 grundyta till och med högsta värdet är i en 
och samma klass.  

 

Figur 5 Kartan visar grundytan på de olika figurerna i form av färg och siffror, blåfärg innebär en lägre grundyta, röd färg 
innebär en högre grundyta. Siffran anger figurens specifika grundyta/ha. 
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På de tvinmarker som är dikade eller vars gränser berörs av diken så är grundytan i medeltal (mean) 
8,7. (Tabell 7). 

Tabell 7 Statistik över grundyta på dikade tvinmarker 

Count: 933,0 
Minimum: 0,0 
Maximum: 29,5 
Sum: 8117,5 
Mean: 8,7 
Standard 
Deviation: 5,3 
Nulls: 0,0 

4.6 Stamantal per hektar 
Stamantalet kan ge en fingervisning om markens möjlighet till att producera virke. För  att ett 
område ska vara dugligt för iståndsättningsdikning bör det enligt Råd i god skogsvård på torvmarker 
finnas minst 1000 stammar per hektar. Detta gäller om beståndet är ett klenare gallringsbestånd i 
mellan Finland (1000-1200 d.d.) (Ruotsalainen M. 2008,17 tabell). Figur 6 nedan visar 
torvmarksfigurer som har blivit klassificerade enligt stamantal. Klasserna är indelade i intervall på 500 
stammar/ha. 

På de torvmarksfigurer som är dikade och tvinmarker finns i medeltal 1160 stammar/ha. Nedan visas 
medeltalet (mean) på figurerna. (Tabell 8). 

Tabell 8 Statistik över stamantalet på dikade tvinmarker 

Count: 413 
Minimum: 0 
Maximum: 4909 
Sum: 478168 
Mean: 1158 
Standard 
Deviation: 623 
Nulls: 0 
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Figur 6 Kartan ovan visar stamantalet/ha genom färgsättning och siffror, blå områden innebär lågt stamantal per hektar, 
röda områden innebär ett högt stamantal per hektar. Siffrorna anger figurernas specifika stamantal/ha. 

4.7 Träd höjd 
Liksom de övriga parametrarna ger även höjden på trädbeståndet en bild av torvmarkens 
produktionsförmåga. Nedan stående karta visar hur torvmarkerna klassificerats enligt höjden på 
beståndet. (Figur 7). Höjden har klassificerats i en meters intervall. Nedan stående tabell visar 
statistik över höjden på dikade tvinmarksfigurer. (Tabell 9). Medelhöjden på dessa figurer är nio 
meter.  

Tabell 9 Statistik över höjd på dikade tvinmarker 

Count: 413 
Minimum: 0 
Maximum: 18 
Sum: 3770 
Mean: 9 
Standard 
Deviation: 3 
Nulls: 0 
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Figur 7 Karta där torvmarksfigurerna har kategoriserats enligt höjd, blå färg betyder att trädbeståndet är lågt, röd att 
trädbeståndet är högt. Siffrorna anger trädbeståndets höjd på figuren. 
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4.8 Diameter 
Diametern har klassificerats i fem-centimeters intervall på nedanstående karta. (Figur 8).  

 

Figur 8 Karta på torvmarker som klassats enligt diameter 

De områden som är klassas som tvinmarker och som korsas av diken har en medeldiameter på cirka 
12 cm. (Tabell 10). 

Tabell 10 Statistik över diametern på dikade torvmarker 

Count: 413,0 
Minimum: 0,0 
Maximum: 22,9 
Sum: 5009,8 
Mean: 12,1 
Standard 
Deviation: 4,2 
Nulls: 0,0 
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4.9 Jämförelse av CHM2009 & CHM2016 
CHM lagret består av laserscannat material där trädbeståndets höjd framgår. Genom att jämföra de 
olika åren 2009 och 2016 kan förändringen i höjdtillväxt tydliggöras. I och med detta kunde detta 
tillvägagångssätt därmed vara ett verktyg för att identifiera områden som inte har växt på höjden och 
i förlängningen sådana områden som kunde vara potentiella lågproduktiva torvmarker. Genom 
nedanstående karta syns förändringar som skett i trädbeståndets höjd över tid. Detta framgår 
tydligast på områden var förnyelseavverkningar skett. Det blått färgade området visar att 
trädbeståndets höjd har minskat jämfört med 2009 års laserscanning. Förnyelseavverkningar framgår 
särskilt tydligt i materialet. Vidare framträder även de öppna torvmarkerna som inte ändrat i höjd. De 
trädbestånd som växt lite framträder inte lika tydligt. 

 

Figur 9 Jämförelse där det nya CHM-lagret subtraherats från det äldre. Den utförda förnyelseavverkningen blå färg på 
kartan framträder här tydligt i mitten av kartan. 

Detta material har förfinats genom att en hot spot analys har genomförts. Genom den syns de 
områden med lågpunkter och högpunkter som är signifikanta med tanke på de omkringliggande 
områdena. De områden som framträder här är den öppna mossen, förnyelseavverkningen och jämna 
trädbestånd på fastmark. Enstaka områden på den dikade torvmarken framträder dock, dessa kunde 
då tänkas vara potentiellt lågproduktiva.  



19 
 

 

Figur 10 Karta över optimerad hot spot analys. De blåa områden visa var det är statistiskt signifikant att värdena är låga, 
de röda områdena visar var det är statistiskt signifikant att värdena är höga. 

4.10 Skogsdiken 
Genom att analysera densiteten av skogsdikena uppstår en mera visualiserad uppfattning om var 
torvmarkskomplexen återfinns inom området. Detta är till hjälp vid rangordningen av olika områden. 
Ifall det inom ett område återfinns stora torvmarksområden med stor andel dikad mark så är det 
inom ramarna för detta projekt mera intressant än ett område med liten andel dikad mark. (Figur 
11).  
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Figur 11 Karta över skogsdiken, de mörkröda linjerna 

På basen av en visuell granskning ser man att de mera intressanta områden hittas öster om Vörå ådal 
runt Kalapää träsk samt i nordöstra delarna av Vörå kommun mellan Kimo och Pensala byar. Mera 
specifikt hör de till avrinningsområdena 84.009 (Vörå ådal) och 43.005 (Munsolbäcken). (Figur 12). 
Detta kan även göras mera tydligt genom resultatet av densitetsanalysen. De röda områdena visar 
där dikestätheten är störst, färgen för de minsta värdena har gjorts osynliga för en ökad tydlighet.  
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Figur 12 Karta med densitetsanalys, de röda områdena har högst dikestäthet 

Vidare kan även dessa skogsdikeslinjer buffras. I analysen buffrades linjerna med 20 meter på båda 
sidorna om mitten. Denna buffringszon representerar därmed dikets ungefärliga verkningsområde.  
Dikenas verkningsområde uppgår till ungefär 12 000 hektar inom pilotstudieområdet.  Raden för sum 
i tabellen visar arealen. (Tabell 11.) 

Tabell 11 Statistik över skogsdikena som blivit buffrade med 20 meter utgående från terrängdatabas.  

Count: 28150,0 
Minimum: 0,0 
Maximum: 6,0 
Sum: 11911,0 
Mean: 0,4 
Standard 
Deviation: 0,6 
Nulls: 0,0 
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5. Torvmarker med låg avkastning enligt statsrådets förordning 
Enligt statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog 30.12.2013/1308, 2 kap 6§ 
ska det på torvmarker med liten avkastning lämnas kvar ett trädbestånd på minst 20 stammar per 
hektar.  Enligt 2 kap 7§: för att ett återställande av torvmark skall kunna godkännas behöver en 
utredning om ifrågavarande områdes tidigare tillstånd samt plan över återställning lämnas in till 
Finlands skogscentral eller behörig närings-, trafik- och miljöcentral. (Finlex, 30.12.2013/1308) 

Liten avkastning definieras i skogslagen 12.12.1996/1093 5 a § som lågproduktiva områden med 
avseende på virkesproduktionen. Om stamvirkestillväxten underskrider 1 m3 /ha/år kan området ses 
som lågproduktivt alternativt lågavkastande vilket innebär att det inte föreligger någon 
förnyelseskyldighet på området.  (Finlex, 12.12.1996/1093. Rekommendationerna i råd i god 
skogsvård på torvmarker är därmed lite strängare än lagens tolkning.  

Vidare enligt skogslagen 12.12.1996/1093 5 a § andra momentet : ”Någon förnyelseskyldighet finns 
inte heller i fråga om områden där en ursprungligen öppen torvmark eller en torvmark med glest 
trädbestånd eller en skoglig vårdbiotop återställs utifrån en plan godkänd av en av Finlands 
skogscentrals regionenheter, nedan kallad skogscentral, eller av en myndighet”. (Finlex, 
12.12.1996/1093).  

6. Torvmarken som ekosystemtjänst 
Med begreppet ekosystemtjänst menas den nytta som människan får av naturen och ekosystemen. 
Vidare behöver tjänsten vara knuten till levande organismer för att räknas som en ekosystemtjänst. 
Nyttan kategoriseras enligt försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. (Naturvårdsverket). 

 försörjande: varor och nyttor, exempelvis bär och virke 
 reglerande: påverkning och styrning, exempelvis reglering av vattenbalansen 
 kulturella: immateriella värden, exempelvis upplevelser och jakt 
 stödjande: grund för de övriga tjänsterna 

Torvmarken bidrar även den med nyttor till människan. Inom kategorin försörjande återfinns bland 
annat virke och bär. Den reglerande effekten som en torvmark har är exempelvis att den kan lagra 
upp vatten vid häftiga regn och släppa ifrån sig vattenmassorna över en längre tid. Till de kulturella 
tjänsterna som en torvmark bidrar med kan räknas jakt- eller friluftsupplevelser. 

7. Diskussion 
Meningen med denna pilotstudie har varit att ta fram olika sätt att i grund och botten beskriva och 
klassificera produktionsförmågan hos torvmarken. Produktionsförmågan är också den faktor som 
avgör om ett område är dugligt för vidare investeringar i form av exempelvis iståndsättningsdikning. 
De olika mått som skogsbranschen använder sig av för att beskriva trädbeståndet har synliggjorts 
med hjälp av indelning i klasser och med olika färgsättningar. Denna visualisering tror jag skulle 
kunna vara till hjälp för att få en överblick och för att underlätta identifieringen av potentiella 
lågproducerande torvmarker i samband med planeringen.  

Inom pilotstudieområdets gränser finns ungefär 7000 hektar med torvmark enligt skogscentralens 
skogsdata. Av dessa är 1600 hektar impediment främst i form av öppna trädfattiga mossar. 
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Tvinmarkernas areal är ganska exakt 1000 hektar. Utav tvinmarkerna är cirka 650 hektar dikade, 
dessa dikade tvinmarker kunde därmed vara potentiella lågproducerande torvmarker som kunde 
lämnas utanför exempelvis nästa iståndsättningsdikning. Dessa potentiella felinvesteringar utgör 
ungefär 9 % av den dikade torvmarksarealen, vilket ligger ungefär i linje med de observationer som 
naturresursinstitutet gjort.  

Dock anser jag att det finns ett problem när det gäller klassificeringen av vad som är tvinmarker. I 
min mening är en del av torvmarkerna överskattade gällande deras produktionsförmåga och kvalitet. 
Detta syns enligt mig tydligt på ett dikat torvmarksområde inom pilotstudieområdet. Gällande det 
specifika området så finns klara uppgifter om åtgärder och tidpunkter för när åtgärderna utförts. På 
basen av dessa kan man bilda en uppfattning om hur trädbeståndet borde ha utvecklats och se ut 
idag för att det skall vara motiverat med ytterligare investeringar i skötseln av detta område. En 
avgörande faktor är att man har bakgrundsuppgifter om åtgärder tillgängliga. Detta kan dock vara ett 
problem i och med att dokumenten inte är elektroniska och i och med det relativt otillgängliga. 

 Jag anser att dessa lågproducerande torvmarker är lågt hängande frukt med tanke på förbättringen 
av vattenkvaliteten. Att lämna dessa områden utanför ekonomiskogsbruk och åtgärder tror jag kan 
vara ett lockande alternativ för markägarna eftersom det inte är ekonomiskt att bruka dessa 
områden. Nyttan för vattenvården uppstår därmed genom att vidare investeringar i form av 
exempelvis iståndsättningsdikningar inte utförs. Enligt mig borde detta vara ett lockande alternativ 
bara man får kommunicerat budskapet på ett förutsättningslöst sätt.   

Arbetet gällande dess lågproduktiva områden består i fortsättningen enligt mig i en noggrannare 
kartering av Österbotten i stort och att informationen vidarebefordras till de aktörer som utför de 
praktiska arbetena. Ett stort arbete ligger även i spridning av information till markägare och aktörer 
gällande frågan. Här anser jag att den största vinsten ligger, för en förändring sker endast ifall 
markägarna och aktörerna förstår varför de borde ta saken i beaktande.  
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8. Naturvårdsprojekt 
Kiljanemossen inom pilotstudieområdet kunde fungera som ett praktiskt exempel gällande  de 
lågproduktiva torvmarkerna. Detta skulle senare kunna utmynna i ett torvmarksrestaureringsprojekt 
ifall markägarna är intresserade. Området kring Kiljanemossen har dikats i två omgångar. Första 
gången dikades den i slutet av 1960-talet senaste dikningen utfördes i början av 1990-talet. Området 
är cirka 300 hektar stort. Området utgörs av en kärna av öppen mosse med omkringliggande dikade 
torvmarker. Det är därmed cirka 50 år sedan området dikades. Ser man till råden i god skogsvård 
borde då trädbeståndens volym ligga på ungefär 70-75 m3/ha. Detta får man om man tar 50 år x 1,5 
m3 tillväxt per år. Ser man till skogsdatan och volyminnehållet kan man snabbt bilda sig en 
uppfattning om var de figurer som kan tänkas vara underproduktiva är förlaggda på området. På 
kartan nedan syns den senaste planen över iståndsättningsdikningen som gjordes i början av 1990-
talet. Den gamla kartan har georefererats. (Figur 13). 

 

Figur 13 Tidigare dikningsplan georefererad, volyminnehåll från skogsdatan. En del av figurerna har lämnats orensade vid 
den senaste dikesrensningen.  
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De figurer som har valts ut har alla ett volyminnehåll under 75 m3 enligt skogsdatan. Den öppna 
mossen berörs inte nämnvärt av åtgärder. Nedan en tydligare karta över figurerna. (Figur 12).

 

Figur 9 Karta över möjliga lågproduktiva torvmarksfigurer, sifforna är en numrering av skogsdatafigurerna. 
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