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Vapo Group producerar torv på ett
hållbart sätt i Finland, Estland och Sverige

Vapo Group torvproduktion 2021

• 216 aktiva produktionsområden~ 21 300 hektar

Finland, Vapo Oy

• 149 aktiva produktionsområden ~ 13 600 hektar

Sverige, Neova AB

• 56 aktiva produktionsområden ~ 4 000 hektar

Estland, Tootsi Turvas AS

• 13 aktiva produktionsområden ~ 3 700 hektar
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Dessa kriterier beskriver torvens hållbarhet i Finland, Sverige och Estland

➢ Torv är en unik organisk biomassa som huvudsakligen bildas i boreala våtmarkers ekosystem.

➢ Torv förnyas långsamt (inte fossilt) (Enligt The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) och EU-kommissionens klassificering).

➢ Torv har mångsidiga användningsområden för att främja lokal matproduktion och hälsosamma miljöer.

➢ Användning av torv i aktivt kol och andra högvärdiga produkter renar förorenade miljöer och förbättrar 

tillgången till rent dricksvatten.

• Kriterierna beskriver principerna för ansvarsfullt producerad torv av Vapo Group i Finland, Estland och 

Sverige. Torvproduktionen bedrivs av följande juridiska företag: Vapo Oy, Neova AB och Tootsi Turvas AS.

• Det miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvarstagandet baseras på EU:s och nationell lagstiftning, 

Vapo Oy:s riktlinjer för hållbarhet och Vapo Groups ledningssystem samt externa certifieringar.

Översikt av hållbarhetskriterier för torv

Sustainability Concept for Peat, Vapo Group



Vapo Group’s styrning för hållbart torvbruk

• Vapo Oy ägs av den finska staten (50,1%) och Suomen Energiavarat Oy (49,9%). Vapo Group är ett 

internationell koncern som verkar i flera olika länder. Våra företag marknadsför:

➢ Ren och lokal matproduktion.

➢ Nya produkter med högt mervärde baserade på förädlad biomassa från våtmarkerna.

➢ Lokal bränsleförsörjning.

• De företag som hanterar torvproduktion inom Vapo Group är Vapo Oy (Finland), Tootsi Turvas AS (Estland) 

och Neova AB (Sverige).

• Vapo Group har ett tydligt definierat ledningssystem bestående av företags- och affärsstyrning, policies, 

rutiner för drift och andra instruktioner.

➢ Certifierat och regelbundet granskat ISO 14001 miljöledningssystem och ISO 9001 kvalitetsledningssystem, implementerat i de flesta 

länder och företag.

➢ RPP certifiering (Responsibly Produced Peat – ansvarsfullt producerad torv) och RHP kvalitetsmärkning med tredjepartsgranskning

(Potting Soil Trade Regulation) .

• Våra kriterier hjälper oss i det dagliga arbetet att fatta rätt beslut gällande de standarder och 

driftsförhållanden som krävs för att säkerställa hälsa och säkerhet, miljö och kvalitet.

➢ Vapo Group Code of Conduct, Uppförandekod för leverantörer och Policy för ansvarsfullt företagande.

18.11.2020 Sustainability Concept for Peat, Vapo Group5
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• Torvtäktsverksamhet är strikt reglerad och kräver miljötillstånd.

➢ Alla torvtäkter lyder under miljötillstånd utfärdade av nationella myndigheter.

• Miljötillstånden innehåller regler om villkorsefterlevnad för minskad risk av negativ 

miljöpåverkan och tillsyn.

• Torvtäktsområden för produktion är exakt definierade i nationella föreskrifter.

➢ Nationellt eller regionalt betydande naturvärden riskerar inte att försämras.

➢ Tillsynsmyndigheten utför tidsbestämda inspektioner av torvtäkterna.

• Se mer om miljöregleringen i Finland, Sverige och Estland i appendix.

Efterlevnad av regelverk för 
torvtäktsverksamhet

Sustainability Concept for Peat, Vapo Group18.11.2020



Miljöansvar, 1/2

• Torvproduktion lokaliseras endast till torvmarker som inte är i sitt naturliga tillstånd. Nationellt 

eller regionalt betydande naturvärden riskerar inte att försämras.

• Planering och beredning av ett torvtäktsområde regleras alltid genom miljötillstånd.

• Hantering av dräneringsvatten från torvtäkt baseras på bästa tillgängliga teknik (BAT - Best 

Available Techniques). Se mer om vattenhanteringen i appendix.

• Förberedelse av torvtäkt och produktion utförs av utbildade entreprenörer. Entreprenören måste 

tillhandahålla information om entreprenörsansvar och registrera information om kontrakt och 

anställda hos skattemyndigheten.

• Vapo Group’s uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct) och 

säkerhetsutbildning styr arbetet kring torvproduktion.

• Under torvproduktionen övervakar Vapo Groups miljöspecialister, oberoende miljöexperter och 

myndigheter att kraven för miljötillstånd uppfylls, implementeras och rapporteras enligt 

överenskomna riktlinjer.

18.11.2020
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Miljöansvar, 2/2

• Beroende på vald form av efterbehandling är det möjligt 

att gradvis övergå till en ny markanvändningsform under 

pågående torvproduktion, och senast när produktionen i 

hela området avslutas.

• De vanligaste formerna av efterbehandling i alla länder 

är skogsplantering, skapande eller restaurering av 

våtmark och i Finland också jordbruk.

• Vilken form av efterbehandling som väljs baseras på 

markägares önskemål, myndigheter samt nationell 

lagstiftning och miljötillståndsregler.

• Vid efterbehandlingen återgår områdena till ett 

ekosystem där kol ackumuleras när skogen tillväxer eller 

ny torv bildas som ett resultat av restaureringen.

• Efterbehandlingen bidrar till en ökad biologisk mångfald.

18.11.2020
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Skogsplantering Våtmarksrestaurering

Skapande av våtmark Jordbruk
Sustainability Concept for Peat, Vapo Group



Socialt ansvar

• Innan myndigheter i Finland, Sverige och Estland utfärdar ett miljötillstånd ges berörda 

intressenter möjlighet att lämna invändningar och åsikter om tillståndsvillkor och planen för 

torvproduktion.

• I Vapo Group finns ett samarbete med berörda intressenter genom hela torvproduktionens 

livscykel.

➢ Innan miljötillståndsansökan lämnas in arrangeras samråd med berörda intressenter för att 

diskutera täktansökan. Detta är en obligatorisk del av miljökonsekvensbeskrivningen.

➢ Då efterbehandlingen planeras kan exempelvis lokala natur-, fågel- och jaktföreningar ges 

möjlighet att påverka våtmarkens utformning.

• Vapo Group publicerar årligen Corporate Responsibility Report.

18.11.20209

https://www.vapo.com/en/corporateresponsibility
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https://www.vapo.com/en/corporateresponsibility


9.12.201910

• De senaste åren har Vapo Group investerat betydligt i att förbättra lönsamheten och att utveckla 

nya affärer.

➢ År 2019 uppgick de totala investeringarna till cirka 79,8 miljoner euro1.

• Vapo Group gör också regelbundna utdelningar till sina ägare.

• Verksamheten är landsbygdsbaserad och regional i Finland.

➢ Vapo Group och dess 170 torventreprenörer bedriver verksamhet med anställda i cirka 129 kommuner.

➢ De lokala effekterna som skattebetalare och köpare av varor och tjänster är betydande.

• Torvproduktionens direkta sysselsättningseffekt i Finland motsvarar över 2 000 årsarbets-

tillfällen 2 och de  indirekta effekterna är ungefär de dubbla. Vapo Group står för ca 60%3 av 

dessa effekter.

➢ Vapo Group har över 500 anställda i Finland.

Ekonomiskt ansvarstagande, Vapo Group

Ekonomiskt ansvarstagande, Finland
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• Verksamheten är landsbygdsbaserad och regional i Sverige.

➢ De lokala effekterna som skattebetalare och köpare av varor och tjänster är betydande.

➢ De direkta skatterna som betalades under 2019 var 42,9 miljoner SEK (3,9 miljoner €) och de indirekta skatterna 

13,5 miljoner SEK (1,2 miljoner €).

➢ Inköp uppgick till 410,4 miljoner SEK (37 miljoner €) under 2019, fördelade på olika län i Sverige.

➢ Vapo Group har nästan 200 anställda i Sverige.

➢ cirka 30 anställda och 60 entreprenörer arbetar med torvproduktion.

• Verksamheten är landsbygdsbaserad och regional i Estland.

➢ Tootsi Turvas AS och Kekkilä-BVB Eesti OÜ (ägt av Vapo Oy) och dess entreprenörer är verksamma 

och sysselsätter personal i små kommuner.

➢ De lokala effekterna som skattebetalare och köpare av varor och tjänster är betydande.

➢ Tootsi Turvas AS och Kekkilä-BVB Eesti OÜ har 50 anställda och cirka 150 underleverantörer i Estland.

Informationen baseras på data från 2019.

Ekonomiskt ansvarstagande, Sverige

Ekonomiskt ansvarstagande, Estland
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Nyckellagstiftning om torvproduktion:

• Miljöskyddslagen (527/2014)

• Miljöskyddsförordningen (169/2000)

• Lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920)

• Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017)

• Naturvårdslagen (1096/1996)

• Naturvårdsförordningen (160/1997)

• Art- och habitatdirektivet, Bilaga IV (Council Directive 92/43/EEC)

• Vattenlagen (587/2011)

• Avfallslagen (646/2011)

Nationella program för miljöskydd i torvproduktion:

• Principbeslut av regeringen om hållbart och ansvarsfullt nyttjande och skydd av 

myr- och torvmarker, 30 augusti 2012.

• Energi- och klimatstrategin, 2016.

• Förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006)

• Regionala vattenvårdsplaner 2016-2021.

• Markanvändnings- och bygglagen (132/1999)

• Nationella mål för markanvändning som anges i lagen

Andra lagar och förordningar som reglererar finsk

torvproduktion:

• Lag om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004)

• Lag om miljöskadeförsäkring (81/1998)

• Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 
(390/2005)

• Renskötsellag (848/1990)

• Förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet 
(214/2007)

• Beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992)

• Lag om ersättning för miljöskador (737/1994)

• Marktäktslagen (555/1981)

• Lag om fornminnen (295/1963)

• Signifikanta frivilliga åtaganden utöver 

tillståndsvillkoren

• Intressenter har möjlighet att påverka under 

tillståndsprocessen

En av världens strängaste miljölagstiftningar reglerar 
torvproduktion: Finland

18.11.2020
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Nyckellagstiftning som reglerar torvproduktion:

• Miljöbalken 1998:808. 

• Torvtäkt regleras i Kapitel 9

• Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet, inklusive

torvproduktion, regleras i kap 9 paragraf 6.

• Kapitel 11 reglerar Vattenverksamhet

• Markavvattning är förbjuden i stora delar av södra Sverige. Det är möjligt

att ansöka om dispens från förbudet.

• Artskyddsförordningen (2007:845)

• Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 

Nationella program för miljöskydd i torvproduktion:

Våtmarksinventeringen, VMI

• Intressenter har möjlighet att påverka under 

tillståndsprocessen

• Torvproduktion kan endast tillåtas och lokaliseras på 

redan förändrade, dränerade torvmarker eller på 

områden som har förlorat sina naturvärden.

o Tillstånd för torvproduktion utfärdas främst på 

torvområden i VMI-klass 4 eller 3

• Avvattning, grävning och dikning är förbjudet enligt 

Miljöbalken (1998: 808) kapitel 11 paragraf 13. Det 

finns möjlighet att ansöka om dispens från förbudet och 

det är ofta nödvändigt för att möjliggöra torvskörd.

Andra lagar och förordningar som reglererar svensk 

torvproduktion:

• Skogslagen habitat

• Vattenlagen habitat 

• Fågeldirektivet, Bilaga 1

• Art- och habitatdirektivet, Bilaga IV

Sustainability Concept for Peat, Vapo Group

En av världens strängaste miljölagstiftningar reglerar 
torvproduktion: Sverige
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Nyckellagstiftning gällande torvproduktion i Estland:

• Earth Crust Act (01.01.2020), “Jordskorpelagen”

• General Part of the Environmental Code Act (01.01.2020), 

“Miljöskyddslagen” 

• Water Act (07.05.2020), “Vattenvårdslagen”

Nationella program för miljöskydd i torvproduktion:

• Generella principer för utvinning ur jordskorpan till 2050

• Nationell utvecklingsplan för energisektorn till 2030

• Generella principer för klimatpolicy

• Resolution angående estniska parlamentets generella 

principer för klimatpolicy till 2050

Andra lagar och förordningar som reglererar estnisk torvproduktion:

• Lag om miljökonsekvensbeskrivningar och miljöledningssystem

• Lista över torvmarker störda av utvinning och övergivna samt lista över 
torvmarker lämpliga för utvinning

• Specificerade villkor för preliminär bedömning

• Lag om tillsyn av miljöstörande verksamheter

• Lag om registrering av naturresurser och deras användning

• Specificerade kriterier för Miljökonsekvensbeskrivning

• Förordning för hantering av utvinningsavfall

• Säkerhetsföreskrifter för brytning

• Specificerade villkor för plan för brytning

• Intressenter har möjlighet att påverka under 

tillståndsprocessen

• Alla utvinningsområden där Tootsi Turvas AS verkar är större 

än 25 hektar och därför har obligatoriska förfaranden för 

miljökonsekvensbedömning (MKB) tillämpats innan 

miljötillstånd utfärdas.

Sustainability Concept for Peat, Vapo Group

En av världens strängaste miljölagstiftningar reglerar 
torvproduktion: Estland
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Bevarande av torvmark är garanterat för 

framtida generationer

• 1/3 av finsk landareal är torvmark, 9.08 miljoner hektar.

• Bara 0,8 % av torvmarken används för torvproduktion.

• Torvanvändningen överstiger inte den årliga 

ackumuleringen av torv.

• Torv bildas hela tiden – det kalla och regniga klimatet 

på delar av norra halvklotet är gynnsamt för 

torvbildning.

• Torv produceras bara på torvmarker som inte längre är 

i sitt naturliga tillstånd.

Användning av torvmark är hållbart

I Finland finns 9,08 miljoner hektar torvmark.
~ En tredjedel av all mark i Finland. Bara 0,8 % av det används för torvproduktion

Sources: Metsätilastollinen vuosikirja 2014, www.ym.fi/soidensuojeluohjelma (16.1.2017), 

Bioenergia ry (1/2017); Myllys, Lilja & Regina (2012)

18.11.2020 Sustainability Concept for Peat, Vapo Group

Utilization of peatland in Finland

Peat production

Protection

Agriculture

Pristine

Forestry

Peatlands total

http://www.ym.fi/soidensuojeluohjelma


18.11.2020

17

Other land-use 

that has 

affected the 

wetlands 2,6

Forestry 2,09

Agriculture.

0,29

Pristine 1

Conservation

2,1

Peat production 0,012 Mha

I Sverige finns ca 10 miljoner hektar torvmark
~ En femtedel av all mark i Sverige (totalt 45 miljoner hektar)
Bara 0,03 % används för torvproduktion.

Användning av torvmark i Sverige:

• Torvproduktion 0,12 % (Vapo Group svarar för 0,.04 % )

• Skogsbruk 21 %

• Odränerad 10 %

• Skyddad 21 %

• Jordbruk 3 %

• Annan markanvändning som har påverkat 

våtmarker 26 %

Hållbarhetskoncept för Svensk Torv 2020: 

• Publikationer från Naturvårdsverket 2009. Våtmarksinventeringen 25 år, nationell

slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige.

• https://www.svensktorv.se/Homepage/Download-

File/f/1216699/h/7b5f66996b4759dfdb1d3337fb91ee8b/TorvFakta+20191212

• Olsson, M 2015 (2016). Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella 

näringar.

Mha

Mha

Mha
Mha

Mha

Sustainability Concept for Peat, Vapo Group

Användning av torvmark är hållbart
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Estonia 4,523 million hectares

Agriculture 32 %

Forestry (includes
some marshy
areas) 50%

Forestry and
marshy areas -
mixed, estimated

Enligt estnisk lag för användning av resurser från jordskorpan tas torvresurser med i 
beräkningen om torvlagrets tjocklek är 90+ cm, det spelar ingen roll om det området är 
i myr eller skog.

Enligt studier från Tallinns Tekniska Universitet finns det för närvarande
• 271 300 hektar orörda myrar i Estland och
• 769 816 hektar täcks av torvmarker där torvlagret är 90+ cm.

I Estland är 358 923 hektar aktiva torvresurser, dvs
• täckta av torvmarker där torvlagret är 90+ cm OCH
• inte är skyddade eller olämpliga för produktion av andra skäl.

• Enligt en undersökning från 2011 var torvtäkt tillåten på 20 281 hektar
• 9 800 hektar är övergivna torvtäkter
• Återstående aktiva torvresurser används inte av olika skäl.

I Estland definieras 358 923 
ha som aktiva torvresurser
(dvs ej skyddade eller olämpliga för
produktion av andra skäl).

Endast 0,06 % av aktiva torvresurser
används för torvtäkt1

Peat mining areas 20 281 ha

Abandoned peat mining areas 9 800 ha

Active peat resources, not in use 328 842 ha

Estland → Torv och 
andra våtmarker täcker 
~1,2 miljoner ha av 
landarealen (22,5 %).

Sustainability Concept for Peat, Vapo Group

Användning av torvmark är hållbart



Struktur för torvproduktionsområde med 
vattenreningssystem i Finland

18.11.2020 Sustainability Concept for Peat, Vapo Group19

Bästa tillgängliga teknik (BAT)

• Teknik godkänd av tillsynsmyndigheter för 

att uppfylla kriterier för torvproduktionens 

vattenbehandling.

• Definieras från fall till fall beroende på 

egenskaperna hos varje 

produktionsområde och vattenrecipient.

Definitionen av bästa tillgängliga teknik är att 

uppfylla de lokala kraven för miljötillstånd och 

syftar till att minimera miljöpåverkan och risker 

i all verksamhet.

I Finland inkluderar BAT förutom en 

sedimentationsbassäng, alltid ett 

avrinningsfält, våtmark eller kemisk 

vattenrening.

I Sverige och Estland är BAT oftast

en sedimentationsbassäng. För vissa

områden konstrueras avrinningsfält

eller våtmarker för vattenrening.



Efterbehandling på färdigskördad torvtäkt

• De vanligaste formerna av efterbehandling är skogsplantering, våtmarksrestaurering och i

Finland även jordbruk.
• De senaste åren har Vapo etablerat sammanlagt 101 våtmarker, täckande 2 700 hektar, som frigjorts efter torvproduktion i Finland.

• Efterbehandlingsmetod väljs och används baserat på nationell lagstiftning och

miljötillståndskrav. Markägaren är alltid involverad i processen när torvproduktionen avslutas. 

75%

25%
Sweden

Forestry

Wetland
creation/restoration

30%

70%

Estonia

Forestry

Wetland
creation/restoration

75%

5%

20%
Finland

Forestry

Wetland
creation/restoration

Agriculture
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Ca 50 000 hektar med tidigare torvproduktion 

i Finland har omvandlats för ny 

markanvändning under de senaste 30 åren.1

Ca 4 694 hektar av Tootsi Turvas AS tidigare 

använd mark för torvproduktion i Estland har 

omvandlats för ny markanvändning under de 

senaste 30 åren

Ca 1 360 hektar av Neova AB och Hasselfors

Garden AB tidigare använd mark för torvproduktion i 

Sverige har omvandlats för ny markanvändning 

under de senaste 30 åren.

https://www.vapo.fi/blog/2020/11/26/sata-ja-yksi-kosteikkoa-turvaamaan-luonnon-monimuotoisuutta/


Valet av efterbehandlingsmetod sker enligt nationell lagstiftning 
och miljötillståndskrav

• I Finland ingår beslutet om efterbehandling/restaurering efter torvproduktion inte i miljötillståndet och 

enligt nationell lagstiftning kan beslutet endast fattas av markägaren. Torvproducentens ansvar är att 

avsluta torvproduktion och förbereda området innan det kan överlåtas till markägare för slutlig 

efterbehandling, vilket minimerar miljöpåverkan.

• Markägandet i Finland är fragmenterat.

• Mer än 60% av Finlands landareal är privatägd.

• Finska staten äger ungefär 30% av landarealen. Kommuner, församlingar och företag äger ca 10%.1

• I Estland och Sverige är efterbehandling reglerad i miljötillståndet och slutlig efterbehandling väljs i

samverkan mellan myndigheter och markägare.

• I Estland ägs landarealen för torvproduktion av staten. 

• I Sverige produceras torv framförallt på mark som arrenderas från statliga eller privata markägare.

21
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Tidigare torvtäkter som har efterbehandlats

18.11.202022

Avrinningsfält i Ulila, Estland 2020. Konstruerat

på en tidigare produktionsyta. Torvproduktionen

avslutades på 1960-talet.

Nygårdsmyran Gråtängarna, Sverige 2020. 

Torvproduktionen avslutades 2011 på 13,5 ha och 

området har restaurerats till våtmark. 

Alsmyran, Sverige 2020. Produktionen avslutades

2011 på 80 ha och området har efterbehandlats till 

våtmark och delvis också till skog. 

Aitoneva, Kihniö Finland

1. Torvproduktion håller på att avslutas.

2. Samma yta efter att dammen konstruerats. Efter 

två år består vegetationen framförallt av starrväxter 

(Carex sp). Den öppna vattenytan börjar utveckla 

vegetation som liknande den på stränder i grunda 

sjöar.

3. och 4. Några år efter att torvproduktionen avslutats liknar området en öppen myr. Tranor, svanar, 

gäss, änder och vadarfåglar frodas i området. 

2002 2004 2012 2014


