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Branschföreningen Svensk Torv 
är en samarbetsorganisation 
för torvproducenter och använ-
dare av torv för energiändamål, 
i yrkesmässig trädgårdsodling 
och hobbyodling som substrat 
och jordförbättring samt som strö 
inom djurhållning. Syftet är bland 
annat att informera om torv och 
verka för att torv och torvmark 
förvaltas på ett hållbart sätt.

Svensk Torv ger ut denna tidning 
samt publicerar nyheter och 
artiklar på www.svensktorv.se och  
www.torvforsk.se samt LinkedIn 
och Facebook @svensktorv.

Vill du stötta att Sverige får bättre klimat 
och miljö samtidigt som landets livsmedelsför-
sörjning säkras? Då är det bra att du använder 
torvbaserad jord och odlingssubstrat.  

Det svenska torvbruket är hållbart eftersom 
torv endast skördas på redan dikad torvmark, 
med inga eller ytterst låga naturvärden, sam-
tidigt som det alltid krävs efterbehandling på 
avslutade torvtäkter. 

Det ser vi inom torvbruket som mycket posi-
tivt. Efterbehandlingarna gynnar miljön när en 
rik flora och fauna i landskapen skapas samti-
digt som växthusgasutsläppen stoppas. 

Det kan vara bra att känna till dessa, ofta 
väldigt okända, klimat- och miljövinster som 
varje såld torvsäck med odlingsjord bidrar 
till. Efterbehandling efter avslutat tillstånd 
till skörd är obligatorisk i Sverige och pengar 
för detta avsätts direkt i samband med att 
täkttillståndet tas i anspråk. 

Det är betydande klimatbesparingar som görs 
på detta sätt. IPCC anger att efterbehandling 
av redan dikad torvmark är den mest effektiva 
åtgärden för att minska växthusgasutsläppen. 
För att en ansökan om torvskörd ska vara 
komplett måste en väl beskriven efterbehand-
lingsplan bifogas ansökan. Solcellsparker är ett 
nytt efterbehandlingsalterantiv som vi berät-
tar om i detta nummer. Då blir klimatvinsten 
dubbel; markens växthusgasutsläpp upphör 
samtidigt som grön el tillverkas på platsen. 
Dessutom sparas  produktiv jord- och skogs-
mark. 

Behovet av energi kommer att öka och att 
inrätta solcellsparker på torvtäkter efter 
avslutad skörd är ett nytt verktyg för Sverige 

att minska klimat-
utsläppen för att 
uppnå sina ambiti-
ösa klimatmål. Men 
tyvärr verkar varken 
regering eller riksdag 
plocka dessa lågt 
hängande frukter. 
I stället läggs stort 
fokus på återvätning 
som medför risk 
för andra allvar-
liga klimatutsläpp 
när återvätningen 
lämnas åt vädrets nycker utan att vattendju-
pet noga regleras samt att den kan påverka 
angränsande produktiv mark negativt. Och om 
ingen torv ska tas tillvara blir det skattemedel 
som får bekosta åtgärderna. 

Såväl olika djur som växtarter etablerar sig 
snabbt på efterbehandlade marker. De vanli-
gaste efterbehandlingsmetoderna är beskogning 
eller att låta hela eller delar av området återgå 
eller omvand las till våtmark med öppna  
vattenspeglar där så är möjligt. Andra alterna-
tiv är energiskogsodling, jordbruk, fiskodling 
eller till exempel golfbana. 

Enligt naturvärdesinventeringar som gjorts på 
efterbehandlade täkter har en mängd växter 
och framförallt fåglar och insekter, hittat ett 
andningshål i områden där det före efterbe-
handlingen saknats öppna vattenspeglar med 
skyddande vegetation. 

Så nog har vi bevis för att påstå att varje 
säck torvbaserad jord är en positiv handling 
för både klimat och miljö. Och inte minst för 
Sveriges förmåga att klara sin livsmedelsför-
sörjning.

Ingrid Kyllerstedt
chefredaktör,  
ansvarig politik och kommunikation

”Det svenska torvbruket 
är hållbart eftersom torv 
endast skördas på redan 
dikad torvmark”



    Branschföreningen Svensk Torv / nr 1 - Maj 2021      3

Odling i torv gör Sverige  
självförsörjande på bär

 
Text: Ingrid Kyllerstedt
Foto: Bärfrämjandet

Torvbaserad jord har tillsammans med möjligheten att 
odla i tunnlar utvecklat bärodlingen.

– Vi skulle kunna ersätta all import av jordgubbar med 
inhemska bär, säger Magnus Engstedt, bärrådgivare på 
Bärfrämjandet.

Bärfrämjandet drivs av bärsektionen inom LRF Träd-
gård med syfte att främja svenskodlade bär och svenska 
bärodlare. Idag sker jordgubbsodlingen i Sverige på 2 500 
hektar, men endast 150 hektar sker på det modernaste 
sättet – i tunnlar.

– Sverige har mycket att vinna på att göra som England, 
att satsa på modern bärodling. Vi skulle kunna minska 
vår import av bär som idag är på tio miljoner liter per 
år av de 45 miljoner liter bär som konsumeras varje år, 
menar Magnus Engstedt.

Bara i september importerar Sverige 300 000 liter jord- 
gubbar. Här menar Bärfrämjandet och Magnus Engstedt 
att den moderna odlingen i tunnlar med torvbaserad 
jord helt skulle kunna ersätta den och hela importen av 
utländska jordgubbar.

– Tunnlarna kostar mycket pengar, men investeringen lö-
nar sig snabbt. Med tunnlarna och torvbaserad jord finns 
alla möjligheter att intensifiera odlingen med två skördar 
per år. Väljer man remonterade plantor odlas de bara i 
ett år med skörd från juni till oktober och därefter kastar 
man plantorna och slipper övervintringsproblematiken, 
säger Magnus.
 
Majoriteten av odlarna är lantbrukare som har bärod-
lingen som en bisyssla och de odlar jordgubbar utomhus 
i jord, vilket gör att odlingen måste flyttas till ny jord var 
tredje-fjärde år.

Detta är både kostsamt och besvärligt. Att istället 
investera i permanenta tunnlar med torvbaserad jord har 
inneburit ett stort steg framåt för möjligheten att öka den 
inhemska produktionen av främst jordgubbar.

Men även odlingen av svenska hallon ökar rejält med en 
satsning på tunnelodling i torvbaserad jord med så kall-
lade långskottsplantor som skördas samma år och plan-
teras om året efter. Detta gör att odling av hallon kan ske 
även i norra Sverige, då man inte har några övervintrings-
problem. Odlingen av hallon sker endast på 200 hektar 
och blåbär på 50 hektar i Sverige, men ökar starkt.

– Det ger bättre kvalitet och en längre bärsäsong med 
jämnare skörd. Den torvbaserade jorden gör att odlingen 
kan ske på samma plats i flera säsonger och till och med
övervintra. Vidare minskar substratodlingen kemikaliebe-
roendet dramatiskt, då man slipper massor med problem 
med jordbundna svampar, nematoder och insekter, kon-
staterar Magnus Engstedt, Bärfrämjandet.

Magnus Engstedt
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Att anlägga solcellsparker på dikade 
torvmarker efter avslutad skörd kan 
vara en alternativ efterbehandlings-
metod.

- Avslutade torvtäkter lämpar sig 
utmärkt för solcellsparker eftersom 
det krävs så stora markytor, helst 
25 hektar och större, säger Andreas 
Brännström på Better Energy Sweden 
AB.

Better Energy är ett nordeuropeiskt 
solenergibolag som är specialiserat på 
stora markbaserade solcellsanlägg-
ningar. 

- Vi drivs av en önskan att ställa 
om hela länders energiproduktion till 
att kunna leverera obegränsad och 
billig grön energi. Det gör vi genom 
att ingå partnerskap med lokala 
intressenter som kan vara en del i vår 
strävan att ha en positiv klimatpåver-
kan för flera generationer framöver, 
förklarar Andreas Brännström. 

Nu har Better Energy inlett förun-
dersökningar för att se vilka färdig-
skördade torvtäkter som kan vara 
intressanta för att ingå partnerskap 
med. Det är främst de stora arealerna 
och närheten till elnätsanslutningar 
som lockar Better Energy att nu un-
dersöka torvtäkter som avslutats. Det 
behövs ofta minst 25 hektar för att 
anlägga solcellsparken för ett hållbart 
ekonomiskt resultat. 

- Jag har besökt ett stort antal helt 
olika torvtäkter, en har legat i träda i 
50 år och en har pågående torvskörd 
och ska snart efterbehandlas. För oss 

är det viktigt att vi skapar förtroende 
och har en öppen dialog eftersom en 
investering innebär långa relationer, 
parken ska stå i 30 år, förklarar An-
dreas och fortsätter:

- Alla arealer är inte lämpliga för 
att anlägga en solpark, och det hand-
lar också om stora investeringar på 
upp till en halv miljard kronor för de 
stora solparkerna. Till det kommer  
5-10 miljoner i kostnader bara för att 
driva utrednings- och tillståndspro-
cesserna. Därför måste förundersök-
ningarna göras mycket noggrant.

De största problemen för att förverk-
liga projekten är tillståndsprocesser-
nas oförutsägbarhet och hur elnätsan-
slutningen ska lösas.

- Vi möter både okunskap och 
motstånd i tillståndsprocesserna. Ett 
exempel är om anläggningen kan 
störa. Under själva konstruktionen, 
när solcellsparken byggs, uppstår det 
buller och trafik till området, men det 
pågår bara under en begränsad tid på 
tre-sex månader. Därefter är det tyst 
energiproduktion, berättar Andreas 
som även nämner den långa tid som 
ett tillstånd kan ta att få besked om, 
upp till fem år.

Den andra utmaningen för Better 
Energys solcellsplaner är att hitta 
elköpare som kan betala för elen 
från anläggningen, och den tredje är 
komplexiteten att bygga på torvarea-
ler som ofta är förhållandevis mjuka 
och våta

- Vi kan bygga solcellsparker i hela 
Sverige, men den ekonomiska kal-
kylen där elprisen kommer in måste 
gå ihop för att vi ska kunna satsa i 
projekten.

Better Energy hoppas kunna inviga 
den första solcellsparken på en efter-
behandlad torvtäkt om ca tre år. 

- Vi har både de finansiella musk-
lerna och den vilja som behövs. Vi är 
noga också med att säkra naturmiljön 
för växter och djur på platsen och 
gör exempelvis viltkorridorer för 
djuren om det behövs, säger Andreas 
Brännström. 

 
Text: Ingrid Kyllerstedt
Foto: Better Energy 
Sweden

Solcellsparker ger  
stora klimatvinster  
och sparar mark

Ny efterbehandlingsmetod på torvtäkter

Anders Brännström
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Better Energy är ett av de ledande bolagen i Nordeuropa och bygger just nu bland annat en av Nordeuropas största solparker om ca 225 
hektar. Det möjliggörs genom ett nära samarbete med stora bolag som kan köpa elen och de nationella elnätsbolagen som säkerstäl-
ler infrastrukturen. Komplexiteten i dessa projekt är mycket stor, och förmågan och erfarenheten av att leverera stora projekt är Better 
Energys främsta konkurrensfördel.

I Sverige skördas torv bara på redan dikad torvmark som läcker växthusgaser. Efterbehandling är ett krav för torvtäktstillstånd och 
därmed skapas kolsänkor och utsläppen upphör. Det finns många efterbehandlingsmetoder; anlägga ny våtmark, ny skog, en mix av 
naturmiljöer med fågelholmar och vattenspeglar. Att anlägga solcellsparker är en ny efterbehandlingsmetod som kan kombineras med 
återvätning av marken.

För mer information om solcellsparker: https://www.betterenergy.com/about-us/what-we-do/

Kontakta gärna Andreas Brännström, VD,  Better Energy Sweden AB.  
E-post: ab@betterenergy.dk 
070-508 44 02

- Solcellsparker bidrar till den biolo-
giska mångfalden och bör generellt 
byggas på lågavkastande mark med 
begränsade naturvärden. Detta gör 
att redan dränerad torvmark och 
solenergiproduktion leder till ekono-
miskt hållbar energiproduktion. 

- Dessutom kan solenergiproduktion 
bidra till markägarens ekonomiska 
avkastning, och även vara ett diskus-
sionsalternativ i termer av klimat-
påverkan från torvutvinning, säger 
Andreas Brännström.

Detta håller Pia Holmberg, ordfö-
rande i Branschföreningen Svensk 
Torv, med om.

- Vi ser en stor potential med denna 
efterbehandlingsmetod. Vi hoppas 
att myndigheterna och politikerna 
ska förstå vilken möjlighet det här är 
och underlätta tillståndsprocesserna. 
Genom att anlägga solcellsparker på 
redan dikad torvmark som en efterbe-
handlingsmetod får vi både kolsänkor 
och sparar jord- och skogsmark som 
kan användas till annat. Dessutom 
görs allt utan statliga subventioner, 
säger Pia Holmberg.
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Text: Ingrid Kyllerstedt
Foto: Johan Funke

TEMA MEDLEMSFÖRETAG

Emmaljunga Torvmull AB

Familjeföretaget som 
tillverkar ”jord rätt gjord” 

Det är ett hantverk att kunna blanda torv och göra rätt 
jord. Det menar Johan Funke vars far och farfar grundade 
familjeföretaget Emmaljunga Torvmull AB. 

- Vi ser mer än gärna att våra jordar används i vår när-
miljö och i vår egen trädgård. Vi värnar om miljön med 
torvbaserade jordar. Kokosfiber och liknande från andra 
sidan jorden är ett sämre alternativ, säger Johan.

Johan Funke är tredje generationen som driver Emmaljunga 
Torvmull tillsammans med sin bror Jesper Andersson. Han 
blev tidigt inspirerad av sin pappa och började jobba i före-
taget för 25 år sedan. Johan har arbetat med det mesta inom 
företaget, på torvtäkterna, vid maskinerna och nu på kontoret 
som ansvarig för marknadsföring, produktutveckling och 
grafisk design med mera. Han producerar trycksaker, designar 
produkterna och gör hemsidan.

- Jag är en kreativ mångsysslare som gillar att fotografera 
och göra våra produktkataloger. Men jag kan också få rycka 
in där det behövs i produktionen, säger han.

I familjeföretaget arbetar också hans bror Jesper Andersson 
och deras pappa Göran Andersson som tillammans med sin 
far Carl Andersson startade företaget 1972. Sammanlagt är 
det nu drygt 20 personer som arbetar i företaget. Många har 
jobbat här länge, de flesta i över 20 år.

Torven som Emmaljunga Torvmull gör sin jord av skördas i 
närheten på två täkter. Två andra torvtäkter som de tidigare 
arrenderat och skördat torv på är nu efterbehandlade. 

- Vi har lämnat tillbaka två torvtäkter som blivit våtmarker 
med vattenspeglar med fin växlighet. De finns i närheten av 
Emmaljunga och många besöker dem nu för att det blivit så 
vackert på de tidigare ganska ointressanta dikade torvmar-
kerna.

Jorden som säljs tillverkas i fabriken där den siktas och 
bearbetas och blandas med andra ingredienser som leca, lera, 
grus, stenmjöl och olika sorters gödselmedel mm. Flera av 
maskinerna i fabriken har de själva byggt och företaget har två 
egna lastbilar som sköter transporterna till kunderna och från 
torvtäkterna.

Det är ett slimmat och effektivt företag. Emmaljunga 
Torvmull iniktar sig inte på stora kedjor som kunder utan på 
mindre kunder som handelsträdgårdar, plantskolor och odlare. 

- Det gör att vi har en mer personlig relation till våra kunder 
och kan leverera just den produkt de behöver.

Torv är ett naturligt material som skiftar i struktur, fukt och 
humifieringsgrad och så vidare. Johan framhåller att tillverka 
jord är en specialitet som kräver både kunskap och erfarenhet. 
Fingertoppskänsla är ordet.

- Det finns inte alltid ett färdigt recept att gå efter utan vi gör 
många gånger torvblandningen i samarbete med kunderna. 
Alla växter är olika, sommarblommor vill ha en lättare jord 
medan till exempel en del grönsaker vill ha en något kompak-
tare jord.

Johan Funke

Blocktorv på fält.
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Vitmossa i diket: Bilden är tagen i ett 
dike på en av Emmaljunga Torvmulls 
torvtäkter. 

- Bilden visar på ett fint sätt mossans 
tillväxt och det ser ut som en flygbild som 
lika gärna kunde visat på ett landskap där 
en flod rinner igenom, säger Johan Funke.

TEMA MEDLEMSFÖRETAG

Familjeföretag i tredje generationen i Emmaljunga med lång torvtradition. 1902 starta-
des en  torvskola här som på många platser i Sverige. Staten drev både utbildningarna 
och stod bakom utdikningen av Sveriges torvmarker. Syftet var att utöka Sveriges 
jordbruks- och skogsareal samt kunna ta tillvara råvaran torv. 

Emmaljunga Torvmull har ett 20-tal anställda och levererar allt från jord, torv, bark, 
gödsel och flytande växtnäringar mm.

Hemsida: www.emmaljungatorvmull.se • Telefon: 0451-24215

Familjeföretaget som 
tillverkar ”jord rätt gjord” 

- Det är viktigt för odlarglädjen att 
jorden är den rätta för växterna, alla har 
olika krav, du kan inte ha samma jord 
till en rhododendron som till sommar-
blommor. 

- Jag tycker det är avslappnande, 
nästan meditativt att odla och se hur det 
växer. Flera av oss som jobbar här har 
egna trädgårdar och växthus där vi odlar 
och testar olika växter och jordbland-
ningar, säger Johan.

På Emmaljunga Torvmull har de an-
ställda också en egen ”matstuga”. Där 
serveras ”smörrebröd” och husmanskost 
till lunch varje dag. 

- Det betyder nog mycket för trivseln 
att kunna få hemlagad mat till lunch 
när man jobbat hårt på täkten eller i 
produktionen.

Mattraditionen startade med att pappa 
Görans kusin Maj-Lis Wessman började 
laga mat till arbetarna och sedan har ser-
veringstraditionen fortsatt. Nu ansvarar 
två anställda för ruljangsen i matstugan. 

- Vi är ett familjeföretag mitt i Små-
land och att vi har en god gemenskap är 
viktigt för vår överlevnad, säger Johan 
Funke som precis fått veta att en av de 
fem produktionslinjerna slutat fungera. 
Nu måste han avbryta intervjun för att 
laga maskinen. Kontorsarbetet får vänta. 
I ett familjeföretag gäller det att själv 
både kunna blanda jord och underhålla 
maskinerna inne i fabriken. 

Vågband: Emmaljunga blandar sin torv i 
batcher på 4 m3. Dessa doseras automa-
tiskt genom vägning av varje batch. Om 
en doseringsficka går tom stoppar  
maskinen och inte förrän vågen har fått 
rätt mängd går batchen vidare till bland-
ningsverket. Vågen har en noggrannhet på 
50 gram per batch.

Till vänster: 
Grönskande bild 
från Emmaljunga 
Torvmulls produkt-
katalog.

Till höger: Torvfält
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Text och foto: 
Maria Wallin,  
Riksarkivet i Lund

Statliga Svensk Torvförädlings uppdrag var att verka för 
en inhemsk produktion av och forskning om torv för att 
trygga Sveriges energi- och livsmedelsförsörjning. Här 
berättar Maria Wallin om Riksarkivets arbete med att 
arkivera dess historia.

För tre år sedan rapporterade tidningen Svensk Torv om 
hur ”Unik torvhistoria bevaras av Riksarkivet”. Econova 
som tagit över byggnaderna vid den gamla brikettfabriken 
vid Store Mosse utanför Sösdala hade då skänkt arkivet 
efter Svensk Torvförädling (1939-1986) till Riksarkivet 
i Lund, efter påtryckningar från de två hängivna torv-
forskarna Elisabet och Sven-Eve Johansson från Ljungby.

Det var ett ansenligt arkivmaterial som inte låg inom ra-
marna för Riksarkivets ordinarie resurser. Därför sökte vi 
stöd från Ebbe Kocks stiftelse och fick härigenom medel att 
gå igenom och ordna arkivet, så att det kan tillgängliggö-
ras och användas av forskare och nyfikna. Två års arbete – 
långt ifrån på heltid, eftersom arkivarien – jag som skriver 
denna artikel - även har andra uppgifter som pockar på 
och är mer akuta – har det tagit att bringa hyfsad ordning 
på arkivet, men nu närmar vi oss alltså mållinjen.
Arbetet börjar äntligen bli klart och under sommaren kom-
mer arkivförteckningen att kunna publiceras i Nationell 

Arkivdatabas. En mer utförlig presentation av arkivet följer 
då även i Svensk Torv.

Efter denna långa tid av arbete med arkivet har jag nu vant 
mig vid att mer eller mindre snabbt försöka introducera 
Svensk Torvförädling och statens satsning på torvindustrin 
under andra världskriget och efterkrigstiden, när folk 
ställer frågan om vad jag pysslar med på en glidande skala 
mellan artig och intresserad. Genomgående är kännedomen 
om de forskningsansträngningar och den för en tid stora 

Riksarkivets projekt 
om svensk torvhistoria

Till vänster: En del 
av arkivet innan 
hämtningen från 
källarlokalen hos 
Econova.

Till höger: Från ar-
betet i arkivmagasi-
net med att sortera 
och katalogisera det 
stora materialet.

AB Svensk Torvförädling - ett statligt torvföretag del 1

Maria Wallin
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bränsleproduktionen som bolaget stod 
för mycket låg – ja, liksom den var 
hos mig innan jag kom i kontakt med 
materialet. 

Kunskapen verkar fortsatt låg kring 
den torvproduktion, om än av annat 
slag, som bedrivs än idag. I någon 
mån förefaller torvbrytning i det all-
männa medvetandet förknippas med 
torvhackor och småskaligt manuellt 
arbete vars lämningar och minnen i 
bästa fall bevaras på hembygdsgårdar. 
Eller med enstaka sommarjobb i ung 
ålder (”tungt och smutsigt” berättar 
många med en rysning). 

Torvindustrin tycks ligga lite i utkan-
ten av det industrihistoriska fältet, 
efterlämnar inga tegelkatedraler som 
sockerbruken eller jättelika ugnar och 
silor som cementfabrikerna, utan på 
sin höjd rostiga maskinskelett som 
lämnats kvar på någon mosse, mindre 
rester av bebyggelse och industrispår 
– men likväl finns här även en modern 
industriell 1900-talshistoria som 
väntar på att berättas. Den innehåller 
arbetarhistoria, såväl som ingenjörs-
innovation, internationellt utbyte och 
en ständig osäkerhet på hur verksam-
heten skulle kunna utvecklas beroende 
av statsbidragen och tillgången på 
övrigt bränsle. 

Arkivet från Svensk Torvförädling 
har en del luckor och väcker kanske 
i vissa fall fler frågor än vad det ger 
svar, men har förutsättning att vara en 
av pusselbitarna i detektivarbetet för 
att berätta om olika aspekter på den 
industriella torvhanteringens historia, 
vilket Elisabet och Sven-Eve Johans-
son redan visat i flera artiklar bland 
annat här i Svensk Torv.

Varierande skämt om ”torftigt” och 
”mossigt” till trots, tycker jag mig 

ändå se ett intresse och en förvåning 
över hur okänd denna bit av svensk 
industrihistoria är, med tonvikt på 
hur den bedrivits i sin mer storskaliga 
form. Emellertid har materialet även 
rönt intresse från användare med an-
nat fokus – specifika traktormodeller 
eller information om järnvägstrafiken 
har också efterfrågats.

Förutom att ordna och katalogisera 
arkivmaterialet – som till stor del var 
i osorterat skick – har det i de fall det 
inte rör sig om inbundna böcker tagits 
ur pärmar och mappar och placerats i 
arkivboxar. Utöver att dessa utgör ett 
mer hanterbart format kompakteras 
omfånget rejält. I arkivarbetet ingår 
också ett tidskrävande manuellt arbete 
med att plocka ut rostiga gem, ta bort 
plastfickor och placera handlingarna 
så att de ska ta så liten skada som 
möjligt under sin fortsatta förvaring 
och därmed kunna bevaras och använ-
das under många år framöver.
 
Nu återstår för arkivets del att bli 
ställt i ordning och tydligt etiketterat, 
så att det lätt går att plocka fram voly-
mer till hugade besökare i läsesalen på 
Arkivcentrum Syd i Lund. Dessutom 
har jag placerat något av det sista 
materialet i arkivboxar och skyddande 
papper – ett par torvbriketter som vi 
också fick med oss tillsammans med 
de många hyllmetrarna handlingar 
och böcker. 

Föremål brukar vi vara sparsamma 
med i arkivet – dessa hör snarare hem-
ma på museer – men till ett så stort 
arkiv som det från Svensk Torvföräd-
ling kändes det självklart att även foga 
in ett par kronbriketter, såväl som en 
rysk jubileumsbrikett överlämnad vid 
något internationellt besök.

Till vänster: Även 
två torvbriketter får 
ingå i arkivet.

Till höger: Vissa på-
skrifter på pärmar 
är mer informativa 
än andra.

Bland bildmaterialet i arkivet hittades 
en låda med diapositiv, där förvaring i 
felaktigt klimat hade accelererat nedbryt-
ningen och gjort att bilderna från mossen 
nästan så att säga återgått till myllan 
själva. 

Bilderna är framtagna som pedagogiska 
avskräckande exempel på bristande 
arbetarskydd – att tända pipan under 
bränslepåfyllning eller lägga sig framför 
maskiner rekommenderas inte idag och 
rekommenderades inte kring 1958 heller, 
då Arbetarskyddsnämndens kampanj 
”Varför händer det?” lanserades.
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Text: Ingrid Kyllerstedt
Foto: Falkenberg 
Terminal

Neova har satsat på att bygga en egen anläggning för att 
kunna hantera exporten av torv från Falkenbergs hamn.

- Det kommer göra hanteringen effektivare och på sikt 
kan vi bygga ut med en packningslina i hallen intill kajen, 
säger Leif Olsson, produktchef växttorv, Neova.  

Svensk Torvs medlemsföretag Neova är Skandinaviens 
största torvproducent och exporten av torv från Falken-
bergs hamn uppgår till 250 000 kubikmeter torv per år. 
Torven exporteras främst till Tyskland och Nederlän-
derna. 

Nu har Neova investerat 4,5 miljoner kronor i en ny 
anläggning med en stor maskin som skiktar torven från 
stenar och pinnar. Den lösa torven transporteras sedan 
in i fraktbåtarnas lastutrymme med hjälp av en lyftkran 
som har en jättelik skopa på 11 kubikmeter. Lastningen 
till ett fartyg tar cirka en dag. En person ska anställas för 
att sköta driften av torvanläggningen. Den står i en i en 
1 200 kvadratmeter stor hall som Neova hyr av Falken-
bergs Terminal, ett privatägt företag som har verksamhet i 
Falkenbergs hamn. 

- Det tar upp till en dag för att lasta en båt med torv. I 
och med denna satsning, förklarar Peter Sevholt, vd, Fal-
kenbergs Terminal och fortsätter:

- Oftast brukar godshanteringen låta en hel del, men det 
ovanliga med torvhanteringen är att den är så tyst.
Det är en av anledningarna till att skrothanteringen nu 
fått flytta längre ut i hamnen för att ge plats åt Neovas 
hall som kan stå nära bostäderna i närheten eftersom den 
inte bullrar.  

Falkenberg Terminal äger lagerlokalerna och sköter drif-
ten av godset och transporterna i hamnen. Torv är ett av 
15-20 olika produkter som hanteras av företaget.

- Vår specialitet är tredjepartslogistik vilket betyder att 
våra kunder, liksom Neova, hyr lagerplatser för sitt gods 
av oss för att sedan transportera det vidare med fartyg, 
säger Peter Sevholt.

- När vi nu har både en egen hall och en anläggning för 
att hantera torven så är vi väl förberedda på att kunna 
möta det ökande intresset för att odla livsmedel och 
blommor i EU. Det märks att odlingsintresset blivit större 
i samband med coronapandemin som verkligen fått oss 
att inse hur sårbara vi är om vi inte har en säker livsmed-
elsförsörjning. Och i det sammanhanget är torv nödvän-
dig, säger Leif Olsson.

Torvexporten har fått en egen 
plats i Falkenbergs hamn

Ovan: Leif Olsson 
Foto: Privat

Till höger: Peter Sevholt 
visar torvanläggningen.

Bild till höger: Den 
lösa torven i ham-
nens hallterminal 
lyfts på båten med 
en lyftkran och en 
jättelik skopa. 
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Våra medlemmar

Aros Maskin & Emballage AB 
www.arosmaskin.se 

Biobränslekompaniet 
www.biobranslekompaniet.se

BMR Produkter  
www.bmrprodukter.se

COWI 
www.cowi.se

Degernes Torvstrøfabrikk /NORGRO 
Kontakt: Ragnar R. Halvorsen,  
rrhalvo@gmail.com

E.ON Värme Sverige  
www.eon.se

Econova Garden 
ww.econova.se

Emmaljunga Torvmull  
www.emmaljungatorvmull.se

Envigo  
www.envigo.se

Fagerhults Torv  
www.fagerhultstorv.se

Färnbo Skogs- och kartjobb  
Kontakt: Rolf Andersson, 
rolfan.sixbo@gmail.com

Garden Products  
www.gardenproducts.se

GeoPro 
www.geopro.se

Golder  
www.golder.com

Gällivare Energi  
www.gallivareenergi.se

Hasselfors Garden  
www.hasselforsgarden.se

Hedberg Ekologkonsult  
www.ekologkonsult.se 

Holmebo Torv  
www.holmebotorv.com

Holmen Skog  
www.holmen.com 

Hummeltorp Sverige 
www.hummeltorp.se

Hyltetorps Torv 
hyltetorpstorv@hotmail.com

Härjeåns Miljöbränsle  
www.harjeans.se

Hörle Torv  
Ägs av Horticoop, Lentse  
Potgrond i Nederländerna.  
www.horticoop.com

ILOO - Ingenjörsfirma 
Kontakt: Lars-Ola Olsson 

iloo@telia.com  

Jiffy Unitorv   
www.jiffygroup.com

Jordförbättringar i Frändefors  
Kontakt: Conny Carlsson,  
vbgrostskydd@gmail.com

Jämtkraft  
www.jamtkraft.se

Killebergs Torvindustri   
Kontakt: killtorv@telia.com

Kommunbränsle i Ådalen  
www.hmab.se och ovikenergi.se

Krontorps Gård 
www.krontorp.se

Linnea Consulting  
Kontakt: Per-Axel Fagerholm  
per-axel.f@telia.com

Mark- och Miljörådgivning Sverige  
www.markochmiljoradgivning.se

Mullmäster 
www.stallvital.se

Neova 
www.neova.se

Nordby Maskin 
www.nordbymakin.no

RS Produkter  
www.rsmustang.se

Ryd Torv   
Kontakt: Jan Kulakowski 
jk@kronen-substrates.com

Råsa Torv  
Kontakt: rasatorv@gmail.com

Rölunda Produkter  
www.rolunda.se

Sandviken Energi  
www.sandvikenenergi.se

Scanpeat  
www.scanpeat.com

Skellefteå Kraft  
www.skekraft.se

Småländska Torv  
www.smalandskatorv.se

Svenarums Torvprodukter  
www.svenarumstorvprodukter.se

Sävne Torv  
www.savne-torv.se

Södra Skogsägarna 
www.sodra.se

Södra Århults Torv 
www.sodraarhultstorv.se

Söftesmåla Naturtorv  
Kontakt:  
softesmalanaturtorv@telia.com

Ulvö Torv 
Kontakt: ulvotorv@telia.com

Uvat  
www.uvat.se

SPECIALMEDLEMMAR

Ryttarens Torvströfabrik  
www.ryttaren.nu

Torstamåla Torvmuseum  
www.hembygd.se/dadesjo/torsta-
mala-torvmuseum/

Torvfabrikernas Centralförening 
(TFC)  
Kontakt: claes@cymbio.se

En kortfattad presentation samt 
kontaktuppgifter till samtliga 
medlemsföretag finns på  
www.svensktorv.se under fliken 
Medlemmar.

Företags- och organisationsmedlemmar i TorvForsk

KO Form & Text AB 
Lunds universitet 

Raatec, www.raatec.com
SLU, www.slu.se

Sveaskog, www.sveaskog.se

Våra medlemmar är torvproducenter och användare inom trädgård, strö och energi. 
Tillsammans arbetar vi för att torv och torvmark förvaltas på ett hållbart sätt.

TorvForsk – Stiftelsen Svensk Torvforskning är en allmännyttig forskningsstiftelse bildad av representanter för torvnäringen. 
Här kan du vara medlem både som privatperson, student, forskare, företag eller organisation (personmedlemskap anges ej 
nedan). www.torvforsk.se
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Vill du veta mer?
Branschföreningen Svensk Torv informerar och arbetar för torv och den roll den fyller i ett hållbart torvbruk och  
energisystem. Torv används för energiändamål, i yrkesmässig trädgårdsodling och hobbyodling som substrat och  
jordförbättring samt som strö inom djurhållning. Sveriges yta består till en fjärdedel av torv och rätt förvaltad kan 
denna inhemska råvara bli en ännu större tillgång.

För mer information se www.svensktorv.se eller mejla till info@svensktorv.se  
Följ oss även på Facebook och LinkedIn @svensktorv

Denna tidning ges ut av Branschföreningen Svensk Torv och medföljer även som bilaga i tidningen Viola.
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