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Branschföreningen Svensk Torv
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för torvproducenter och användare av torv för energiändamål,
i yrkesmässig trädgårdsodling
och hobbyodling som substrat
och jordförbättring samt som strö
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Tillståndsproblemen
bromsar möjligheter för klimatet
”Ni måste ha en berättelse att nå ut med,” lyder tipset från kampanjen Svenska skogen som
höll ett inspirerande föredrag på höstmötet.
Just nu inriktar vi oss mycket på att berätta om
de stora problem som tillståndsfrågorna skapar
för vår bransch. I denna tidnings intervju (sid
4-5) med landsbygdsminister Jennie Nilsson,
slår hon fast att hon och övriga politiker måste
ta problemen med de dyra, långdragna och
oförutsägbara tillståndsprocesserna på stort
allvar.
Med det i ryggen fortsätter vårt arbete och vi
har även gjort det hon uppmanar oss att göra;
uppvaktat näringsminister Ibrahim Baylan. Den
4 december träffade Svensk Torv hans statssekreterare och tre departementskollegor.
Vi förklarade att om tillståndsprocesserna
fungerade bättre skulle vi kunna fortsätta arbetet med att både möta redan existerande behov
av torv och en ökande efterfrågan på växttorv
och samtidigt kunna utveckla nya marknader
för torv såsom biodrivmedel, biokol, biokemikalier, filter och isolering - för att nämna några.

Om vi kan nå ut
med vår berättelse:
Att tillståndsprocesserna bromsar en
möjlighet att göra
stora insatser för
klimatet kanske vi
lyckas tända gnistan
hos politiker och
allmänhet.
Sverige har
oändliga tillgångar
på hållbar torv från dränerad torvmark som
idag läcker växthusgaser och bara försvinner i
atmosfären till ingen nytta.
Det finns mängder av innovationer som
väntar på att bli förverkligade – till nytta för
klimat och miljö. Det är vår berättelse, hjälp
oss gärna att nå ut med den.

Ingrid Kyllerstedt
Ansvarig för politik och kommunikation

Torvbruk och skogsbruk hör ihop
Branschföreningen Svensk
Torv deltog i Skogsprogrammets årskonferens den 4-5
december. Alla näringar som
har kopplingar till skogsbruket ska ingå i arbetet med de
regionala skogsprogrammen.
Här har torvbruket en viktig
roll.
Skogsutredningen var ett
annat ämnen på konferensen.
Svensk Torv följer utredningen
noga. Detta är särskilt viktigt
då ingen i expertgruppen på
20 personer representrar
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torvnäringen. En första
hearing ska äga rum den 29
januari. Betänkandet ska vara
klart 1 juli 2020.

Läs mer om utredningen på:
www.skogsutredningen.se

Agneta Ögren, särskild utredare, Karin Tormalm och Tommy Ek, utredningssekreterare och Catarina Rolfsdotter-Jansson, moderator.

Foto: Hasselfors Garden

Med biogas
och jord i tankarna
Biogasproduktion ger en näringsrik
restprodukt som blandad med torv
ger en utmärkt odlingsjord. Tomat
&chilijord är resultatet av gemensam
produktutveckling mellan jordtillverkare och biogasproducent.
Organiskt avfall är rikt på både
energi och växtnäring. I en biogasanläggning övergår energin i avfallet till biogas (metan) i en process
kallad rötning. Biogasen kan sedan
användas som fordonsbränsle eller
till uppvärmning. Samtidigt frigörs
växtnäringen i avfallet och blir växttillgängligt. Tack vare att biogasprocessen sker i slutna rötkammare stannar växtnäringen kvar i den rötade
slutprodukten som kallas biogödsel.
Biogödsel används som gödselmedel i
både jordbruk och trädgårdsproduktion och ger ett viktigt tillskott till
ekologisk odling. Det naturliga kretsloppet sluts när växtnäringen återförs
till jorden.

”Torv och vegetabilisk biokompost gör
att jorden kan märkas
både ekologisk och
vegansk”
Mycket viktigt för användarna är
att biogödseln har en säker kvalitet. I Sverige finns en möjlighet för
biogasanläggningarna att certifiera



restprodukterna. Enligt systemet
Certifierad återvinning är ett frivilligt
certifieringssystem som bygger på öppenhet mot kunden genom noggrann
kvalitetsdokumentation och insyn vad
gäller produktens kvalitet. Certifierad biogödsel produceras enbart av
organiska rester från livsmedels- och/
eller foderkedjan, det kan vara skörderester, vegetabiliska oljor, naturgödsel och källsorterat matavfall från
restauranger och hushåll.
Biogasproducenten Gasum har fem
certifierade anläggningar runtom i
Sverige och har arbetat med metoder
för att separera den fasta och flytande Pia Holmberg är hortonom och Senior
Product & Garden Specialist på Hasfasen av biogödseln. Det jordtillverselfors Garden AB. Pia är även Svensk
kande företaget Hasselfors Garden
Torvs representant i GME, Growing Media
såg möjligheterna med dessa produk- Europe, som är en organisation för producenter av odlingsmedier och jordförbättter, särskilt den fasta delen som innehåller både växtnäring och fibrer som ring inom EU.
kan bidra med volym och struktur till
jordprodukterna.
där enbart vegetabiliska restprodukter rötas. Torv och vegetabilisk bioUtvecklingsarbetet ledde till att Haskompost gör att jorden kan märkas
selfors Garden Tomat & chilijord
både ekologisk och vegansk. Just en
lanserades säsongen 2019. Jorden
sådan jord är något som efterfrågats i
består av ljus torv som blandats med
kretsar med vegansk livsstil.
Gasum Biokompost, som är den fasta
fasen av biogödseln. Torvens goda
Det här är bara ett exempel där
egenskaper med ett lågt pH-värde och torvens många goda egenskaper gör
lågt näringsinnehåll gör det möjligt
det möjligt att förädla restmaterial till
att tillverka en välbalanserad jord då efterfrågade produkter, något som är
torven späder ut den annars för kraf- nödvändigt i den cirkulära ekonomin.
tiga biokomposten. Komposten biBiogasproduktion gör det möjligt
drar med näring som långsamt avges
att både få energi och odlarglädje ur
till växterna i takt med tillväxten. En organiska restprodukter.
viktig faktor som gav jorden ett extra
värde är att Gasum har anläggningar

Text: Pia Holmberg,
Hasselfors Garden
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Landsbygdsminister Jennie Nilsson:

Kritiken måste tas på stort allvar
Text: Ingrid Kyllerstedt

Politikerna måste ta näringsidkarnas kritik angående de
dyra, långdragna och oförutsägbara tillståndsprocesserna
på stort allvar och självklart ska inte tjänstemäns personliga referenser vara vägledande i myndighetsutövning eller
beslutsprocesser i Sverige. Det säger landsbygdsminister
Jennie Nilsson i denna exklusiva intervju med Svensk
Torv.
Det har varit en lång dag för landsbygdsminister Jennie
Nilsson, men av det märker vi inget när hon tar emot oss
en sen eftermiddag i november. Nordiska Ministerrådet
har varit på besök för att diskutera nordiskt samarbete.
Något som också berör det svenska torvbruket som exporterar torv till Danmark och Norge och samarbetar om
energitorv med Finland.
- Det finns utan tvekan ett svenskt intresse för det nordiska samarbetet. Även inom EU-samarbetet borde vi bli
en starkare nordisk röst och växeldra i en rad frågor. Vi
tajtar nu ihop samarbetet och för strategiska diskussioner.
Det är inte helt lätt eftersom Norge inte ingår i EU. Men
bara för att något inte är enkelt betyder det inte att man
inte ska göra det, säger Jennie Nilsson och tillägger med
ett leende:
- Jag har kallats en modig politiker, jag vet inte om det
är en komplimang.
Efter en inledande presentation av läget för torvbruket
med bland annat stora problem med tillståndsprocesserna
är frågan hur ministern ser på detta.

Ingrid Kyllerstedt och Jennie Nilsson i samspråk kring en artikel om RPP-certifiering i tidningen Svensk Torv.

har bra kompetens och att det är jämlikt över hela Sverige
för alla näringsidkare.
Jennie Nilsson hänvisar till att det på näringsdepartementet pågår ett arbete för att hitta system för snabba, effektiva och rättssäkra processer. Näringsminister Ibrahim
Baylans förenklingsresor till landets kommuner är ett sätt
att förankra det arbetet.
- Uppvakta näringsministern och ge er syn på problematiken, uppmanar Jennie Nilsson.

Hur ser du på torvens betydelse i krissituationer ur beredskapssynpunkt?
- Jag blir förvånad varje gång jag hör summorna som en
- Det är egentligen två frågeställningar. Det ena är att det
tillståndsansökan kostar. Det är ett generellt bekymmer
finns torv som alternativ och komplement i händelse av
att tillståndsprocesserna kostar mycket, tar lång tid och är kris. Här kan jag inte tycka något då det är delegerat till
oförutsägbara. Om näringsidkare upplever att det är ett
strikt lagstiftning. Samtidigt när du hänvisar till att nio av
problem så måste vi hantera det och ta det på stort allvar, tio ansökningsprocesser får avslag är det angeläget att det
oavsett om det är så eller inte.
fungerar.
- Vi måste säkra att processen är säker och trygg, fortsätter Jennie Nilsson. En länsstyrelse eller kommun som
- Skälet att torv finns i beredskapssammanhang är att den
får sällanärenden som man normalt sett inte handlägger
kan lagras. Civilförsvarsutredningen som nu uppdateras
har svårt att ha samma kvalitet som en länsstyrelse som
är ett naturligt sammanhang att lyfta in den i. I min portmed regelbundenhet har samma fråga på sitt bord.
följ har det mest handlat om dricksvatten och livsmedel,
men jag ska givetvis ställa frågor kring detta. Det kan
- Självklart ska inte tjänstemäns personliga referenser vara mycket väl vara så att man inte tittat på er fråga. Ska
vägledande i myndighetsutövning eller beslutsprocesser i
absolut fråga om vilka inspel vi har gjort eller möjligen
Sverige. Den viktiga frågan är att man säkrar upp att man kan göra, för i beredskapssammanhang fyller torven en
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funktion, både i odlingssammanhang och som strö
i djurhållningen.
Nästa fråga berör livsmedelsstrategin där inget
projekt berör torv som odlingssubstrat.
Hur ser du på att det inte kommer finnas tillräckligt med torv för att odla de livsmedel som
behövs?
- Att man har förutsättningar för att odla och
utveckla produkter inom livsmedelsområdet är
centralt. Sedan har inte jag kompetens att avgöra
vilka material som det behövs, om det bara är torv
eller andra material och hur de samverkar, svarar
Jennie Nilsson.

Jennie Nilsson om RPP-certifiering:
- Det där tror jag är viktigt för branschen för delvis finns det en bild med miljöutmaningar med hur man skördar torv som är ganska ensidig. Det finns andra
branscher som gått igenom den typen av utmaningar som gjort miljöcertifieringar
som säkrat den och fått dem att stå på fler ben. Nu vet jag inte hur realistiskt
det är, men jag tror det är viktigt i sammanhanget.

- Vi talar om att vi ska stärka hela kedjan från
primärproduktion till export, fortsätter hon.
Mycket i livsmedelsstrategin handlar om att öka
lönsamheten genom forskning och innovation, nya
produkter och att höja förädlingsvärdet.
- Det är upp till en bransch som er att identifiera
och hitta sin roll i livsmedelsstrategin och se var
man kan vara relevant. Jag som minister skulle
inte någonsin säga att man ska välja den ena metoden eller det andra materialet framför det andra.
Däremot är jag väldigt mån om att man hittar rätt
kostnadseffektiva sätt att säkerställa att vi har en
växande livsmedelskedja hela vägen. Jag utesluter
inte att det finns en roll för er i det.
Jennie Nilsson säger att hon inte har någon
personlig relation till torv, men eftersom hon är
uppväxt i Hyltebruk i ett skogslän är skogen central för henne.
- Om någon säger ”skog” tänker jag först jobb
och tillväxt och sedan frid för själen.
Du har själv gjort en fantastisk resa, från vårdbiträde till minister.
- Ja, det hade nog inte varit möjligt i något
annat land. Det är därför jag är socialdemokrat,
för att en sådan här resa är möjlig. Jag tror att vi
alla behövs på ett eller annat sätt. I riksdagen är
det bra att vi har olika utbildning och bakgrund,
säger Jennie Nilsson samtidigt som hon tålmodigt
poserar i trapphusets starka belysning framför
fotografen innan hennes långa ministerdag lider
mot sitt slut.

När Jennie Nilsson besökte Holmen Skog, som är medlem
i Svensk Torv, planterade hon en tall strax utanför Gideå
norr om Örnsköldsvik. Foto: Simon Andersson.
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Höstmöte
med med miljöfokus
Text och foto:
Ingrid Kyllerstedt

Årets höstmöte i Branschföreningen
Svensk Torv innehöll både föredrag
från Fores programchef klimat, Mette
Kahlin McVeigh och information om
benchmarking av svensk miljöcertifiering av torv enligt RPP.
Vi fick också veta mer om den
inspirerande informationskampanjen
Svenska skogen som du kan läsa om
på sidan 9.
Den 13 till 14 november var det
dags för årets höstmöte som arrangerades i Stockholm, i den gröna och
liberala tankesmedjan Fores lokaler.
Svensk Torv är sedan några år en av
Fores medlemmar i Riksgruppen för
internationellt klimatarbete, RIK, och
hade nu fått en möjlighet att vara i
möteslokalen som ligger på gångavstånd från Hotell Scandic Heymarket
där den gemensamma middagen ägde
rum och deltagarna bodde.
Första dagen inleddes med ett
årsmöte då budgeten presenterades
och godkändes. Den största nyheten
på ekonomifronten är att branschföreningen från och med nästa år
ska införa en ny avgiftsmodell, som

Tv: Robert Wedmo.
Th: Emma Hansson.
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presenterades på ordinarie årsmöte i
mars tidigare i år. Styrelseordförande
Torbjörn Claesson presenterade
den nya medlemsmodellen. Beslutet
om den skulle egentligen tagits på
höstmötet men eftersom bland annat
TFC, Torvfabrikernas Centralförening, där många medlemsföretag
ingår, uttryckt att de behöver få mer
information hade beslutspunkten
utgått. Beslutet ska i stället tas på
ett särskilt möte i mitten av december, efter att Torbjörn Claesson på
styrelsens uppdrag kontaktat samtliga
medlemsföretag.

Bland de viktigaste händelserna är ett
möte med Miljö- och jordbruksutskottet, se sidan 10.
På programmet stod sedan en redovisning av den utredning som Robert
Wedmo, Mark- och Miljörådgivning,
gjort på uppdrag av Svensk Torv. I
den har han jämfört den europeiska
miljöcertifieringen RPP med svensk
lagstiftning, se sidan 8.

Den andra dagen var den svenska
skogen på agendan i form av den
stora informationskampanjen med
samma namn. Läs mer om denna
Ingrid Kyllerstedt, ansvarig för politik kampanj på sidan 9.
och kommunikation, presenterade en
lista på vad som hänt sedan årsmötet.
Stiftelsen Responsibly Produced Peat (RPP) har utvecklat ett certifieringsprogram med villkor och kriterier för ansvarsfull torvmarkshantering under och
efter torvproduktion. Målet med RPP-certifieringen är att säkra att torv som
används som råvara i odlingssubstrat kan garanteras komma från ansvarsfulla
källor.
Certifieringsprogrammet har som målsättning att minimera de negativa effekterna av torvbruket samtidigt som dess positiva effekter maximeras. Negativt:
torvproduktion kan ha negativ påverkan på miljövärden; Positivt: Efterbehandlingen kan gynna den biologiska mångfalden.
Läs mer på: responsiblyproducedpeat.org/se/

Bakre raden fr v: Rita Larsson, Neova, Pia Holmberg, Hasselfors Garden, Samuel Steen, Jiffy, Per-Ola Andersson, Södra, Robert
Wedmo, Mark- och Miljörådgiving, Sabine Jordan, SLU, Patrick Rahm, Skellefteå Kraft, Fredrik Gradin, Skellefteå Kraft. Främre
raden fr v Peter Persson, Neova, Henrik Oja, Neova, Eric Hjalmarson, Mullmäster och ScanPeat, Emma Hansson, Mark- och Miljörådgiving, Petter Hedberg, COWI, Jens Hoffrén, Econova, Torbjörn Claesson, Svensk Torv.
Saknas på bild: Ingrid Kyllerstedt, Svensk Torv

Tv: Kampanjen
Svenska skogen.
Th: Jonas Vestun,
Per-Ola Andersson,
Jens Hoffrén och
Peter Persson.

Th: Samuel Steen,
Eric Hjalmarson,
Pia Holmberg och
Robert Wedmo.
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RPP och den
svenska miljölagstiftningen
Text: Robert Wedmo,
Mark- och
Miljörådgivning

Harmonierar det Europeiska certifieringssystemet RPP med den svenska
miljölagstiftningen? Det korta svaret
är: Ja.
Tänker du som läser det här inte
certifiera din verksamhet enligt RPP
behöver du inte läsa längre, men för
er där ute som har tankar kring RPP
kommer här en kortfattad version av
den utredning som undertecknad har
genomfört på uppdrag av TorvForsk.
För att en verksamhet ska kunna certifieras enligt RPP måste fem kriterier
vara uppfyllda.
1. Tillstånd måste finnas enligt gällande lag.
2. Produktionsplatsen ska skötas
med hänsyn till närboende och
natur.
3. Produktionsplatsen ska ha valts
för minsta påverkan på miljö och
störning för närboende och det
ska finnas uppföljning/kontroll av
produktionen.
4. Iordningställande för torvproduktion ska ske med hänsyn till
närboende och natur.
5. Det ska finnas redovisade planer
för efteranvändning och efterbehandling.
När det kommer till RPP-certifiering
och svensk lagstiftning så går dessa i
mångt om mycket hand i hand. Sveriges miljöbalk och tillståndsprövning
är välutvecklad jämfört med många
andra Europiska länders miljöprövning. Tillstånd enligt lag är ett måste
i Sverige och ingen konstighet. För
övriga punkter finns det inom RPP ett
långtgående krav på kommunikation
med närboende och andra som kan
vara intresserad av ens täktverksam-
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het. Med de omfattande samrådsförfarande som finns i Sverige inför en
täktansökan uppfyller en verksamhetsutövare kraven på att ha haft
kommunikation med berörda intressenter. Kontroll av verksamheten sker
också helt naturligt i Sverige genom
tillsyn och egenkontroll. Normalt
lämnar verksamhetsutövaren även in
ett förslag på efterbehandling med sin
ansökan som intressenter kan tycka
till om redan i ansökningsförfarandet.
RPP har ett eget system för att bedöma miljön vid val av plats, våtmarker med höga naturvärden kan inte
certifieras enligt RPP (detta gäller ej
platser tagna i produktion före 201401-01). När det gäller val av plats
kan den svenska VMI-klassificeringen
som vi är vana vid i Sverige vara oss
behjälplig.
VMI-klassificeringen kan inte användas rakt av men kan ändå ha en
vägledande funktion i 95 procent av
fallen för klasserna 1, 2 och 4 då det
finns stora likheter i uppbyggnaden
mellan RPP och VMI. Det är svårt att
kunna certifiera våtmarker som klassas i klass 1 och 2 i RPP vilket även
gäller för VMI-klassificeringen. För
båda systemen kan våtmarker i klass
3 bli föremål för torvtäkt och även
ingå i de mossar ett företag vill certifiera inom RPP men... våtmarkerna
måste analyseras mer ingående.
Våtmarker i klass 4 är ofta lämpliga
för torvtäkt och också att certifiera
inom RPP.
Enkelt tänker du som läsare.
Smolket i bägaren är i nuläget artoch habitatdirektivet.
Art- och habitatdirektivet skär
genom samtliga RPP-klasser, mossar

Robert Wedmo

som hyser arter upptagna i art- och
habitatdirektivet kan inte certifieras
inom RPP-systemet så som regelverket är skrivet idag. I länder som Tyskland och Nederländerna där arter
upptagna i art- och habitatdirektivet
är relativt fåtaliga till antalet innebär
detta ett begränsat problem.
I Sverige där 25 procent av världens
tjäderpopulation är belägen och det
beräknas finnas mer än en 350 000
par tjädrar går det inte att komma
ifrån att dessa fåglar är vanligt
förekommande på Sveriges 35 0000
våtmarker. Till detta kommer ytterligare cirka 170 000 par orrar. Båda
dessa fåglar är upptagna på art- och
habitatdirektivet vilket även ljungpipare och grönbena är.
Enligt svensk rättspraxis gäller för
tillfället att så länge huvudsyftet med
en täkt inte är att skada eller störa
någon fågel eller dess häckningsplatser kan täkt möjligen beviljas. Vid
med kontakter med RPP kan i sådana
fall en täkt på de här premisserna
troligen certifieras enligt RPP, men
något exakt svar härom har ej kunnat
lämnas av RPP. Detta är möjligen ett
sidospår som egentligen inte förändrar det faktum att svenska torvmossar
kan certifieras enligt RPP. Se faktaruta
om RPP på sidan 6.

Foto: Svenska skogen

Svenska skogen
– en inspirerande kampanj
Svenska Skogen är ett initiativ för att sprida kunskap om
skogen. Bakom kampanjen står LRF Skogsägarna, Bergvik Skog, Skogsindustrierna och Sveaskog.

- Skogsnäringen trodde de visste vad allmänheten visste
om skogen. Men verkligheten var en annan, sade Åsa Bihl
och förtydligade:
- Det visade sig man inte visste något om skogen. Det
fanns ingen koppling till skogsbruket överhuvudtaget
utan bara en individuell koppling till ”min egen skog”
som kunde vara allt från närmaste park eller en skogsdunge. Det fanns ingen tankekedja ”från skog till bord”.

Text och foto:
Ingrid Kyllerstedt

Kampanjen har gått ut brett i stora kanaler, i reklamtv
och annonser i utomhusmiljöer och tidningar. Det finns
oftast både humor och underfundighet i budskapen och
Cecilia och Åsa visade exempel på filmer som ingår i
kampanjen.

Åsa Bihl och Cecilia Boman

Cecilia Boman och Åsa Bihl har arbetat med kampanjen
sedan den startade 2015 och berättade mer om den på
höstmötet.
- Det är ett kunskapsinitiativ där vi ska informera om
skogen. I fokus står alla över 18 år, en målgrupp på åtta
miljoner, sade Cecilia.
Kampanjen inleddes med ett gediget förarbete där de tog
reda på vad målgruppen visste om skogen.



Vad kan Svensk Torv lära av ert arbete? Har ni några
tips?
- Ta fram ett enkelt budskap. Överskatta inte
kunskapsläget, politiker är inget undantag, även de måste
få information som de begriper och som är på rätt nivå.
- Fråga er: ”Hur kan vi få frågan att bli viktig för
politiker och allmänhet? Vilka känslor får man av våra
frågor?”. Ni måste ha en berättelse att nå ut med, tipsade
Cecilia och Åsa och exemplifierade med vildsvinsfrågan.
Vildsvinen har länge orsakat problem för lantbrukare,
men det var inte förrän politikerna fick upp ögonen för
att de också orsakar många trafikolyckor som frågan blev
angelägen för dem att driva. På samma sätt är det för
skogsbruket och torvbruket, något måste tända gnistan.
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Många frågor på mötet
med riksdagens utskott
Text och foto:
Katarina Mangusson

De stora problemen med tillståndsprocesserna och torvbrukets roll i odlingssammanhang fick stort utrymme
när Svensk Torv hade inbjudits till
ett informationsmöte med Miljö- och
jordbruksutskottet i riksdagen den 15
oktober.
Det var Mats Nordberg, Sverigedemokraterna, ledamot i Miljö- och
jordbruksutskottet, som hade bjudit
in utskottsledamöterna tillsammans
med övriga riksdagsledamöter, för
att Svensk Torv skulle få chansen att
informera om den svenska hållbara
torven som har en viktig plats inom
utskottets politikområde.
-Torvbruket står inför mycket stora
utmaningar. Alltför ofta bromsar
förenklade resonemang och inaktuell
kunskap den potential som torv har
för att gynna landsbygdsutveckling,
klimat, miljö och sysselsättning,
inledde Mats Nordberg.
- Som en följd av detta har producenterna svårt att fylla marknadens

behov, vilket äventyrar torvföretagens
framtid. Detta kan leda till allvarliga
konsekvenser för de näringar som är
beroende av torv för olika ändamål,
exempelvis för produktion av livsmedel och skogsplantor, fortsatte han.
Med på mötet var flera medlemsrepresentanter som alla gav praktiska
inblickar i den verklighet som råder
för företagen inom torvbranschen.
Med utgångspunkt från informationsfoldern Torvfakta gavs exempel
på allt från långa, krångliga och
kostsamma tillståndsprocesser till
konsekvenserna av den nya beskattningen av torvskördar på torvtäkter.
Men också på vilka stora framtidsmöjligheter som torvbruket har.
Många ledamöter ställde frågor och
instämde i att det saknas en uppdaterad helhetssyn på hur torvfrågorna
ska hanteras.
- Problemen med tillståndsprocesserna liknar mycket de stora problem

Foldern Torfvakta finns att ladda ner på
www.svensktorv.se

som finns inom gruvnäringen som jag
har erfarenhet av, sa Eric Palmqvist,
Sverigedemokraterna, som är ledamot
i näringsutskottet.
- Vi är tacksamma för att ha fått
möjlighet att träffa Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter även om
vi önskat att fler partier än Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet hade kommit
till utskottsmötet, säger Ingrid Kyllerstedt, Svensk Torv, som tillsammans
med styrelseordförande Torbjörn
Claesson också deltog på mötet.

Pia Holmberg, Hasselfors Garden, Mats Nordberg, Miljö- och jordbruksutskottet, Magnus Nobel, Rölunda, Robert Wedmo, Markoch Miljörådgivning, Eric Hjalmarson, ScanPeat och Mullmäster, Ingrid Kyllerstedt, Svensk Torv, Stefan Klingberg, GeoPro,
Torbjörn Claesson, Svensk Torv och Anders Hjalmarson, ScanPeat och Mullmäster.
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Svensk Torvs medlemmar
Aros Maskin & Emballage AB
www.arosmaskin.se
BMR Produkter
www.bmrprodukter.se
COWI
www.cowi.se
Degernes Torvstrøfabrikk
Kontakt: Ragnar R. Halvorsen,
rrhalvo@gmail.com
E.ON Värme Sverige
www.eon.se
Econova
ww.econova.se
Emmaljunga Torvmull
www.emmaljungatorvmull.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
Gällivare Energi
www.gallivareenergi.se
Hasselfors Garden
www.hasselforsgarden.se
Hedberg Ekologkonsult
www.ekologkonsult.se
Holmebo Torv
www.holmebotorv.com
Holmen Energi
www.holmen.com
Hummeltorp
www.hummeltorp.se
Hyltetorps Torv
hyltetorpstorv@hotmail.com
Härjeåns Energi
www.harjeans.se



Hörle Torv
Ägs av Horticoop, Lentse Potgrond i
Nederländerna. www.horticoop.com
ILOO - Ingenjörsfirma Lars-Ola Olsson
Kontakt: iloo@telia.com
Jiffy Group
www.jiffygroup.com
Jordförbättringar i Frändefors
Kontakt: Conny Carlsson,
vbgrostskydd@gmail.com

Skellefteå Kraft
www.skekraft.se
Svenarums Torvprodukter
www.svenarumstorvprodukter.se
Sävne Torv
www.savne-torv.se
Södra Skogsenergi
www.sodra.se
Södra Århults Torv
www.sodraarhultstorv.se

Jämtkraft
www.jamtkraft.se

Söftesmåla Naturtorv
Kontakt: softesmalanaturtorv@telia.com

Killebergs Torvindustri
Kontakt: killtorv@telia.com

Torstamåla torvmuseum
www.hembygd.se/dadesjo/torstamalatorvmuseum/

Kommunbränsle i Ådalen
www.hmab.se och ovikenergi.se
Krontorp
www.krontorp.se
Linnea Consulting
Kontakt: per-axel.f@telia.com
Mark- och iljörådgivning Sverige
www.markochmiljoradgivning.se
Mullmäster
www.stallvital.se

Torvfabrikernas Centralförening (TFC)
Kontakt: Claes Bohlin,
claes@cymbio.se
Ulvö Torv
Kontakt: ulvotorv@telia.com
Uvat
www.uvat.se
VTS Maskin & Ryd Torv
www.vtsmaskin.se

Neova
www.neova.se
Nordby Maskin
www.nordbymaskin.no
RS Produkter
www.rsmustang.se

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

Råsa Torv
Kontakt: rasatorv@gmail.com
Ryttarens Torvströfabrik
www.ryttaren.nu
Rölunda Produkter
www.rolunda.se
Sandviken Energi
www.sandvikenenergi.se
ScanPeat
www.scanpeat.com
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Adressfält:
PLATS
FÖR PORTO

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 Bioenergi.

Foto: Susann Mielke från Pixabay

