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Svensk hållbar torv har en nyckelroll i dessa tider då många 
länder stänger sina gränser. Vikten av att Sverige har en säker, 
inhemsk livsmedelsförsörjning har blivit påtaglig.  

Det finns gott om torv i Sverige. Torvbruk sker endast på 
redan dikad mark och är starkt reglerat av lagkrav som kon
trolleras av flera myndigheter. Torv används för produktion 
av livsmedel, prydnadsväxter och skogsplantor i yrkesodling, 
fritidsodling och skogsbruk samt för energi tillsammans med 
trädbränsle. Med rätt tillsats av gödsel, kalk och vatten kan 
alla växter odlas i torv. Torv förädlar även återvunna material 
så att de kan användas till jord. 

För att få torvtäktstillstånd krävs att marken alltid efter

behandlas. Därför är en central del för medlemsföretagen 
i Svensk Torv att både skörda torven och efterbehandla 
marken. I och med efterbehandlingen skapas nya torvmarker, 
skogar och sjöar. Med rätt efterbehandling blir torvtäkten en 
kolsänka som ger värdefull naturmiljö för växter, djur och 
människor. 

Branschföreningen Svensk Torv verkar för att Sveriges torv
marker ses som en värdefull, inhemsk råvara och naturresurs 
samt att torven förvaltas på ett hållbart sätt.

Vitmossodling efter återvätning av avslutade torvtäkter är ett 
efterbehandlingsalternativ som kan minska Sveriges klimat
påverkan och öka tillgången på odlingssubstrat. Detta studerar 
forskaren Sabine Jordan i ett projekt vid Sveriges Lantbruks
universitet, SLU.

Användningen av torv vid trädgårdsskötsel diskuteras på 
grund av torvbrukets klimatpåverkan. Samtidigt så är torv det 
 viktigaste, mest använda, naturliga växtsubstratet som tillförs 
vid trädgårdsskötsel. Andra organiska växtsubstrat som finns 
kan i regel inte ersätta torv i fråga om kvalitet och speciellt inte 
när det gäller kvantitet. 

– Därför behövs nya hållbara koncept, som exempelvis 
paludikultur, våtmarksodling och att nya mer klimatvänliga 
växtodlingssubstrat tas fram, säger Sabine Jordan. 

För att nå dessa mål är vitmossor (Sphagnum spp.) i  fokus, 
 eftersom de i huvudsak är de torvbildande växterna på torv
mossar. Vitmossorna har bildat torvlagren på såväl orörda 
mossar som dränerade mossmarker. Torvbruket skördar inte 
torv på orörda mossar men på dränerade mossar som redan är 
påverkade av människan genom dikning och som läcker växt
husgaser. Efter avslutad torvskörd efterbehandlas mossen och 
det är i detta skede paludikultur är intressant. 

Bidra till miljömålen
Vitmossodling efter återvätning av avslutade torvtäkter 
är ett efterbehandlingsalternativ som kan minska  Sveriges 
 klimatpåverkan och därmed bidra till att miljömålen 
 ”Reducerad klimatpåverkan”, ”Myllrande våtmarker” och 
”Levande sjöar och vattendrag” uppnås, menar Sabine Jordan. 

Odling av vitmossor kan stoppa nedbrytningen av den befint
liga torven, ge hållbar biomassa för framställning av odlings
substrat och skapa en ny kolsänka på grund av torvbildning.

 – Vitmossodling bedrivs i många länder, men i Sverige är det 
mycket ovanligt trots att förutsättningarna för vitmoss odling 
är goda. På många torvtäkter är det snart dags att avsluta 
 produktionen eller så har man redan återvätt täkten och det 
är därför högaktuellt att testa och observera nya klimatsmarta 
lösningar jämfört med dagens efterbehandlingsalternativ.

Odling av förnybara råvaror
Enligt Sabine Jordan kommer projektet öka kunskapen om 
att återväta torvtäkter och ge Sverige möjlighet att  rapportera 
emissionsdata från dessa platser i den nationella klimat
inventeringen och på internationell nivå. 

Viktiga delar i projektet är att introducera odling av för
nybara råvaror, såsom Sphagnum, för odlingssubstrat i växthus 
och trädgård och dessutom att få specifik information om 
potentiella utsläpp av växthusgaser från torvtäkter som efter
behandlats genom återvätning och odling av vitmossa. 

Svensk torv ger 
 säkerhet i orostider

Stora klimatvinster med våtmarksodling 

Paludikultur = wet agriculture (våtmarksjordbruk);  
på bilden odlas Kaveldun. Foto: Sabine Jordan
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